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ÉRTEKEZÉSEK

A MAGYAR MEDENCE MIOCÉN RÉTEGEINEK BEOSZTÁSA

STRAUSZ TÁSZI.Ó*

A földtani és slénytani tudományos munkában kétségkívül másodrend fel-

adatnak kell tekintenünk beosztások készítését és nevezéktani kérdések megoldását,

mégis kénytelenek vagyunk elég sok idt és ert fordítani rá. Nemcsak azért kell ezt a

kellemetlen feladatot vállalnunk, mert a megértésnek, a megállapítások nyelvi rögzí-

tésének feltétele a nomenklatúra világossága, hanem a nevekben fontos slénytani és'

földtani elvek és szempontok is tükrözdnek. Az emelet- és komevek mutatják, hogy
mennyire hiszünk távoli vagy elaprózott párhuzamosítások lehetségeiben, mennyire

tekintjük a földtörténet változásait rendszertelen vagy szimmetrikus, ütemesen ren-

dezett jelenségsorozatnak. Az slénytani faj- és genusz-nevekkel esetleg állást foglalunk

fejldéstani kérdésekben is, de feltétlenül kifejezzük véleményünket arról, hogy a rend-

szertani aprózást és az egyszer alaktani elkülönítéseket látjuk-e célnak, vagy ellenkez-

leg az élettani és változékonysági szempontok eltérbe helyezését.

A neveknek feladata, hogy minél többet fejezzenek ki. De azért tagadhatatlanul

a legfontosabb követelmény a nevekkel szemben az, hogy érthetk, megjegyezhetk
és egységesen meghatározott keretek legyenek. A nevezéktan csdjét jelenti, ha

ugyanazon nevet egyszerre két-három különböz 'értelemben használják, de az is elég

baj, ha egymásutáni idkben használják az illet nevet eltér értelemben, s az olvasónak

állandóan naptárt kell elhuzogatni, ha tudni akarja, hogy akkor éppen Pectuncnlus

volt-e a Glycimeris vagy Panopaea és a pannóniai az egész kongériás rétegösszlet

volt-e, vagy csak az alsó fele.

A nevezéktani zavar azonban nemcsak kellemetlen, hanem köimyen olyan hibákra

vezethet, amelyeknek lényegi vagy esetleg gazdasági balkövetkezményei lehetnek

Ha valamilyen nevezéktani szimmetria elérése céljából nemlétez idkeretet csinálunk,

akkor a valósággal ellenkez réteg-egymásutánokat képzelünk el, s a kiaknázandó

anyagokat esetleg egészen másutt fogjuk keresni, mint ahol vannak. Esetleg a nem-
létezemelet kedvéért diszkordanciát és üledékképzdési hiányt erltetünk olyan szintbe,

ahol az olajképzdés csak megszakítatlan, folyamatos üledékképzdés mellett volt

lehetséges.

Az utóbbi idben a magyar földtani tudományos életben két nagyobb összefog-

laló munka is készült : a M. Földtani Intézet által szerkesztett Magyarország földtani

térképe és V a d á s z E. »Magyarország földtana« c. kézikönyve (10). E két nagyjelent-

ség munkával kapcsolatban is kitnt, hogy földtani rétegtani nevek használatában

és értelmezésében még vannak eltérések az illetékes magyar szakemberek között.

A M. Tud. Akadémia Földtani Fbizottsága és a M. Földtani Társulat 1953.

t XII. 16-án közös ankétot rendezett abból a célból, hogy ezeket az eltéréseket csökken-

teni vagy'* kiküszöbölni igyekezzünk. Mostani vitaülésünkön is erre kell törekednünk.

* Eladta a M. Földtani Társulat 1954. V. 28-i vitaülésén. .
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Hasonló célú vitákat már 10— 15 éve többször is tartottak. A M. Földtani Intézet vita-

ülésein Horusitzky, Majzon, Schréter és Sümeghy (1, 4, 7, 9) érdekes

eladásokban ismertették a neogén szintezési és nevezéktani kérdéseket, sok illetékes

szakember hozzászólásával igyekeztek a problémák megoldásában vagy legalább a fölös-

leges nézeteltérések eloszlatásában segíteni. Magam három rövidebb dolgozatban is

(Beszámoló a Vitaülésekrl, F. I. Évi Jel. 1940, 1942, 1944) megkíséreltem a rétegtani-

nevezéktani kérdésekben nézeteimet ismertetni. Ismételten hangoztattam azt, hogv
legtöbb zavarra a fölösleges nevek bevezetése és nemlétez idkeretek elképzelése vezet.

A rétegtani emeletnevek írása (nyelvtani alakja) tekintetében két eltér szokást

találunk. Egyik szerint az emeletek nevét hol a csonkított, hol a teljes latinos tbl
képezzük (pl. akvitáni, helvéti

; — pannóniai, dáciai)
; másik szokás szerint a képzés-

nél mindig a csonkítatlan latinos nevet használjuk (tehát akvitániai és helvéciai). Az
alábbiakban ezt az utóbbi módot követjük.

Korbeosztások lehetségei hegységszerkezeti alapon

Amint Pávai Vájná F. kartársunk sokat hangoztatta, nem az siénv-

világ változásai okozzák a hegységképzdéseket, hanem fordítva, a mozgások az alap-

’vetbb és általánosabb jelentség változások, — ezért természetesen sokan kísérlik

meg a szhitezéseknek és idbeosztásoknak megoldását hegységszerkezeti alapon.

Vadász professzor »Magyarország földtana« c. könyvében a harmadkori képzd-
mények szintezésében mindenütt tekintetbe veszi ezeket a szempontokat. Az általa

összeállított • táblázatokból írtam ki az újharmadkori képzdmények rendjét rövidítve,

de lényegesen nem változtatva, csupán hozzáiktatva a település. jelölését :

Sopron Mecsek Bakony Budapest
]

Cserhát

Congeria balatonieás, Limnocardium apertumos homok és homokos agyag

— <—

>

f = ' ~ < > ~ <

, , , , lvrcaeás homok
lvrcaeas homok ,

banatieas agvag
lvrcaeás homok

OOO

cerithiumos m é s z k ö.v e k
-*<- OOO = <

—

>

lithothanmiurnos mészk kszén
tengeri homok

lithothanmiurnos mészk

brissopsisos agyag kavics

OOO

brissopsisos brissop-

agvag, bryozoás sisos

mészk agyag

kszén, kavics édesvízi homokk

OOO OOO
chiamysos homok

OOO < > < *

kszén

anomiás homok
pectenes
homok
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Az egyes rétegcsoportok települési vagy elterjedési viszonyait a következ jelek

mutatják :

^ diszkordancia, = konkordancia, < > transzgresszív, _><— regresszív, ooo

kavicsos üledékkel kezdd rétegösszlet (utóbbi csak ott feltüntetve, ahol a disz-

kordancia egyébként nincs jelezve).

A miocén alsó részében Budapest környékén diszkordancia nélkül következik

oligocén rétegek felett az anomiás homok, fölötte azonban van diszkordancia és transz-

gresszív a pectenes homok és kavics. A Cserhátban néhol konkordánsnak tartják a leg-

mélyebb miocén tagokat az oligocén felett, másutt a Pecten hornensises^homok disz-

kordanciával és transzgresszióval következik az oligocénre
;

a kszenes rétegek alatt

további diszkordancia van kavicsos képzdményekkel, fölöttük tengeri rétegek folya-

matos transzgresszióval konkordánsak.

Budapest környékén a fóti P. praescabriusculusos (?) rétegek konkordánsan

mennek át a bryozoás mészkbe, ellenben kérdéses ennek a szintnek egyezése a buda-

foki pectenes homokkal. A Cserhátban a slir ülepedési megszakítás nélkül, fokozatosan,

illetleg réteges váltakozással megy át lefelé a pectenes homokba, amelyet Mezne-
rics I. a helvétikum alsó részének tekint (5).

Sopron környékén és a Mecsekben kielégít faimát nélkülöz édesvízi üledé-

kekkel kezddik az újliannadkor
;

a Mecsekben a tenger behatolása V a cl á s z szerint

a helvetikum közepére esik. A Bakonyban nem a várpalotai volt Szabó-bánya slénydús
homokját, hanem talán a feküjében lév meszes konglomerátumot lehet a helvétikumba

sorolni. P'eltehet, hogy itt is, mint a Dunántúl többi részén, a helvéciai emelet elején

édesvízi, a helvéciai közepétl tengeri üledékképzdés volt.

A lajtai mészkcsoport üledékösszlete Sopron körül és a Mecsek északi oldalán

konkordánsan következik a slirre, a déli Mecsekben is fokozatos az átmenet az édes-

vízi képzdményekbl sekélytengeri (és néhol csökkentsós tengeri) üledékekbe. Buda-
pesten valószínleg hasonló a helyzet, ellenben a Cserhátban jelents üledékképzdési

megszakítást jeleznek az andezit-kitörések. A Cserhátban a transzgresszió magasabb
szintbe esik, mint Sopron környékén. Nehéz eldönteni, hogy sok olyan területrészen,

ahol ma a slir fölött hiányzik a lajtai mészk és a hozzá tartozó agyag és homok, ott

regresszió volt-e ennek az oka vagy utólagos lepusztulás.

A lajtai mészkövek azonosítása a tortonai emelettel nem kétséges. Fölötte a
cerithiumos mészk és agyag a Mecsekben Vadász E. szerint diszkordáns vagy
»penakkordáns« (tehát alig eltér rétegzdések) , magam ellenben néhol konkordanciát

és faunisztikai átmenetet próbáltam bizonyítani.

A tortonai emelet és a cerithiumos mészk közt diszkordancia van Sopron körül

is, Várpalotán is (Eókai megállapítása szerint), de ugyané két helyen határozott kon-

kordancia is van néhány ponton, fokozatos rétegátmenetiel. A cerithiumos rétegössz-

leten belül semmiféle általános változás nem állapítható meg, ami részekre bontását

megokolná
;

egészében azonosítható a szarmata emelettel. A szarmata tenger általá-

ban kissé regresszív, de a Bakony vidékén is, Bicskénél is
( Jaskó szerit) vannak

transzgressziós helyek.

Az alsó congériás-lvrcaeás rétegek és a szarmata közt diszkordaneiát, st nagyobb
üledékképzdési hézagot tételez fel sok magyar geológus ; Sopron körül Vitális I.

szerint (Vitaülés 1942, hozzászólás, p. 81) néhol konkordánsan egymásratelepül, st
kzetre is teljesen egyez jelleg a két képzdmény. B ö c k h J. egyes baranyai el-
fordulásokban említette konkordancia és átmenet jelenlétét a két képzdmény közt,

de vitathatatlanul van ilyen átmenet a zalai medencefáciesben. Horusitzky F.

szerint Bujáknál is átmenet van a szarmata és az alsó congériás üledékek között. Az
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alsó congériás rétegösszlet általában túlterjed a szarmata határain, de a Mecsekben is,

Budapest környékén is néhol kisebb méret regressziót is mutat.

Az alsó és fels congériás rétegek között a diszkordaneia, valamint az utóbbinak
transzgressziója sok helyen látható s a szerzk többsége leírja. Magam a Dunántúl
középs részein a két képzdmény konkordanciáját is megfigyeltem

; feltételezem néhol

a balatonicás szint regresszióját (ungula capraes rétegek felett). A DNy-dunántúli
medenceüledékekben sok helyen megállapítható a congériás rétegcsoport alsó és fels
részének konkordanciája.

Jelents üledékképzdési változások azonban nemcsak nagyobb rétegtani egy-

ségek határain vannak, hanem az egyes (emeletnek tekintett) keretek belsejében is.

A Cserhátban transzgresszió a tortonai emelet közepére esik. Az északdunántúli fels

congériás rétegösszleten belül valószínleg nemcsak transzgresszió, hanem néhol re-

gresszió is van a Congena ungula caprae -szint felett.

Ha tehát az üledékképzdési változásokat, a tenger elterjedésének változásait

s általában a mozgásokra valló változások helyeit keressük szelvényeinkben, s ezek

jellege szerint igyekeznénk határokat vonni neogén rétegsorainkban, akkor a legnagyobb

bizonytalanságot láthatjuk. Változások mindenütt vannak, de állandóság is majdnem
minden szelvény-magasságba jut ;. szerkezetileg jelzett uralkodó határok szerintem

nincsenek neogénünkben.

Különben is a hegységképz mozgásokkal csak akkor tudnánk rétegtani határo-

kat helyesen és igazságosan megvonni, ha számszerleg kifejezhetnk a mozgás mennyi-

ségét, — ettl pedig még messze vagyunk.

Nemcsak a hegységképz mozgások mértékét nem tudjuk az esetek többségében

megadni (még viszonylagos értékekben sem), hanem azt se tudhatjuk, hogy egy bizo-

nyos mérték mozgás az élet alakulására mekkora befolyást gyakorol. Az óceánban

egy hegygerinc kiemelkedése esetleg igen keveset hatna a két oldalán lév (tovább is

érintkezésben maradó, összefügg) tengerrészekben, ellenben egy kis emelkedés egv

gibraltári szoros bezárásával óriási terület életviszonyait lényegében módosíthatja. — *

Az üledékmennyiségben felismerhet különbségeknek magyarázata, illetleg az üledék-

vastagságból az idtartamra való következtetés lehetsége is elég bizonytalan. Az köz-

ismert, hogy különböz fáciesekben nem várhatunk azonos idtartamra egyez réteg-

vastagságot
; de azonos kzettani jelleg mellett is az üledékfelhalmozódás lehetségét

befolyásolják olyan egymástól teljesen független tényezk, mint a szomszédos száraz-

föld domborzata (illetleg a törmelékanyag gyors odaszállításának lehetsége), a tenger-

fenék fokozatos süllyedése, tengeráramlásoknak üledékhalmozó vagy üledékromboló .

hatása. Egyszer és önmagában használható idmér eszközt tehát itt sem találunk,

— ha a rétegvastagságot (fleg nagy területen egységesnek látszó méreteket) tekintetbe

is kell venni, más tényezkkel összehasonlítva és ellenrizve.

Az üledékképzdés ütemessége

Sok szerz hangoztatja annak a ténynek fontosságát, hogy az üledékképzdés

változásai ütemesen ismétldve következnek be s ezáltal a földtani idkeretezések meg-

világítását elsegítik. Ezzel teljesen ellentétes felfogást kell vallanunk. Szerintem: 1. a ten-

germozgások nem egyszerre következnek be, hanem fokozatosan terjednek vidékrl*

vidékre ;
2. tengerelöntés után nemcsak a visszahúzódás következhetik be, hanem stag-

nálás után további kiterjedés
;

3. egy transzgresszió fokából nem lehet az utána követ-

kez regresszió méretére következtetni
;

4. van emeletnél nagyobb (pl. burdigálai +
-f helvéciai) ciklus és van kisebb (pl. Öcsön a fels congériás rétegekben három kis-

•ciklus, B a r t h a szerint)
;

5. szomszédos területrészeken is gyakori az ellentétes kéreg-
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mozgás s ennek következtében más jelleg üledékképzdés
;

6. a földkéreg mozgásainak

egymásutánjában nincsen vitathatatlan okozati rend.

Az üledékképzdés ütemessége szerintem nem több annál a logikai ténynél,

hogy ha csupán »igen-nem« a választás lehetsége, akkor ezek egymással váltakoznak.

Vulkáni jelenségek felhasználása a szintezésben

Helyi összehasonlításoknál vulkáni képzdmények igen jól felhasználhatók,

igy a salgótarjáni és sajóvölgyi kszenes rétegcsoport feküjében. Azonban a különböz
helyzetben lev tufák kzettani megkülönböztetése nem mindig lehetséges, s akármelyik

tufaszint hiányozhat egy-egy területrészen, — tehát már negatíve nem jogosít egykorú-

ság tagadására, (amint Vadász is hangoztatja, 10.). A cserháti andezitkitörés a

slir és a lajtai mészk közé esik
;
de az is lehet, hogy aránylag hosszú ideig tartott.

A Dunántúl nagy részén az ennek megfelel erupciók hiányzanak vagy egészen más
jellegek, az ország ÉK-i vidékei felé pedig a vulkánizmus sok esetben bizonyítottan

fiatalabb, kora is eltolódott, néha azonban rögzítetlen korú. A pannóniai bazaltkitö-

rések valószínleg nagyjából egykorúak, s a congériás rétegek leülepedésének legvégére

teendk. Ezt azonban igen kevés adattal lehet csak valószínsíteni, nem pedig olyan

ervel bizonyítani, hogy erre a megállapításra alapozhassunk egyéb rétegtani párhuza-

mosításokat. A vulkáni jelenségeknek idrögzít szerepe tehát kiterjedésben korlátozott,

s nem kevésbé bizonytalan, mint a szerkezeti mozgásokkal való korelhatárolás.

Szintezés a faunák alapján

A rétegtani beosztásokban mégiscsak inkább várhatunk határozott döntéseket az

slényvilág vizsgálata alapján, mintsem a hegységszerkezet, üledékképzdési ütemes-

ség és vulkáni jelenségek alapján. Nem elég azonban a szintezéshez, illetleg két kép-

zdménynek külön emeletbe sorolásához az, hogy egymás felett eltér faunákat találunk.

A faunisztikai szembeállítás, illetleg biztos elkülönítés feltételei közé kell vennünk
azt is, hogy necsak eltér kifejldésük (fáciesük) miatt tudjuk elválasztani a kérdéses

képzdményeket, hanem azonos fácies mellett is lássunk eltérést az slényvilágukban.
Ellenkez esetben rendesen vitatható marad, hogy nem ugyanazon emelet alsóbb és

felsbb részébe tartozik-e a két különböz képzdmény, és nem következhetnék-e másutt
fordított sorrendben is egymás után.

Sajnos a magyarországi fiatal harmadkori képzdmények fáciesviszonyai távolról

se olyan szerencsések, hogy minden kor minden fáciesét láthatnék s összehasonlíthatnók.

Egyez fáciesben pectenes homokként találjuk a salgótarjáni kszénfeküt és a

kszénfedt
;

ezeknek korbeli eltérését id. N o s z k y J. és M e z n e r i c s I. is val-

lották, de eltéren »akvitániai-burdigálai«, illetleg »burdigálai-helvéciai« emeletpámak
minsítették. Azonos fáciesnek látszik az alsó és fels congériás rétegcsoport is. Ezek-
nek a fáciesviszonyai tekintetében csak legutóbb vetdött fel kétség. Kretzoi M.
ugyanis azt bizonyította gerinces maradványok alapján, hogy a két beltenger sótartalma

közt jelents eltérés volt. Mégis, a fauna minden eltérését nem kell a sótartalom különb-
ségével magyaráznunk. Azok a faunaelemek, amelyeket a felsbb congériás szintre

jellemzeknek tartunk, nagyobb részben nem a balatonicás rétegekben jelennek meg,
hanem az ungula caprae-szintben. A sótartalom hirtelen csökkenése pedig csak az un-
gula caprae-szint fölött következett be : tehát az slénytani változás ezt megelzte,
— így nem lehet okozata.

Harmadik egymás feletti, egyez fáciespár lehet a Chlamys scabriusculusos

homok és a magasabb szintben lév, gazdagabb faunájú tengeri homok, pl. Sámsonháza
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körül a keleti Cserhátban
;
ezek a helvéciai és tortonai emeleteket jelentik. Ugyanilyen

korú két képzdménynek tekinthet (de nem tökéletes fáeiesbeli egyezéssel) a tengeri

agyag kifejldésében is két egymás feletti szint : a fels a tortonai (bádeni agyag típusú) „

az alsó a slir. A slirnek jellemz kifejldése vitathatatlanul helvéciai, ha vannak olyan

esetek is, amikor a slir helvéciai vagy tortonai kora kétesnek látszik. Még eggyel mélyebb
(mondjuk burdigálai) szintbeli slir létezését, illetleg faunisztiai eltérését azonban

eddig nem bizonyították. — Ez a négy eset tehát az, ahol egyez fácies mellett faunisz-

tikailag biztosan megállapíthatjuk egymás feletti szintek létezését, illetleg elkülöní-

tésük jogosságát : a burdigálai, helvéciai és tortonai emeletek egymásutáni és elválaszt-

ható voltát, azután az alsó és fels pannóniai emeletek önállóságát. Dacára, hogy nem
egyez fáciesek a lajtai mészk és fedjükben a csökkentsósvízi cerithiumos mészk,
ezeknek egymásutánja, külön emeletekként, nem vitás Közép- és Kelet-Európábán

általánosan egyez helyzetük miatt. Két vitás hely marad tehát csak rétegsorainkban :

az akvitániai emelet létezése s a szarmata emelet viszonya a pannóniaihoz.

Akvitániai rétegekrl elég sok szó esett a magyar földtani irodalomban, de talán

ezeknek megítélésében találjuk a legnagyobb bizonytalanságot. Itt is csak egyetlen

fáciesbl ismeretes gazdag fauna, amely jól szembeállítható más emeletek hasonló

fáciesével. Errl az egri faunáról Telegdi Roth K., a balassagyarmatiról G a á 1 1.

megállapították, hogy benne sok oligocén korra jellemz alak mellett vannak vitatha-

tatlan miocén elemek is. Anomiás homokot is sorolnak az akvitániai emeletbe. Ezek-

bl azonban nem mutattak ki olyan jelentsebb faimát, amely slénytani jellemzésükre

elégséges volna, s egyrészt a fels oligocéntól, másrészt a burdigálai szinttl való elté-

résüket kielégíten bizonyítaná.

Nemcsak hazánkban, hanem másutt is hiányzik még annak tökéletes bizonyí-

tása, hogy az oligocén-miocén idk közt bekövetkezett faunisztikai újulás hány lépcsre

tagolódik. Közismert, hogy a katti emeletben jelennek meg az oligocén alsóbb részei-

hez képest új molluszka alakok. Az is bizonyos, hogy a burdigálai emeletben igen sok

új alak jelenik meg és nyer nagy elterjedést. Nem mutatták eddig ki tudtommal sehol,

hogy három egymás feletti lépcsben (azonos fáeiesviszonyok mellett!) következett

be ez a változás. Pl. DNy-Franciaországban a burdigálai és akvitániai emeletek alatt

csak egy pár méteres szárazföldi képzdmény lenne a katti emelet, az elbbiekhez egy-

általán nem hasonlítható faunával. Az új alakok százalékos viszonyának rögzítése

egy-egy lelhelyre vonatkozóan nem sokat mond s nem egyenrangú bizonyíték, mert

különböz fáciesekben egyidejleg is lehet ilyenféle eltérés. Amíg tehát valahol a három

egyenrangú emelet (katti, akvitániai és burdigálai) egymás fölötti hasonló kifejldés

elfordulását nem bizonyították, addig szerintem az akvitániai emeletet nem kell fel-

vennünk rétegtani beosztásunkba. Használata csakis olyan értelemben lehet menthet,

ha ezzel az oligocén-miocén közti bizonytalanságot akarjuk kifejezni.

Amint véleményem szerint az idsebb nüocén képzdmények beosztásában és

párhuzamosításában az okozza a nehézségeket, hogy több szintnevet alkottak, mint

amennyiféle képzdmény van, úgy valószínleg a szarmata-pannóniai párhuzamo-

sítási kérdéseknek is egyetlen akadálya az, hogy egy nemlétez idkeret hovatartozása

felett kell vitatkoznunk. Tudomásom szerint nincsenek olyan helyek, ahol kielégíten

bizonyítható volna a kerzonézoszi és ineotiszi fácies képzdmények egymásutánisága,

megfelel rétegvastagsággal (olyan van tudtommal, ahol a kett közül egyik csak egy-

két méteres vastagságú, nem pedig emeletet kitev) . Davitasvili határozottan

cáfolja, hogy a meotiszi és kerzonézoszi faunák egymásutániságát slénytani fejldés-

tani alapon fel lehetne tételezni. Olyan szelvény azonban különösen nincsen, amely a

beszarábikum és pontikum között rögzített rétegtani helyzetben mutatná a kerzonikum

és meotikum teljes és egyenrangií emelet voltát. A cerithiumos és a congeria rhomboideás
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rétegek között egyik helyen kerzonézoszinak, máshol meotiszinak, harmadik helyen

alsó pannóniainak nevezett rétegek találhatók, de sehol ezek közül kett együtt

nincsen. így a természetes és egyszer megoldás az, hogy ez a három fáeies

egykorú.

Ennek a magyarázatnak eddig semmiféle egyenrangú ellenbizonyítéka nincs.

Néhol az alsó pannóniai a szarmatával szemben transzgresszív
;

de néhol regresszív

néha pontosan azonos elterjedési! (vagy legalább is semmiféle nyomát nem látni elter-

jedésbeli eltérésüknek). Néhol látható a szarmata és a eongériás rétegek között díszkor -

daneia ;
ezzel szemben néhol (szerintem sokkal nagyobb területen) látható a konkor-

dancia és a teljes üledékképzdési folytonosság. Várpalota környékén K ó k a i szerint

még faunisztikai fokozatos átmenet is van. A többször emlegetett »kevert faunák« leg-

nagyobb része azonban szerintem is csak összemosott. Az ilyen összemosódás azonban

nem követeli meg egy emelet hiányát a két különböz korú fauna között
;
akár egy még

meg nem keniényedett, kzetté még nem vált anyagból is mosódhat csigahéj (nagyobb

denudáció nélkül) az ugyanazon vízfenéken közvetlenül utána, de már a másik emelet

idejébe sorolt ülepedés folyamán. S ha még valahol valóban alapkonglomerátnmos alsó

pannóniai transzgressziót és diszkordanciát mutatnak is ki, az sem feltétlen bizonyí-

téka egy emelet hiányának. Egy üledékképzdési kimaradás idtartamára vonatkozóan

alig tudunk következtetni. Ha a szarmata felett találunk diszkordánsan ismeretlen

vastagságú, de az ismert alsó pannóniai vastagsági maximumot meg se közelít, alsó

pannóniai üledéksort : ez a legkevésbé sem bizonyítja azt, hogy az a bizonyos hiátus,

denudáció és transzgresszió alsó pannóniai eltti! Mert remélhetleg azt a felfogást

már senki sem vallja, hogy a transzgresszió csak egy emelet legelején történhet. Bele

kell nyugodni a településvizsgálóknak abba, hogy a diszkordancia és üledékképzdési

hiátus nem egyenrangú bizonyíték a rétegfolytonossággal szemben: Egy négyzetméteres

területen észlelt üledékképzdési megszakítás egy négyzetméterre vonatkozik csak,

és még ott sem bizonyítja feltétlenül a tenger hiányát, hiszen tengerlatti exézióról is

tudunk. Ellenben egy négyzetméteres konkordáns és folytonos üledéksor két emelet

közt száz kilométerek és országrésznyi területek hasonló viszonyait bizonyítja, mert

(hadd ismételjem magamat) kicsiny sziget van, de kicsi óceán nincs. — Szárazföldi

gerinces faunák barlangokban természetesen mutathatnak egymásutániságot fejldés-

tani tekintetben, s alapos vizsgálattal gazdag anyagok közt valószínleg számos fejl-

dési fokozatot el lehet különíteni. De azt már bizonyítani kellene, hogy a szárazföldi

faimák fejldésében okvetlenül pontosan ugyanannyi keretnek kell látszani, mint a

tengeri faunákéban. Ha tehát sikerülne cerithiumos meszeink és wetzleris homokjaink
között három közbüls gerinces faunafejldési lépcst kimutatni, ez még szerintem

nem volna kielégít bizonyíték arra, hogy a szarmata és alsó pannóniai közt jól látható

konkordancia érvénytelen. Szó sincsen azonban arról, hogy három világosan elválaszt-

ható és igazolt fejldési rendbe sorolható gerinces faunalépcs lenne itt. A esákvári

(besszarábiainál közvetlenül fiatalabb) és baltavári (a eongériás rétegsor legvégére es,

felteheten a dáciaival egykorú) gerincesfaunák között nincsen két további egyenrangú

lépcs a gerincesfaunákban sem. Ha tehát a besszarábiai és dáciai emeletek közé két

tagot tudunk illeszteni a csökkentsósvízi üledékeink közül, az alsó és fels eongériás

rétegeket, akkor nem lehet szó itt emelethiányról, egy emeletnyi üledékképzdési meg-
szakításról szarmata és alsó pannóniai képzdményeink közt. Ugyancsak nem bizonyítja

a (csökkentsósvízi) tengeri leülepedés megszakítását egy »fels szarmata« idszakon
át az a tény, hogy hegységeinkben néhol nnnd a szarmata, núnd a pannóniai tengeri

rétegek elterjedési területén kívül vannak szárazföldi eredet kavicsok. Ezek a kavicsok

nem a szarmata és alsó pannóniai tengeri rétegek közé, mint elválasztó tag, települnek,

hanem mellettük helyezkednek el.
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A pannóniai rétegek konkordánsan, megszakítás nélkül következnek a dunán-
túli fúrásokban a szarmata felett.' Szarmata rétegeinkben SchréterZ., MajzonL.
és a szerz a volhiniain kívül a besszarábiai emeletre jellemz alakokat mutatott ki.

Suess eredetileg az ausztriai és magyarországi cerithiumos (erviliás) rétegeket min-
sítette a szarmata emelet típusául. így nyilván nincs semmi okunk arra, hogy ennek
az (oszthatatlan) szarmata emeletnek »fels« részét a tényleges rétegösszleten kívül

keressük. Ha a mi szarmatánknak megfelel ’ volhiniai és besszarábiai emeletek felett

még a kerzonézoszi emeletet is szarmatának nevezik, ez nyilván eltérés a név eredeti

értelmezésétl s nem kell követnünk. Ismétlem, alsó pannóniai rétegeinket nem szükséges

»fels szarmatával azonosítanunk, de különösen nem lehet a szarmata és pannóniai

tengeri üledékeink közé egy hiány-emeletet csúsztatni. Abszurdum is lenne, ha egy

tenger egy emeletnyi idre távozik, azután ugyanoda tér vissza, majdnem pontosan

azonos elterjedési határok közé, azonos sótartalommal (K r e t z o i M. bizonyította

a két sótartalom egyezését), nem hagyva számottev hegységszerkezeti nyomát sem
ennek az elképzelt (nem létez) óriási változásnak.

A pannóniai rétegösszlet határozottan két nagy tagra bontható, az alsó és a

fels pannóniai faunák alig tartalmaznak közös fajokat. Van azonban a kett között

egy átmeneti jelleg szint is, igen csekély rétegvastagsággal s csak korlátolt térbeli

elterjedéssel, a Congeria nngula caprae-szint. Ebben az alsó és fels pannóniai fajok

keverednek, általában gazdag, szép faunákban. Keverék-jellege dacára alig létezik

neogénünkben még egy ilyen jól jellemzett és szigorúan szintálló képzdmény. Az alsó

és fels pannonikumban' egyaránt lehet szintek elválasztásával kísérletezni (az alsó

pannonikum legalján a Limnocardium maortis rétegek, az alsó pannonikum alsó felé-

ben a Congeria banatica, fels részében a L. lenzi és L. abichi gyakorisága, a fels parmón

fels részében a fauna szegényedése és az Unió wetzleri gyakoribb elfordulása, — utóbbi

lenne a dáciai alemelet), de ezeknek a szinteknek az állandósága kevéssé bizonyított,

inkább csak a fácieseknek területenként különböz elrendezdésébl származhat. Olyan

részletes szint-egymásutánt, mint a Bécsi medencében, mi is legfeljebb kis területegy-

ségen belül remélhetünk, s az az általános szintezésben nem nyújtana segítséget.

Az újharmadkori üledékek beosztásának és párhuzamosításának egyik kérdése a

miocén kor elhatárolása. Congériás rétegeinket teljes egészükben a miocénbe, a piacenzai

emelet alá szorítaná H a u g beosztása. Sümeghyis ezt támogatta. A romániai és a

magyarországi szakkutatók többsége a congériás rétegeket a pliocénbe sorozta. Krejci-
G r a f az alsó pannóniai vagy meotiszi rétegek alatt jelölte meg a pliocén-núocén határt.

Legutóbb Stevanovié ugyanezt a határt az alsó és fels congériás rétegek közé

(romániai nevekkel a meotiszi és pontusi emeletek közé) helyezte (8). Gaál I. még a

szarmata rétegeket is a pliocénbe sorohiá.

A miocén-pliocén határ bizonytalansága, a két idszak közti éles faunisztikai

határ hiánya miatt H a u g núndkét komevet el akarta hagyni s »neogén«-ban egyesí-

teni ket
;

ebben az esetben persze ugyanolyan vitás marad a »középs neogém és

»fels neogén« idszakok elhatárolása, mint azeltt a miocén-pliocén határ volt. Példa

ez arra, hogy szintezési nehézségeket nevek változtatásával legtöbbször nem lehet el-

kerülni.

A mioeén-pliocén határ kérdésében az említett négy nézet közül magam régebben

Krejci-Gra f-ét követtem : a magyarországi egész congériás rétegcsoportot a plio-

cénbe soroltam, azon az alapon, hogy nagyobb az slénytani változás a szarmatikuin

és az alsó pannóniai rétegek között, mintsem az alsó és fels pannónikum között.

Talán még legegyszerbb (ha nem is leg-»tudományosabb«) elemzése ennek a határkér-

désnek a mennyiségi, rétegvastagságokat számolgató módszer. A tortonikum után

közvetlenül nem lehet megvonni a pliocén alsó határát, mert a sahéli emelet miocén
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voltát nem cáfoltuk, ennek tehát még helyet kell adni a tortonai után. Ezért G a á 1 I*

nézete, a szarmatának a pliocénbe való sorolása, szerintem nem követhet. A másik

véglet, a miocén-plioeén határnak az egész congériás rétegösszlet fölé való emelése

(H a u g után) szintén nagyon aránytalan, mert az egy saheli emelet felelne meg így a

szarmata és a néhol több ezer méter vastag congériás rétegcsoportnak, s ezzel szemben

két emelet (piacenzai és asti) a törpe laventikumnak (1. K r e t z o i M. 3. p. 13.). Lehet,

hogy volt egy csekély »üres« lepusztulási idszak a congériás rétegek leülepedése, a nagy

tó kiszáradása után. Ez az id azonban igen rövid lehetett, mert nagyon kis térszín-

változások keletkeztek csak a legkoraibb, levantikumba sorolható magas helyzetben,

lev kavicsok lerakodásáig. Azt igyekeztem bizonyítani (Földt. Közi. 1949. p. 48.),

hogy ekkor még Xyugat-Magyarországon az Irottktl a Muráig egységes, megszakí-

tatlan lejt húzódott, se tektonikus, se eróziós árkok (pl. a mai Rába vagy Zala helyénél)

nem ékeldtek közbe. Ha az asti emelet egészét kitöltöttnek vesszük a levantikummal,

vagy az astikum alsó részére szárazulatot számítunk s a levanteit csak az asti emelet

fels részével párhuzamosítjuk, akkor a saheli emelet és vagy az egész, vagy legalábbis

•>majdnem az egész« piacenzai emelet egyenértékének kell tekintenünk szarmatát és

pannóniait együttvéve. Minthogy pedig a szarmata emelet sokkal kisebb rétegvastag-

ságot ad, mint akár az alsó, akár a fels pannóniai, aránytalan a megosztásnál (sahe-

lire és piacenzaira való szétosztásnál) egyenlnek venni »egy kicsit két naggyak, vagyis

a szarmatát az alsó és fels pannóniaival (ez lenne a K r e j c i - G r a f-féle pliocén

határmegvonás) . Valószínbbnek tartom a felezést úgy, ahogy Stevanovic teszi

(8) : a szarmata és az alsó congériás rétegek felelnek meg a sahelinek, illetleg legfels

miocénnak, míg a fels congériás rétegek (fels pannóniai) az alsó plioeénnak. Rajzban

a következ módon kísérellietnk meg az elz méretbeli elemzés feltüntetését :

Tengeri emeletek:

• •

Saheli Piacenzai Asti

H a u g szerint : szarmata
alsó pannóniai és fels pannóniai

1 e v a n t e i

Stevanovic
szerint :

szarmata
alsó pannóniai

fels pannóniai levantei

Krejci-Graf
szerint :

szarmata

.

alsó pannóniai és

fels pannóniai
levantei

A három beosztás közül legarányosabbnak feltétlenül. S tevanovi c-é látszik,

tekintetbe véve a szarmata képzdményeink csekély vastagságát. t

K r e t z o i -nak az elz ankéton tartott eladásából (3) több megállapítást is

nagy* örömmel fogadtam, különösen bírálatát az üledékképzdés ütemességének a réteg

-

tani beosztásokban való használhatóságáról. Az ajánlott »baltavári emelet« neve tekin-

tetében az a véleményem, hogy valóban pontosan megszabott szintet félreérthetet-

lenül jelölne (sokkal jobb név, mint a dáciai vagy a »legfels pannoniak). Nehézséget

csak az jelentene, hogy a congeria rhomboideás rétegeinkhez nem tudnók biztosan

viszonyítani. — Az »intrapannóniai« mozgások fontosságát elismerem, de valószínleg

csak igen kevés helyen történt hirtelen nagyobb elmozdulás (Pécs), másutt csak lassú,

valószínleg a pannóniai üledékképzdés elejétl végéig tartó, igen csekélyfokú moz-
gások lehettek. Nem tartom azonban igazoltnak azt, hogy a piacenzai és asti emeletek

•egykorúak lettek volna, ha csak egyikükbl van is gerinces-fauna.
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A tárgyalt képzdményeknek következ beosztását tartom tehát célszernek :

Lelhelyek

Tihany, Árpád Gongéfia balatonica, C. rhomboidea
Fels
pannóniai

Alsó pliocén

Románd
Tinnye, Kisbér
Baranya

Tétény, Zalai
fúrások

Congeria ungula caprae

Lyrcaea impressa, Limnocardium
abichi, Congeria banatica

Cardium obsoletuni,

C. sublatisulcatum

Alsó pannóniai

Szarmata
Fels miocén

Bia, Hidas
Kisterenye

Pecten leythaianus, P. latissimus
Pecten scabriusculus, Solenomya

Tortonai
Helvéciái

Középs
miocén

Salgótarjáni
kszénfekii

Pecten holgeri, P. liornensis Burdigálai Alsó miocén

Ez a beosztás kétségkívül aránylag egyszer, kevés osztályzati keretet tartal-

maz, s nem sokban tér el a század legelején használt beosztástól. Hiszem azonban, hogy
nem rétegtani tudásunk fejletlensége az oka ennek az egyszerségnek. Nincsenek a

földtanban sr egymásutánban olyan általános hatású változások, amelyek lehetvé
tennék és megokolnák az aprólékos tagolásokat. A »mikroszintek« törpe érvényességek.

Kettvel kevesebb emeletet vettem be a táblázatba, mint szokás volt : az alsó miocén

-

bán, valamint a szarmata és pontusi között csak egy-egy emelet létezésében hiszek.

Szerintem nemlétez szintek feltételezése volt sok rétegtani beosztási nehézség oka.

Az alsó és középs miocénban másutt sem sikerült valóban megkülönböztetni négy

emeletet, csak a három emelet más-más nevet kap. DNy-Franciaországban akvitániai,

burdigálai és helvéciainak hívják
;
de Cossmann és Peyrot nagy munkájuk ele-

jén elismerték, hogy a helvéciaiban benne van a tortonai is
;

kilátásba helyezték, hogy

majd pontosabban szétválasztják az slénytani feldolgozás után, — aztán mégsem
sikerült széttagolni (amit tortonainak szoktak ott hívni, az egy különálló területrész

eltér fáciese). Olaszországban Sacco hatalmas munkájában helvéciainak nevezett

iiledékösszletben (Colli Torinesi) benne van a tortonai emelet is. Dél-Spanyolországban

a helvéeiai, északon az akvitániai emelet jelenléte bizonytalan. A Rhne völgyében

szokás ugyan mind a négy emeletnevet használni, de a helvéeiai és tortonai rétegek

azonos fácies mellett itt sem különböztethetk meg.

A magyar földtani kutatás utolsó három-négy évtizedes eredményei közt nem a

rétegtani beosztások aprózását kell keresnünk és nem az emeletneveknek mindenáron

való szaporítását. Ez csak látszateredmény lett volna és nem a tényleges ismeretek

szaporítása. Ehelyett egyre több ismeretet szereztünk fiatalabb képzdményeink el-

terjedésérl, kifejldési, képzdési viszonyaikról, szerkezetükrl. Alapos terepi és labo-

ratóriumi slénytani vizsgálatok segítettek jelents gazdasági eredmények eléréséhez

is, fleg a barnakszén és kolaj kutatásában.
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noapa3ae.ieHHe otjumchhh MHoqeHa BeHrepcKoro acceiíHa

Jl. Ili t p a y c

MnoneHCKne otjiowchhh BeHrepcKoro acceiíHa obiKHOBeHHO 3aqHCJiHJin c nony-
I Béna b cneayiomiie apycbi: öypanrajib, reabBeT, toptoh, cap.MaT, hh>khhh h BepXHuií naHHOH.

HenoTopbie aBTopbi 3aqncjiHjiH aKBHTaHCKHH «pyc b carnyio hhhchioio qaerb MnoneHa, gpyrue
naHHOHCKHH Hpyc b n.iHoneH. CymecTBOBaHiie ii po.ib aKBHTaHCKOro Hpyca hb.ihiotch

npoJieMaraqecKH.MH
;

(jiayHbi, 3aqncJieHHbie cioaa, othochtch, BeponTHO, qacTbio b xarrcKHií

Hpyc onnroueHa, qacTbio b ypflHrajibCKHií MnoneHa. LteyqeHHe (jjayHbi He 0Ka3biBaeT no.Momu
b ycTanoBjieHiiii rpaHunbi Mewgy mhouchom ii nmioneHOM, To.ibKO yqeT mooihocth cnoeB.

Cap.MaTCKHe c.toii, BMecTe c naHHOHCKHMn cjioh.mh, npeacTaB.inioT coon BepxHHü MnoneH ii

hh>khhh ilíihohch. HenponopnHOHanbHbiM hbjihctch tót cnoco, no KOTopo.My 3anojiHHJin

BepxHHn MnoneH c capMaTCKon cepneií qyTb 100 m mouihocth, npHqe.M naHHOHCKne otjio-

>KeHHH 2000 m moujhocth nonaaa.iH bi b hh>khhh n.inoneH. noapa3gejieHne C m e b a h o -

b n q a HB.TneTCH npaBHJibHbiM, no KOTopo.uy rpamma MOKgy MnoneHOM h nanoneHOM Haxo-
thtch Me>KAy cjiohmh Hii>KHero ii BepxHero naHHOHa.

Cap.MaT b BeHrpiui He.ib3H noapa3ae.mTb
;
oh b ne.TOM oahoto h toto >xe B03pacTa c

BOilblHCKHMH H eCCapaCKHMH flpyca.MH POCCHH. ABTOp CHHTaeT XepCOHCKHH Hpyc OAHOBpe-
MeHHbiM c MeoTHco.M ii napaji.TejiH3npyeT c hiimh hh>khhh naHHOH, npnqe.M, no MHeHHio Bcex

BeHrepcnnx cnennanncTOB, BepxHnn naHHOH oTBeqaeT noHTnncKOMy npycy .

AHa;iH3 TeKTOHiiqecKHx HBjieHHn He OKa3biBaeT cepbe3Hon nOMOinn b ' cTpararpaijHi-

qecKHX noapa3aejieHHHx
;
KOHKopgaHmiii n ancKopaaHmin BcrpeqaioTCH kak n Mewgy, Tan

i
ii BHV'Tpn Bcex npycoB.

Einteilung dér ungarischen Miozanschichten

F- STRAUSZ

Die Miozánablagerungen Fngarns wurden seit einem halben Jahrhundert fol-

gendermassen eingeteilt : Burdigal, Helvet, Törtön, Sarmat, Unterpannon, Oberpannon.
Seltener wurde Aquitan unterschieden, das Pannon aber öfters ins Pliozán eingereilit.

Die Stellung des Aquitans ist sehr frágbeli, da allé Farmén, die als Aquitan betrachtet
werden, können ebensowohl ins Katt oder Burdigal gehören. Die Miozán-Pliozángrenze
wird am besten durch die Máchtigkeit dér in Betracht kommenden Ablagerungen be-
stimmt. Sarmat und Pannon bilden das Obermiozán und Unterpliozán. Da Sarmat

• selten mehr als 100 M Dicke erreicht, das Pannon aber 2000 M übertrifft, kann die
Grenze am besten zwisehen Unterpannon und Oberpannon gezogen werden, — wie bei
Stevanovic (8). Das Sarmat kann nicht unterteilt werden, im ganzen entspricht

i es dem Volhyn und dem Bessarab. Nach Verfasser sind Kerson und Máot gleichaltrige
Fazies einer einzigen Stufe und sollen mit dem Unterpannon parallelisiert werden . Das
Oberpannon entspricht dem Pont.

In dér Sedimentbildung des ungarischen Miozáns und Unterphozáns kann keinerlei
Zykhzitát oder Ritmus bestimmt werden (weim mán unter Ritmus mehr verstehen
will, als dass eine Ablagerungsart bis daliin dauert, bis sie sich verándert). Eindeutige
tektonische Grenzen finden sich in den Xeogensehichtenreihen nicht, s. in dér folgenden
Tabelle Konkordanz, ~ Diskordanz, < > Transgression, — Regression, ooo
Schotter, nur dann gebraucht, wenn keine Diskordanz bezeichnet wird) :
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Sopron Mecsek-Gebirge Bakony-Gebirge Budapest Cserhát- Gebirge

Sandigeund tonige Schichten mit Congeria balatonica und Limnocardien

Lyrcaeen-
Schichten

Tón mit Congeria
banatiea

.

Lyrcaeen — Schichten
~ —> ooo <— ~ <—

.

Cerithien — Schichten

Lithothamnienkalk

S c h 1 i e r

< * < ,

Kohlé, maríné
Sande,
Schotter

OOO

Lithothamnienkalk
Sehlier und Bryozoenkalk

Kohlé, Schotter, Süsswassersandstein

OOO OOO

Chlamys-Sandsteine

OOO <—» <—
Kolile

-

•

'

Anomyén-
Sande

Pecten-
Sandstein

Durch die Lagerungsverháltnisse werden alsó keine eindeutigen Grenzen be-
stinunt. Die Verschiedenheit dér nacheinanderfolgenden Faunén ist kein genügender
Beweis für Stufenuntersehiede

;
dér Faunenwechsel soll in dér gleichen Fazies vorkom-

men. Fehlparallelisierungen werden oft dadureh verursaeht, dass mán mehrere Stufen
unterscheiden will, als wie viele (durch wirkliehe Veránderungen begründete) Stufen es

gibt. Xach Verfasser ist die Yierteilung des Unter- und Mittelmiozáns nirgends begründet.

Tabelle dér ungarisehen Miozán- u. Unterpliozánbildungen :

Fuadstelle Fauna S t u f e

Tihany, Árpád Congeria balatonica

Congeria rhomboidea
Oberpannon

Unterpliozán

Románd
Tinnye, Kisbér
Baranya

Tétény, Tiefbohrungen im
Zalaer Komit.

Congeria ungula caprae
Lyrcaea impressa,
Limnocardium abichi,

Congeria banatiea
Cardium obsoletum
Cardium sublati-

sulcatum

Unterpannon

Sarmat

Obermiozán

Bia, Hidas

Kisterenye

Pecten leythaianus,
Chlamys latissimus
Chlamys scabriusculus
Solenomya

Törtön

Helvet Mittelmiozán

Liegende dér Kohlé bei

Salgótarján
Pecten holgeri

Pecten hornensis Burdigal

4

Untermiozan



A TATAI MEZOZOOS ALAPHEGYSÉGRÖG FÖLDTANI VIZSGÁLATA

FÜLÖP JÓZSEF
(XLXI—XEIV. táblával)

i. A tatai Kálváriadomb földtani megismerésének története

Munkámban sok tekintetben már meglév eredményekre támaszkodhattam.
Másfél évszázad óta kiváló szakemberek gondos munkája növelte egyre nagyobb mére-
tvé ismereteink körét ebben a kérdésben. Sok álláspont ugyan meghaladottá vált

idközben a földtani szemlélet fejldése következtében, mégsem volt kárbaveszett
munka az úttörk erfeszítése. A helyesen megfigyelt és mindjobban szaporodó földtani

tények újabb összefoglalásra serkentettek, egyre tisztábban áll elttünk a vizsgált

terület földtani felépítése, és egyre világosabban bontakozik ki elttünk évmilliók kzet-
rétegekbe zárt története.

A rendelkezésre álló irodalom ismertetését Vadász professzor által Magyar-
ország földtana cím munkájában nyújtott tudománytörténeti keretben kísérelem meg
bemutatni.

A XIX. század közepéig tartó els periódusban a Kálvária-domb földtani fel-

építésérl csak kezdetleges természetleírásokban és útirajzokban találunk adatokat.

1 . C s i b a T. : Dissertatio historico-physica de montibus Hungáriáé c. munká-
jában a tatai vörös és fehér márványról tesz említést.

2. Ugyancsak a Kálváriadombot felépít »márványról« ír Grosszinger J.
is 1794-ben megjelent Ichtyológia c. munkájában. már szerves maradványok jelen-

létét is megfigyelte a kzetben.
3. 181 7-ben Londonban jelent meg Townson R. angol természettudósnak

magyarországi utazásáról írt könyve : Travles in Hungary címen. Az általunk vizsgált
területrl többek között a következket írja : »Tata városa vörös márványsziklára
épült, amely különböz színekben játszik. Egy ilyen márványkockán, amelyet messze
vidékre szállítanak, észrevettem, hogy a fels felület tele van kövületekkel. Ezenkívül
találnak itt alluviumi sziklaképzdményeket is. Ezeknek az anyaga .... rendszertelenül
bekérgezett mohatömeg. A kérgesít vagy kövesít anyag nem durva homok, hanem
finom és tömör anyag, mint az olaszok travertinója. A mohnak tenyész anyaga eltnt,

úgy, hogyha a megkövesedett mohaanyagot a transzverzális átló irányában eltörjük,

üreges csövekbl állónak tnik fel, oldalán függelékekkel. Ebben a sziklában fosszilis

csontokat is találnak.

«

4. 1818-ban egy másik kiváló külföldi tudós tanulmányozta az ország földtani
felépítését. XVIII . Lajos francia király megbízásából Beudant F. L. francia geo-
lógus-mineralcgus tíz hónapig tartó tanulmányutat tett az ország területén. Tapaszta-
latairól

T árisban 1823-ban megjelent »Voyage minéralogique et géologique en Hongrie«
c. munkájában számolt be. Ez a m az els nagyobbszabású leírás hazánk földtani
viszonyairól. A Tata környékén található vörös szín mészköveket a vidék legidsebb
képzdményeinek tartja. Tévedésének oka az, hogy maga nem járt Tata környékén
és megfigyelések hiányában, mások megbízhatatlan vagy homályos adataira támasz-
kodva, még e kiváló tudós sem juthatott helyes következtetésre.

A Magyarhoni Földtani Társulat megalakulásával kezdd második idszak,
amely a századfordulóig tartott : a rendszeres földtani térképezés és földtani vizsgálatok
megkezdését és kibontakozását jelenti. A Kálváriadombra vonatkozó adatokat ebben
az idszakban a nagyobb területeket felölel alapmunkákban vagy az elkészült föld-

tani térképekhez fzött magyarázatokban találunk.
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5. Peters K. egyetemi tanár 1855 és 1857-ben a bécsi birodalmi földtani
intézet megbízásából tanulmányozta a Duna jobbpartján a Tata és Buda közötti terü-
letet. A rétegtan akkori állásának megfelelen, a Megalodus-tartalmú daehsteini mész-
követ a »liászba«, míg a vörös ammonitás mészkövet a »jurába« sorolja.

6. Peters megállapításait a Kálváriadombra vonatkozóan lényegében Hant-
ken sem módosítja. A szürkészöld krétaidszaki mészkövet tévesen a jurarétegekhez
sorolja és azok fekvjének tekinti.

7. Win kiér már raeti emeletbe tartozónak írja le a daehsteini mészkövet,
bár még mindig különállónak a triász idszak rendszerétl. A tömegesen elforduló
Megalodusokat M. triqueternek véli. A jurarétegek közül alsó liász Arietites-taxtahan
mészkövet említ, de a fölötte települ többi juraidszaki képzdményeket nem tagolja.

8. St a f f J. breslaui geológus sokat bírált munkájában a Kálváriadomb föld-

tani felépítésérl sem mondott semmi figyelemreméltót.
A századforduló után az addig összegylt adatok kritikai átértékelésébl és egyes

területek korszer újravizsgálata alapján összefoglaló jelleg munkák születtek meg.
Ide tartozik L i f f a A. és K o c h N. munkája, akik már id. Lóczy L. megállapí-
tásait is figyelembe vehették.

9. Id. Lócz y L. dunántúli kirándulásai során járt a tatai Kálváriadombon,
ahol kitn megfigyeléseket végzett. A daehsteini mészkbl Megalodusokat gyjtött,
amelyeket késbb Frech bécsi professzor határozott meg. Felismerte a különböz
kzettani jelleg krinoideás mészkövek eltér földtani korát. így elször állapította

meg a krétaidszaki képzdmények jelenlétét a tatai Kálváriadombon.

10. Liff a A. munkáiban olvassuk elször, hogy a daclisteini mészk a mai
i felfogásnak megfelelen a triász idszak keretébe beillesztett raeti emeletben képz-
dött. Részletesebben tárgyalja a jura idszaki képzdményeket is. Középs liász, dogger
és titon képzdményeket különböztet meg. Megemlíti a kréta idszaki szürkészöld
krinoideás mészkövet és részletesen tárgyalja a Tata környéki pannóniai képzdmé-
nyeket.

1 1 . 1909-ben jelent meg Koch N. kiváló munkája, amely mindmáig legkitnbb
összefoglalója a tatai Kálváriadombra vonatkozó földtani ismereteinknek. Különösen
a jura idszaki képzdmények faunáját vizsgálta behatóan. Ennek alapján az alsó és

a középs liász, alsó és fels dogger, valamint a maim- és titon-képzdmények jelen-

létét mutatta ki. Viszonylag gazdag faunát közöl a kréta krinoideás mészkbl is, ami-
nek alapján a krinoideás mészk alsó neokom kora mellett foglal állást. A települési

viszonyók bemutatására egy a Kálváriadombot K-Xy-i irányban metsz szelvényt
közöl.

A késbb megjelent munkákra az jellemz, hogy nem az egész terület összefog-

laló jelleg ismertetését adják, hanem bizonyos meghatározott kérdések részletes meg-
oldására irányulnak. így :

12. Somogyi K. késbb újra feldolgozta a krétaidszaki képzdményekbl
kikerült faunát és arra a következtetésre jutott, hogy a Kálváriadomb krétaidszaki

krinoideás mészköve a valangini, liauterivi, barrémi és apti emeleteket egyaránt magába
foglalhatja.

13. Kulcsár K. a Gerecsehegvség középs liász korú képzdményeinek
vizsgálatakor újravizsgálta a Koch N. által gyjtött tatai faunát is és megersítette

annak a középs liász alsó részébe való tartozását. Érthetetlen azonban, hogy a tatai

középs liász jellegzetes krinoideás mészkövét miért emlegeti braclúopodás fácies néven

14. Schréter Z. és Kormos T. a tatai forrásmészk földtani vizsgálatát

végezték el. Munkájukról egy rövid elzetes közleményt adtak ki
;
majd Schréter Z.

egy összefoglaló részletes munkát is kiadott.

15. Kormos T. a mésztufa közé települ löszrétegbl és a közvetlenül fölötte

lév mésztufából jégkorszaki gerinces-maradványokat és egy semberi telep kési
moustérien jelleg kultúrára valló nyomait találta meg. Megállapítja, hogy a hévforrá-

sok feltörése már a pliocén végén kezdetét vehette.

16. Horusitzky H. a »Tata és Tóváros hévforrásainak hidrológiája és köz-

gazdasági jövje« címen adta közre értékes és érdekes munkáját 1922-ben.

17. Boros Á. több dolgozatában foglalkozott a tatai Kálváriadomb mész-

tufaösszletének mohaeredet fáciesével. Megállapította, hogy itt jelentékeny rétegek

vannak olyan mésztufából, amely tisztán és jól kiveheten mohák közremködésével
képzdött. Meghatározása szerint a tatai mésztufának ezek a rétegei majdnem kizárólag

a Borbnla tophacea bekérgezett mészmaradványaiból állanak. Elvétve a Cratoneurum

commutatum is elfordul.
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18. Eldeink munkáinak seregszemléjén meg kell említe-
nünk egy olyan szerznek a dolgozatát is, aki ugyan nem volt

geológus, de a felsorolt szerzk többségének barátja, lelkes mun-
katársa, Tata történetének kiváló ismerje és szakírója : D o r n y a i

Béla. Számunkra legtöbbet nyújtó munkája : Tata Tóváros h-
forrásai és közgazdasági jövjük«.

Ezzel lezárult azoknak a kutatóknak • a sora, akik mun-
kájuk eredményét az irodalomban közölték és így a földtantu-
domány mvelinek közös kincsévé tették. Az élet azonban nem
áll meg, új feltárások új adatokat szolgáltattak a Kálváriadomb
földtani felépítésére vonatkozóan, — a föidtani szemlélet is sokat
fejldött Koch X. összefoglaló munkájának megjelenése óta.

Mindez megérlelte a kérdés újravizsgálatát és egy új szintézis

gondolatát.

II. Rétegtani rész

Triász

A tatai Kálváriadomb földtani felépítésében résztvev és

a felszínen tanulmányozható legidsebb kzet a fels triász korú

dachsteiiú mészk. Ebben a korábban egyhangúnak tekintett

vagy nem kell módon részletezett rétegösszletben beható vizs-

gálattal igen változatos kifejldéstípusokat lehet megkülönböz-

tetni. Tömött-egynem, sávos-márgás, breccsiás szövet mikro-

faunát vagy Megalodusokat bezáró rétegek váltakoznak egy-

mással. Az uralkodóan világosszürke rétegek között sárgák és

rózsaszínek is vannak. A rétegek változó vastagsága pedig a

fenti jellemvonásokat létrehozó üledékképzdési viszonyok idbeli

alakulásáról ad számot.

J a k u c s L.-né, aki elször vizsgálta a dachsteini mész-

kösszletet a fenti szempontok szerint, ezeket a jellegeket a réteg-

összlet tagolására használta fel. A tajai Kálváriadomb 1. sz. k-
fejtjében feltárt dachsteini mészk rétegösszlet vizsgálatával

ezért a fentiek értelmében nemcsak a tatai mezozóos rög el-

deinktl megalkotott tudományos képéhez adunk tij színeket,

hanem az összehasonlító vizsgálatok számára is felhasználható

anyagot
(
1 . ábra) . A Kálváriadombon megfigyelhet legfontosabb

kzettípusok a következk :

1. Szürkésfehér tömött mészk. Sem makroszkópos, sem mik"
roszkóppal felismerhet szerves maradványokat nem tartalmaz. Fi"

nomszemcsés szöveten kívül más szerkezeti vagy szöveti jelleget nem
mutat. Alárendelten jelentkezik a rétegsorban.

2. Világosszürke, kalcitpettves (foraminiferás) mészk. Va-
dász professzor felhívására M a

j
z o n L. részletesen vizsgálta a

Gerecsehgyá.-bi származó hasonló kzettípusnak átkalcitosodott
mikrofaunáját és ennek alapján új Foraminifera fajokat határozott
meg. Igen elterjedt kzettípus. A feltárt rétegösszlet f tömegét
alkotja.

3. Megalodus-tartalmú világosszürke mészk. Rendszerint
apró kalcitpettyeket is tartalmaz. A Megalodusok szabálytala-
nul vannak beágyazva a rétegekbe, és héjukat legtöbbször vörös
mészkanyag helyettesíti.

4. Szürkefoltos mészk. Világosszürke alapanyagban söté-
tebb szürke foltok helyezkednek el. Kalcitos erek hálózzák át az
egész réteget. A Kálváriadombon csak egyetlen 80 cm vastag
réteget alkot.
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5. Sárgasávos mészk. Sárga-fehér, hullámos lefutású sávok könnyen felismer-
hetvé teszik ezt a kzettípust. Kalcitos pettyek és foszlányok is gyakoriak benne.
Az alább leírt breeesiás szövet és lilás-vörös szín kzettípusokkal rendszerint együt-
tesen található, illetve azok felé átmeneteket mutat.

6 . Breeesiás szövet mészk. Világosszürke alapanyagban apró sötétszürke, szög-
letes foltok figyelhetk meg, amelyek a kzet breeesiás jellegét adják. Néha az egész réteg
sötétebb szín lilás-vörös árnyalatúvá válik, amely önálló kzettípusként is elfordul.

Egyes rétegek között vékony zöld agyagsáv figyelhet meg. Feltn, hogy ezek
a rétegközök mindig igen egyenetlen, szabálytalan lefutásúak. A fekv és fed réteg-
lapok egyaránt kimart, kioldódott felületet mutatnak. Ezt a jelenséget mindenképpen
utólagosan létrejöttnek, epigenetikusnak tartom, és az üledékképzdés során a rétegek-
ben keletkezett pirít utólagos bomlására vezetem vissza. Ezt a véleményt támogatja
az a megfigyelés is, hogy a zöld agyagsávokkal kapcsolatos rétegekben gyakran figyel-

hetünk meg el nem bomlott pirítkristályokát, másrészt a zöld agyagos mészk kénúai
elemzése során, 1,91% S0 4

-tartalom és 1,92% Fe-tartalom volt kimutatható. Fe 2
(')

:1
—

+ AI3O 3 összesen 3,27%. A pirít bomlásával — úgy gondolom —
- a kimart-kioldott

réteglapok keletkezése teljesen megmagyarázható
;
— a zöld agyag anyagának kelet-

kezése csak részben, illetve annak a lehetségnek a fenntartásával, hogy az üledékkép-
zdés közben már a mészkképzdéstl eltér viszonyok léptek fel átmenetileg, amely-
nek során már elsdlegesen is ülepedhetett le agyag a tengermedencében.

A fentebb ismertetett kzettípusok és zöld agyagsávok, a mellékelt rétegszel-
vényen feltüntetett módon építik fel a Kálváriadombon tanulmányozható dachsteini"

mészk rétegösszletet.
(

1 . ábra.)

Feltn jelenség a szürkésfehér mészkövet átjáró nagyszámú vörös liasadék-

kitöltés. Ezek néha fél méter vastagságot is elérnek és triász-liász mészk törmelék-

anyagot is zárnak magukba. Máskor vékony repedések mentén az egész rétegösszletet

behálózzák és a Megalodusok héjanyagát is kiszorítják. A kitölt vörös-agyagos mészk-
anyag kisebb részben az alsó liász világos vörös mészk anyagával megegyez képzd-
mény és azzal egvidben keletkezett repedéskitöltés ;

— nagyobb része annál fiatalabb

és az alsó, st a középs liász krinoideás mészk rétegeit is átjárja. Keletkezése a tekto-

nikai igénybevétel hatására felszínközeiben ridegen viselked mészkanyag töréses

szerkezetének kialakulására vezethet vissza. Erre a jelenségre még a szerkezeti jellegek

tárgyalásánál visszatérek.

Külön figyelmet érdemel a dachsteini mészkösszlet legfels rétege, amely fölött

megegyez módon, de eltér kzetanyaggal és szervesmaradvány tartalommal települ,

az alsó liász brachiopodás mészk (XLII. tábla, 1.).

Ez a Gerecsehegységben általánosan elterjedt, különleges eredet üledékhiány

jellegzetes módon észlelhet a tatai Kálváriadombon is. A félbevágott Megalodusok

a legfels dachsteini mészkrétegnek a réteglappal párhuzamos, még ismeretlen mérték
lepusztítását jelentik. Az alsó liász mészkvel kitöltött repedések — melyekben Rhyn-

chonplla típusú brachiopodát is találtam
;
— a dachsteini mészknek az alsó liász üledék-

képzdés megindulása eltti szerkezetváltozását bizonyítják.

A fenti jelenségek keletkezése úgy’ képzelhet el, hogy a tenger árapály övéig

kiemelkedett dachsteini mészkfenéken további üledékképzdés nem történt, és csak

késbb, az alsó hász folyamán végbement süllyedés révén indult meg újra az üledék-

képzdés.

Végeredményképpen tehát vizsgálataim eredményeit két pontban foglalhatom össze:

1 . A tatai Kálváriadomb dachsteini mészk rétegösszletében egymástól jól

megkülönböztethet kzettípusok vannak.

2. Az alsó hász mészk üledékhiánnyal települ a fels triász dachsteini mészk
rétegösszlet egyenletesen lepusztított felszínén ;

amit azzal magyarázhatunk, hogy az

árapály zónájába jutott dachsteini mészkbl álló medencefenéken a további vegyi

üledékképzdés megszakadt és a mészkben kioldásos és hasadékképzdéses pusztulást

folvamatok voltak.
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Jura
A dachsteini mészk fölött megegyez módon, de üledékhiányra valló éles

határral, eltér anyaggal és szervesmaradvány tartalommal települnek a juraidszak

rétegei. Jelenleg Szabó I. aspiráns részletes iijravizsgálat keretében dolgozza fel eze-

ket a képzdményeket, ezért részletes földtani vizsgálatukat nem végeztem el. Mun-
kám során azonban, — különösen az alaphegységrög szerkezetének vizsgálatakor —
olyan tények birtokába jutottam, amelyek fontos kérdésekben módosítják vagy ki-

egészítik K o c h X. megállapításait és így a folyamatban lév vizsgálat számára is tám-
pontul szolgálhatnak.

Az alsó és középs liász képzdmények kzetanyagára, településére, rétegtani

helyzetére vonatkozó megállapításaival egyetértek. Bizonyítottnak látom vizsgálatai

ÉK

3 m
2. ábra

nyomán az alsó és fels dogger-.malm- és titon-képzdmények jelenlétét is a Kálvária-

domb földtani felépítésében.

Módosítanom kell azonban — éppen a további vizsgálatok érdekében — a középs
és fels jura képzdmények településviszonyaira, illetleg egyes emeletek és szintek

képzdményeinek hiányára vonatkozó feltevéseit.

Idézett munkájának 9. oldalán az alsó dogger rétegekkel kapcsolatban ezeket írja :

»Azokat a bamavörös mészköveket soroltam ide, melyek a Kálváriadomb terü-

letén a középs liász korú krinoideás mészk fölött néhány kis foltban észlelhetk.

«

»Kis darabon föltárva a déli kfejt déli oldalán a középs liász mészkövekre települve

találjuk ket, ezenkívül a kfejt eltti városi kút felé néhány lépésnyi területen szin-

tén fölületre bukkannak. Határukat a kút felé vékony tzkréteg jelzi, amely fölött

már a neokom mészk következik.

«

»A fels dogger csak egyetlen ponton, a rendház kertjének sarkánál ész-

lelhet, hol a középs liász mészkövekre települ.

«

Az idézett állásponttal szemben határozottan megállapítható, hogy az említett

és Koch X. munkájában felsorolt összes többi esetben, nem településbeli egymás-
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fölöttiségrl, hanem tektonikus érintkezésrl, töréses elmozdulással létrejött egymás-
mellettiségrl van szó. Feltárásokkal ellenrzött megfigyeléseimet és a déli kfejtben
készült fényképet mellékelten közlöm (2. ábra).

A középs liász krinoideás mészknél fiatalabb jura képzdmények viszonylag

igen kis területen való megjelenése ezeknek csekély vastagságával és kevésbé ellenálló

voltával magyarázható. Másrészt a rétegek közel vízszintes települése miatt arra sincs

mód, hogy az ellenállóbb képzdmények között a felszín metszési síkjában megjelen-

jenek. Ezért csak a meredek törési síkokkal határolt, keskeny árkos vágj- lépcss szer-

kezeti formákkal kapcsolatban a határoló nagyobb ellenállá-

sú kzetek védelme mellett maradt fenn egy-egy foszlányuk.

Az eddigi faunagyjtés is sok kívánnivalót hagyott

maga után. Az sincs kizárva, hogy a jelenleg hozzáférhet

rétegösszletben is feltété-

aph krinoideás mészk

túzkkavicsQS faunás alapréteg

JlJ T

apti krinoideás
mészk

utas vörös
mészk fr<tonj

sórgosszurke mészk
vörös agyagos krrno
/oeós mészk

tómórt vörös mészk

vörös gumós agyagos
mészk

lemezes mészk

vörös krinoideás
mészk

/dósvörös mészk
ommon/tókkal (hton)

túzkves mészk és tzkréteg
posidonomyás mészk
durvaszemcsés kfmo oeós

mészk

gumós táblás (krinoideás)
vörös mészk

lezhessük a hiányzó szin-

tek teljes vagy részletes

jelenlétét, hiszen, ha min-

den egyes eddig begyj-
tött alakot külön-külön

2m

6_r 6-6^

x~~r

vörös a.

nos gur(
’guagos, manga-
lós mészk

sargossjzurke
agyagrétegekkel

vékonytáblás
világosvörös mészk

1 1-4—L

Í J T

mongánkérges vörös
mészk"

világos varos mészk
krinoideás rétegekkel

sötétszürke mészk

vosox/dos sávos es
foltos mészk

~ sörgásszurke monga-
nos agyag

sárgósvöros kristályos
mészk

\ jm

3-4-5. ábra. Jura rétegszelvények a tatai Kálváriadombról

rétegekbl gyjtöttek volna, még akkor is maradna olyan rétegsor, amelynek korát

faimával eddig nem tisztázták és a rendkívül vékony juraszintek benne feltételezhetk.

Ennek igazolására bemutatok néhány részletes rétegszelvényt, részben a Koch N.

által is vizsgált helyekrl, részben még eddig meg nem vizsgált feltárásokból (3., 4., 5. ábra).

Különös figyelmet érdemelnek a kutakban végzett megfigyelések, ahol faunát

gyjteni ugyan nem sikerült, azonban a rétegek rendes településbeli egymásutánja jól

megfigyelhet volt.

Összefoglalásként hangsúlyozzuk azt a megállapítást, hogy a Kálváriadomb

jura rétegösszlete az alsó liászban kezdd és a titon végéig tartó folytonos üledékkép-

zdéssel keletkezett. A faunával még ki nem mutatott szültek tényleges hiányát az eddig

felhozott — települési viszonyokra alapított — érvek nem bizonyítják, saját szelvényeim

pedig azok jelenlétének lehetsége mellett szólnak.

Kréta

A lilásvörös, sárgás vagy fehéres szürke szín titonmészk egyenetlen felszínén

szürkészöld, helyenként rózsaszín árnyalatú kzetek települnek kisebb-nagyobb vastag-

ságban aszerint, hogy mennyit hagyott meg bellük a nagyarányú harmadidszaki

~t»o»aa
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lepusztítás; Településük és a benne talált faunaelemek alapján a krétaidszakba való

tartozásukat már id. kóczy L. felismerte. Koch N. részletesebb faunavizsgálat

során megállapította, hogy e képzdményeket az alsó neokomba kell sorolni
; Somogyi

K. pedig a fauna újravizsgálata alapján a valangini emelettl az apt emeletig ter-

6. ábra. A titón mészk egyenetlen felületére települ alapréteg kifejldéstípu-
sainak elterjedése, az egykori partvonal lefutásának és a tengerelnyomulás

irányának elképzelése

jed megszakítatlan üledékképzdést tételezett fel. A tárgyalt képzdmények beható

üledékképzdési és üledékkzettani vizsgálatát az eddigi kutatók nem végezték el.

A krétaidszaki képzdmények elterjedését a mellékelt földtani térkép tünteti

fel. Mindig a titonkorú mészkre települnek, míg az idsebb jurarétegekkel csak tekto-

nikusán érintkeznek. A mellékelt szelvények, — amelyeket mindenegyes esetben

kutatógödrök létesítésével is ellenriztem — világosan bizonyítják ezen állítás helyes-

ségét.
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Ezért a fenti értelemben módosítanunk kell Koch X. állítását, amely szerin

az alsó kréta rétegek a Kálváriadombon különböz jura idszaki képzdményekr
települnek : »A Kálváriadomb déli oldalán, a városi kút körül ugyanilyen (alsó kréta

mészköveket találunk az alsó dogger rétegekre települve« (a 15. old.). Igaz, hogy a krét

képzdmények lerakodását elég hosszú szárazföldi lepusztítási idszak elzte meg
(a titon végétl az apt emeletig terjeden), ez azonban a Kálváriadombon csak a titon

képzdmények kisebb-nagyobb méret lepusztításával járt (mélyebbre nem hatolt),

és a fentebb már említett egyenetlen felület kialakításában játszott szerepet.

Részletes anyagvizsgálat alapján a Kálváriadomb alsó kréta rétegösszlete három
részre tagolható :

1. A titon mészk egyenetlen felszínére települ 15—20 cm vastag alapréteg.

2. Krinoideás mészkbl álló 25—30 m vastag köztes rétegek.

3. Tzk-homokos mészkbl álló kb. 7— 10 m vastag fels rétegek.

Az egyes kifejldéstípusok egymásba fokozatos átmeneteket mutatnak.

A titon mészk egyenetlen felszínére települ alsó vagy alapréteg kzettani és

slénytani tekintetben egyaránt eltér kifejldés részeket foglal magába :

a

)

egykori partszegéh’ törmelékes eredés üledékanyaggal

;

b) parti öv törmelékes üledékanyaggal és puhatestek összemosott vázmarad-

’ványaival

;

c) a partszegélytl viszonylag távolabb a neritikus öv fels zónájában kelet-

kezett glaukonitos mészk-kifejldés területe.

a) és b) izopikus, inig a ej az elbbiekkel szemben heteropikus képzdmény.
Az alapréteg tengerelrenyomulás során kialakult egykori partszegély anyagban és alaki

jelenségekben ránkmaradt emléke, amelyre a tenger további elrenyomulása és a tenger-

fenék süllyedése során sekélytengeri krinoideás mészkrétegek és tzk-homokos mészk-
rétegek települnek. Az alapréteg egyes kzettípusainak térbeli elterjedésébl az egykori

partvonal lefutására és a tenger helyi elrenyomulásainak irányára is következtetni

tudunk (6. ábra).

Az Ma típusú területrész egykori partszegélyi üledékképzdés jellegzetes voná-

sait rizte meg. Id. L ó c z y L. egyenesen meredek, sziklás partvonalra gondolt : »a

neokom tenger transzgressziójával

kapcsolatos hullámmozgásoktól alá-

mosott (titon mészk) partok lezu-

hantak és a tenger iszapjába jutva

egy részük egészben visszamaradt

,

legnagyobb részük nyomtalanul el-

pusztult«.

Koch X. idézett munkájában
Lóczy L.-nak ezt a véleményét a

7. ábrán feltüntetett módon igyeke-

zett szemléltetni. Ezt az -elgondolást

azonban az újabb feltárások és rész-

méret titon mészktömbök a kréta

A Kálváriadombon megfigyelhet titon

7. ábra. A titon mészk helvzete Koch X. szelvényében

letvizsgálatok nem igazolták. Xagyobb
képzdményekbe beágyazva nincsenek.

»rögök« nem zuhantak bele a kréta tengerbe, hanem annak sziklás fenekét és lapos

partszegélyét alkották.

A tengerbe jutott törmelékanyagnak csak egy része helyi eredet ; ez a part-

szegélyt alkotó titon mészk alig koptatott törmelékanyagából áll. Leggyakoribbak a

tojás- és diónagyságú törmelékdarabok. A legnagyobb méret eddig talált görgeteg
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kb. 40 cm átmérj volt (8. ábra). Ez a helyi eredés törmelékanyag titonkorú szerves

maradványokat is zár magába. Gazdag mikrofaunát, Crinoidea- és Ech mzrfa-töredékeket,

•valamin t /JramoMÍto-maradványokat. Két Ammonita-töredék Lytoceras sp. és Spiticeras

sp.-nék bizonyult. A törmelékanyag másik része jól lekerekített, tehát ersen koptatott

tzkkavics. A Szádeczk y-féle módszerrel megvizsgálva a kavicsanyagot és a kapott

értékeket háromszögdiagrammban ábrázolva, a következ meglepen egyöntet és

nagy koptatottsági értékeket mutató képet kaptam :

A kavicsok folyóvízi koptatottsága kétségtelen, mert a kavicsokkal együtt

leülepedett és helyileg képzdött mészktörmelék, valamint a hullámveréssel összemosott

.szerves maradványok ilyen méret koptatottságot egyáltalán nem mutatnak. Ha a

szállítás hosszára érvényes képletbl (S t r a u s z L. nyomán »log km = 0,39 «

nyert átlagértéket beállítjuk, akkor a szállítás útvonalára 1000 km értéket kapunk.

Egyszeri folyóvízi szállítás helyett a hosszt! szárazföldi idszak alatti ismételt áthal-

mozódásra kell gondolnunk.

A homokszem nagyságú törmelékanyag is kizárólag szögletes tzkszemcsék-
bl áll. Eruptív vagy metamorf eredet kvarcanyagot és egyéb színes vagy színtelen,

•terrigén eredet ásványszemcsét nem tartalmaz.

Változó elegyrészként a vegyi eredés mészkanyag mellett mikrofauna vázak-

ból és fképp krinoidea váztörmelékbl álló mészkanyagot találtam az alaprétegekben.

A parti sziklákat és a tengerbe került mészkanyagú törmelékanyagot vasoxid-

tartalmú márgás-kovasavas kéreg vonja be. Ez a bekérgez anyag túlnyomórészt

ritmusosan váltakozó anyagú, vegyi kicsapódásból ered, sávos rétegezettséget mutat :

kovasavas, vasoxidos-kalcitos rétegekkel. Kémiai elemzését Huszka L. végezte el

egy jellegzetesen sávos (I.) és egy tömör bekérgez anyagon (II.).

A vasoxidtartalmú márgás anyagban létrejött száradási repedések az idnként
.szárazra jutó partszegély emlékét rzik. (XLII. tábla 3.)

8.- ábra. Alsó kréta képzdménybl
elkerült titon mészkrög.

9. ábra. A tatai krétakorú tzkkavicsok koptatott-
. sági értékei
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I. II.
'

co 2
== 6,86% 6,92%

Si0
2

= 53,84 « 47,09 «

ai2o 3
= 6,09 « 9,87 «

Tí20 3
= 0,20 « 0,82 «

Fe20 3
— 23,85 « 15,12 «

MnO 0,52 « 0,42 «

CaO ' = 4,21 « 10,54 «

MgO = 0,23 « 2,95 «

p2o5
' == 0,04 « 0,62 «

s = 0,11 « 0,34 «— h 2o = 0,27 « 0,52 «

+ H 2o = 3,20 « 4,34 «

Összesen 99,42% 99,55%

Partközelre utalnak a csöves férgek vázmaradványai is.

A szárazföld fell növényi eredet törmelékanyag is került a tengerbe. Az alap-

rétegbl szenesedett fatörzs darabkák, fenytre emlékeztet maradványok kerültek

el. Innen került kiaRáskyK. által Striaestrobus néven leírt fenytoboz-maradvány
is. G r e g u s s P. professzor a fatörzsmaradványok xilotomiai vizsgálatát ’a közeljöv-

ben fejezi be.

Érdekes jelenség a glaukonit jelenléte ezekben a litorális képzdményekben.
Bekérgez-, pigmentszer, ritkán szemcsés alakban jelenik meg. A glaukonitos kzet -

kémiai összetétele a fentebb közöltekétl leginkább a viszonylag nagy K 20-tartalmával

tér el.

co 2 11.31%
Siö2 45,78 «

Tí2Ü3 0,42 «

A1 2ö3 7,04 «

Fe20 3 13,26 «

MnO 0,25 «

CaO 10,86 «

MgO 4,22 «

p2o 4 0,29 «

S 0,38 «

k 2o 1 ,49 «

Na20 0,09 «— h2o 0,71 «

+ h 2o 3,01 «

Összesen 99, 1
1%

Az 1 Ib típusú partvonalszakaszon az alapréteg törmelékanyagában számos ten-

gerben élt szervezet összemosott mészvázát találtuk. Ammoniták, tengeri sünök, csigák,

kagylók, Belemnita rostrumok, halfogak találhatók nagy számban a meszes-törmelékes

kötanyagba beágyazva. Részletes slénytani feldolgozásuk eredményeit a III. fejezet

tartalmazza. A hullámverésnek kitett sziklás partszegélyen a szerves maradványok
csak ott halmozódhattak fel, ahol a tengerfenéken valamely természetes »hullámtör-

gát« védelme mellett gyorsan beágyazódtak a tengerbe került üledékanyagok.

Az \lc típusú terület a fenti jellegzetes partszegélyi jellegeket már nem mutatja.

Tömött, vörösszín, glaukonitban igen gazdag mészanyagában terrigén törmelékanyag

csak igen alárendelt módon jelentkezik : apró tzktörmelék formájában. Faunája

hasonló az 1 Ib területrl kikerült smaradványtársasághoz. Csigákat azonban ezen a

területen igen kis számban találtunk, Ammonitavázat is kevesebbet, cápafogak viszont

csak az utóbbi területrl kerültek el. A beágyazás módja is nvugodtabb üledékképz-
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dési viszonyokra vall. A kzetnek gazdag mikrofauna és glaukonit tartalma van. Jelleg-

zetes rácsos szerkezet, kovasavas vázú szervezetek maradványai igen nagy számban

találhatók.

A faunában helyenként igen gazdag legalsó alapréteg felett kb. 25—30 cm vas-

tagságot elér krinoideás mészk települ. A krinoidea nyéltagok elször elszórva jelen-

nek meg az alsó meszes homokkben, majd felfelé túlsúlyra jutnak azzal szemben.

Egyéb szerves maradványt ezek a rétegek csak igen gyéren tartalmaznak ; fleg

Braehiopodákat. A K o c h N. által gyjtött anyagban egy tzklencsés kzetmintát

is találtam, amelynek lelhelyeként a ma már betemetett Hullám-utcai kfejt van
feltüntetve.

Sziklás-partszegély, szerves
maradványok és durva tör-

melék nélkül

Fmomabbszemü törmelék
Összemosott szerves marad-
ványok ammontták csigák

;

brochmoodák
i

sunak

Durva törmelék,szerves
maradványok közül fleg
be/emn/la rostrumok

Az Óváros vízvezetékkel való ellátása alkalmával mélyített árkokban feltárt

kzetek vizsgálata során olyan márgás és meszes homokk rétegekre akadtam, amelyek

a krinoideás mészk fölött települnek. Ez utóbbinál kevésbé ellenállóak és így a harmad-
idszaki lepusztítás alig hagyott meg bellük valamit. Csak a Kálvária utca déli vég-

zdésénél lehetett nagyobb vastagságban kinyomozni ezeket a képzdményeket. Faimát
nem sikerült benne találnom. A kréta rétegösszlethez való tartozásuk kétségtelen, a
krinoideás mészkbl fokozatos átmenettel fejldtek ki.

Ezzel a kzettani és slénytani kifejldés alapján három részre tagolt kréta-

idszaki képzdményekre vonatkozó eddigi ismereteinket felvázoltam. Hangsúlyoznom
kell azonban, hogy az így széttagolt rétegösszlet folytonos üledékképzdés eredménye,.

. egymás felé átmeneteket mutató jellegekkel, teljesen megegyez települési móddal.

Az üledékképzdés csak az apti emeletre szorítkozik és a meglév rétegösszlet

vastagsága szerint valószínleg annak egészére sem terjed ki.

Egykori tengeri partszegély és sekély tenger anyagban és alaki jelenségekben

ránkmaradt emlékeit rzi tehát számunkra a tatai alsó kréta rétegösszlet. Az üledék-

képzdés hosszú idej (a titon végétl az apti emeletig) szünetelése után a Kálvária-

domb környékén az elrenyomuló krétatenger partszegélye alakult ki, végül egészen

elborították a hullámok a Kálváriadomb területét és a csekély mélység tengermedencé-

ben folyt tovább az üledékképzdés.

A fentebb ismertetett krinoideás, brachiopodás mészk és tzkhomokos mészk-
rétegeket más helyekrl is ismerjük a Magyar Középhegységben. A Vértes hegységben
(Vértessomló mellett) Taeger által a titon-neokom (?) korúnak leírt krinoideás

mészk és az észak-bakonyi, valamint a sümegi Várhegy, ifj. NoszkyJ. által haute-
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rivinek tartott táblás brachiopodás, krinoideás mészk kzettani és famsztikai alapon

a tataival teljesen megegyezik. Részletes összehasonlító vizsgálatuk összes krétaid-
-szaki képzdményeink keretében folyamatban van.

A krétaidszaki képzdmények rétegtani helyzete

A tatai Kálváriadomb krétaidszaki képzdményeiben talált smaradványokat
elször Koch X. határozta meg. Munkája alapján az alábbi következtetésre jutott :

a megvizsgált fauna »mészköveinknek neokorn korát kétségtelenné teszi, a közelebbi

szint megállapítása azonban már nehézségekbe ütközik. A fölsorolt alakok legtöbbje

határozottan az alsó neokomra utak.

Késbb a gereesei kréta kiváló feldolgozója Somogyi K. is újra vizsgálta

a Kálváriadombon gyjtött faunát. Újabb alakokat határozott meg, és megállapításait

a következképpen foglalta össze : »liatározottan azt vélem, hogy itt nemcsak a legalsó

neokommal, hanem a középsvel, st a felsvel is találkozunk. Ezen kis fauna egyes

alakjai olyan jellemzek a felsbb emeletekre, hogy azokból joggal következtethetünk

ezekre. Ez az elszakadt kis rög tehát, melyben úgylátszik a valangini, hauterivi barremi

és apti is képviselve van, még sok érdekes adatot fog szolgáltatni*.

Somogyi érdekes adatai és a kialakult állásfoglalásokban rejl ellentmondá-

sok, a kérdés részletes újravizsgálatára buzdítottak. Magyarország többi krétaidszaki

képzdményeinek vastagságértékeihez viszonyítva feltnnek látszott, hogy Tatán
30—40 m vastag krinoideás mészkösszlet, majdnem a teljes alsó krétát képviselje

változatlan’ kifejldésben. Ha ez mégis igaz lett volna, akkor pedig meg kellett volna

kísérlem a rétegösszlet emeletek szerinti tagolását. A megkezdett munka hamarosan
olyan eredményekre vezetett, amelyek indokolttá tették a begyjtött smaradvány-
társaság minél pontosabb megvizsgálását és a régi adatok kritikai átértékelését.

Az alsó kréta rétegösszlet korkérdésének megoldása szempontjából alapvet
volt az a megfigyelésem, hogy a fauna összes alakjait együtt találtam az elzkben már
ismertetett 1 Ib típusú terület törmelékes alaprétegében. A rátelepül krinoideás mészk
rétegeiben igen gyéren ugyanazok a faunaelemek találhatók. Ez a földtani tény arra

mutatott, hogy a tatai kréta rétegösszlet viszonylag rövid id alatt keletkezett, és ki-

zárta annak a lehetségét, hogy a rétegösszletet több emeletre vagy akárcsak több

szintre tagolhassuk. Meg kellett válaszolni azt a kérdést is, hogy melyik emeletben vagy
szintben jelölhetjük ki a keletkezés idpontját. Ehhez mindenekeltt a K o c h N. és

Somogyi K. által meghatározott faima revíziójára volt szükség.

Az Állami Földtani Intézet gyjteményében található anyag újravizsgálata és

az általam begyjtött kb. 500 példányból álló fauna kiértékelése alapján Koch N.

és Somogyi K. faunalistájához az alábbi megjegyzéseket fzöm :

A legnagyobbrészt id. Lóczy E. által gyjtött viszonylag kisszámú fauna-

társaság olyan rossz megtartású, töredékes példányokból áll, hogy annak alapján

biztos meghatározást végezni nem is lehetett. Ez kitnik abból is, hogy Koch X.

20 meghatározott fajból 14-et csak mint cf -t határozott meg, 4-nek csak az alakkörét

jelölte meg, és mindössze 2 Phylloceras fajt azonosított határozottan. Alapos vizsgálattal

azonban ezek helyessége is kétségessé vált.

A Phylloceras semisulcatum d’O r b-nak meghatározott példányon ugyanis igen

elmosódottan, de mégis félreismerhetetlenül felismerhetk a Salfeldiella gnettardira

valló teljesen körbefutó, hullámos lefutású befzdések. Mivel ezek a köldökben igen

ersen szembetnnek és az oldalakon pedig elinosódottak, az vezethetett az említett

félreismeréshez

.
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A Ph. calypso véleményem szerint ugyancsak a Salfeldiella guettardi d’O r b.-

: nak félreismert példánya.

A Hoplites és Nautilus-íélék is olyan töredékes és rossz megtartásnak, hogy még
a cf. megjelöléssel való azonosítás is túlságosan merész kísérlet volt. A gyjteményben
talált Hoplitesek többségén csak egy-két középs kamravarrat és néhány elmosódott

bordarészlet ismerhet fel. A Nautilusok laposra nyomott torzult példányok, amelyeken

az azonosításban fontos szerepet játszó szájnyílás-keresztmetszet egyáltalán nem ismer-

het fel.

Egyedül a Lytoceras tetragonites d’O r b. bizonyult jól felismerhet, igen jelleg-

I zetes példánynak. Ennek rétegtani jelentségét azonban Koch N. még nem ismerte fel.

Somogyi K. faunarevíziója során a Hoplitesek jutottak nagy szerephez.

Koch N. faunalistájához kiegészítésül 7 további Hoplites fajt sorolt fel, és ezek segít-

ségével a valangini, hauterivi, barrémi és apti emeletek jelenlétére következtetett.

St ezeken belül még az egyes szintek jelenlétét is »igazolta«. Használhatatlan smarad-
ványanyaga, amelynek lelhelyét sem ismerte, ehhez azonban semmi szilárd alapot

nem nyújtott, még akkor sem, ha az utókor szigorú ítélete ellen némi védelmet rtyújtó

cf. jelzt el is hagyta. Érdeme az, hogy határozottan ráirányította a figyelmet a L.

tetragonites d’O r b. jelentségére.

Az elmondottakból önként következik, hogy biztosabb eredményt felmutatni

a korkérdésben csak jobb megtartású, pontosabban rögzített helyrl gyjtött fauna

feldolgozásával lehet.

A krétaképzdmények ismételt átkutatásával és a begyjtött anyag feldolgozá-

sával ezt a munkát elvégeztem.

A begyjtött farma tömeges lelhelyeit és a lelhelyek általános szelvényét a

mellékelt ábrákon mutatom be. A feldolgozott smaradványok megtartási állapota

általában rossz. Nagyobb része már a kzetbe töredékes módon volt beágyazva, és majd-

nem kivétel nélkül csak kbelek maradtak ránk az egykori éllényekbl. A nagyszámú
anyagban azonban számos jól meghatározható példány is akadt, amelyeket a vizsgálat

céljaira különválasztottam. Kétséget kizáróan megállapítható volt a fauna összemosott

volta, amint azt már említettem is.

Jelenleg csak az eddig meghatározott, rétegtani kiértékelést lehetvé tev fauna

jegyzékét közlöm. A teljes smaradványtársaság részletes slénytani leírása folyamat-

ban van.

Salfeldiella guettardi Rasp.
Tetragonites duvali d’Orb.
Puzosia hourcqui Coll.
Silesites seranonis d’O r b.

Holcodiscus caillaudi d’O r b

A sünöket Szörényi Erzsébet határozta meg. Munkája igen értékes adatokat

adott a krinoideás mészk korának meghatározásához.

Holectypus sp.

Discoidea decorata D e s o r

Conulus aff. soubelensis (G a u t h.) fambe r t—T h i e r v
Conulus n. sp.

Metaporinus sp.

Rétegtanilag nagy jelentség Szörényi E. következ megjegyzése :

»A Discoidea decorata D e s o r fajt C o 1 1 e a u Drme Ardéche és az Alpes-Maritimes

Holcodiscus peresianus d’O r b.

Acanthoplites sp.

Douvilleiceras martini d’O r b.

Hamulina varusensis d’O r b.
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departementekbl írja le, az apti emeletnek közvetlenül a gault alatti szintjeibl. S a v i n
lsére tartomány fels-aptijából és feltételesen az albai emeletbl említi. A Discoidea

nemzetség az apti emeletben lép fel elször«.

A Kálváriadombról elkerült számos csigamaradvány vizsgálata alapján az alábbi

fajokat határoztam meg :

Xeritopsis laevigata d’O r b.

Neritopsis sublaevigata d’O r b.

Solarium sp.

Pleurotomaria varusensis d’O r b.

Pleurotomaria cassiana d’O r b.

Rostellaria provinciális d’O r b.

Rostellaria varusensis d’O r b.

Ki kell emelni azt a feltn mégegyezést, ami a d’O rbigny által leírt escra-

gnollesi fels neokom csigafauna és a tatai között fennáll. (d'O rbigny: Types du
Prodrme Pl. LXXXI., Ann. Pál. T. XXVI. Pl. VII.)

A felsorolt faunaegyüttes a tárgyalt képzdmények apti emeletbeli korát igazolja.

.Számos alak csak az apti emeletben vagy amiak végén lép fel világszerte. így érthetvé

válik az a nagy különbség, ami a gerecsehegységi és a bakonyi alsókréta képzdmények
faunája és a krétakorú krinoideás mészk faimája között fennáll. Az apti emeletbeli

krinoideás mészkrétegek üledékhiányból ered diszkordanciával és jelents"korkülönb-

séggel települnek az idsebb alsókréta, illetve titon korú képzdményeken. A fauna

teljes feldolgozásával a korkérdés még pontosabb megoldása- is lehetvé fog válni. Való-

színtlenné vált annak a feltevésnek a helytállósága is, hogy »nálunk számos alak elbb
lépett fel mint másutt«. Ezt a kérdést a Dunántúli Középhegység krétakorú képzd-
ményeinek újravizsgálatával, azzal az újabb ellentmondásnak a megoldásával kell

tisztázni, ami a jelen vizsgálat során felmerült (az apti emeletbeli krinoideás mészk
felett nem települhetnek transzgressziós jelleg alsó apti képzdmények). Véleményünk
szerint ez a kérdés úgy lesz megoldható, hogy a bakonyi középs kréta képzdményeket
egy magasabb emeletbe (albaiba, esetleg a eenomanba) kell sorolni. A tatai, Vértes-

hegységi, északbakonyi és sümegi kréta krinoideás mészk egykorú volta a nyár folya-

mán gyjtött és a tataival teljesen megegyez fauna alapján faunisztikailag is bizonyí-

tottnak vehet.

Harmad- és negyedkori képzdmények

A mezozóos alaphegységrög körül és arra diszkordánsan rátelepülve pliocén és

pleisztocén korú üledékeket találunk. A Kálváriadombot laza pannóniai homok fedi

míg a környékén pannóniai agyag és pleisztocén édesvízi mészk is található. L i f f a,

Strausz, Horusitzky és Kormos T. idézett munkáikban korábban már érté-

kes adatokat, st bizonyos vonatkozásokban összefoglaló munkákat is közöltek ezekrl

a képzdményekrl.

Jelenleg csak három megfigyelést kívánok röviden ismertetni :

1. A Kálváriadomb körül a pannóniai emeletben képzdött (helyi mezozóos

képzdménynek anyagából származó) abráziós kavicsok találhatók. Ez arra utal, hogy

a pannóniai beltó vizébl a tatai Kálváriadomb sokáig szigetként emelkedett ki.

2. A hullámverés nemcsak törmeléket termelt és ebbl kavicsokat formált,

hanem érdekes kimart, kioldott sziklafelszint is létrehozott (XLII. tábla 2.).

Turritella nioutoniana d’O r b.

Scalaria ellatior d’O r b.

Turbo alceae d’O r b.

Chemnitzia varusensis d'O r b.

Natica sp.

Varigera rochatiana d’O r b.

Neritopsis moutoniana d’O r b.
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3. Az édesvízi mészk 10— 15 -os dlése és nyílt kasadékai egészen fiatal (pleiszto-

cén utáni) mozgásokra utalnak. (XLIII. tábla 4.) A délnyugat felé enyhén lejt, egyen-

letesen letarolt-legusztított térszínt Kocli N. feltárások hiányában valódi réteg

•dlésnek vette és szelvényét is ennek alapján szerkesztette meg :

12. ábra. A tatai Kálváriadomb úira felniért szelvény''

Szerkezeti jellegek

Kocli X. idézett munkájának »Települési viszonyok« cím fejezetében az egyes

képzdmények térbeli helyzetének rögzítésén kívül, néhány törésvonalat, illetve vet-
dést ismertet. A Kálváriadombot a Gerecsehegység »elszakadt« rögének tekinti, amelyet

az alsó kréta és az eocén között lezajlott hegységképz mozgások alakítottak ki.

A régi feltárások elrehaladása és új feltárások vizsgálata alapján ma már pon-

tosabb és részletesebb képét adhatjuk a Kálváriadomb szerkezeti felépítésének. A mellé-

kelt földtani térkép, a képzdmények felszíni elterjedésének ábrázolásán és a települési

adatok feltüntetésén kívül a szerkezeti viszonyok áttekint összefoglalója is kíván

lenni. Részletes adatfelsorolás helyett a megfigyelt szerkezeti elemekbl levonható

általános jellemvonások kidomborítására törekedtünk.

A legkisebb méret vizsgált szerkezeti elemek a kzetrések. Az egyes kfejtkben
mért adatok alapján külön csoportosítottuk a triász-, jura- és a krétakorú képzdmé-
nyekben mért adatokat, és irányukat statisztikus gyakoriság szerint ábrázolva az alábbi

diagrammokat kaptuk :

13. ábra. Itoklázis diagrammok a triász, jura, kréta képzdményekben mért adatok alapján
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Ezekbl kitnik, hogy a mezozoikum minden tagjában teljesen azonos irányú

kzetrések vannak, amelyek tehát azonos hegységképzdési szakaszokban alakultak ki

.

Igen jellemzk a vörös agyagos mészkanyaggal kitöltött rétegrések és hasa-

dékok. Ezek egy része a dachsteini mészk leülepedése után keletkezett és alsó liász

üledékanyaggal töltdött ki. Az alsó és középs liászt átjáró liasadékkitöltések az illet

képzdmények lerakodása után és az alsó kréta szárazföldi idszak folyamán jöhettek

létre. A rétegrések és hasadékok keletkezését felszínközeli rideg anyagban szinorogén

mozgások töréses jelenségeként magyarázhatjuk és idben á megfelel alpi hegység-

képz szakaszokhoz kapcsolhatjuk. »A magyar föld területi helyzetének megfelelen

az Alpidák minden orogén mozgásában résztvett« (V a d á s z : Magyarország földtana;.

A fenti hasadékok néha 30—40 cm szélességet is elérnek, és a kfejtkben megfigyelhet
szakaszokon dachsteini mészk és alsó liász brachiopodás mészk törmeléket is zárnak

magukba.

A hasadékokat kitölt finoman rétegzett vörös mészk helyenként késbbi össze-

nyomásból ered gyüredezettséget mutat. (XIJII. tábla 5.)

Számos eltolódási sík is közvetlenül megfigyelhet. Igen gyakoriak és jellemzk

a tatai mezozóos alaphegységrög szerkezeti felépítésére a függleges síkok mentén tör-

tént lépcss és árkos besüllyedések. (XLIY. tábla 6., 7.)

Az ÉK-DXy hosszanti kiterjedés alaphegységrög DK-i szegélytörése a felszínen

is közvetlenül nyomozható és megfigyelhet. ÉNy-on a Kocsi utca kertjeinek végében

fakadó számos forrás jelöli a szegélytörés irányát. DXy felé a pannóniai homok és agyag-

rétegek alatt folytatódik egy darabig kis mélységben, annnt azt a tsz gazdasági udvarán

lemélyített fúrás bizonyítja. Itt 4 m pannóniai agyag és homokk alatt már az alap-

hegységrög mészkövébe jutottak és azt 300 m vastagságban harántolták. ÉK felé a

téglalapalakú alaphegységrög sarkát egy É-D irányú vet vágja el. Az édesvízi mészk
alatt azonban nem nagy mélységben itt is megvan az alaphegység mészköve. (A gim-

názium udvarán ásott kútban az édesvízi mészk alatt alsó liász mészkövet találtak.)

A vár alapját tev fels apti krinoideás mészk különálló kis rög.

Végeredményképpen tehát azt mondhatjuk, hogy a tatai mezozóos alaphegy-

ségrög a maga egészét tekintve szerkezeti szempontból ÉK-DXjr és ÉNy-DK irányú

törésekkel határolt sasbérc, amely részleteiben még további töréses formaelemeket

mutat. Kialakulásában alpid orogén mozgási szakaszok játszottak szerepet, a helyi

viszonyoknak megfelelen felszíuközeli töréses igénybevétellel. Az egészen fiatal moz-

gások hatását mutatják az édesvízi mészk nyílt liasadékai és eredeti helyzetébl ki-

mozdult volta, valamint tektonikus érintkezése a kréta krinoideás mészkvel.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — EXPLICATIOX DES PLAXCHES

XLI I. Tábla

1. A dachsteini mészk és a világosvörös, braehiopodás alsóliász mészk határa.
A félbevágott Megalodusok a daehsteini mészk rétegsor fels részének a réteglapokkal
párhuzamos lepusztítását jelentik.

2. A pannóniai beltó hullámverésétl kialakított (középs liászt sziklafelszín.

3. Száradási repedések apti jellegzetes partszegélyi üledékanyagban.

XL 111. Tábla

4. Fiatal (pleisztocén utáni) mozgásokra utalnak az édesvízi mészk nyílt hasa-
dékai és 10— 15 -os dlés adatai.

5. A dachsteini mészk 2 m széles hasadékát kitölt vörös mészk késbbi össze-

nyomásból ered gvüredezettséget mutat.

XL1V. Tábla

6. Alsó liász mészk (Al) árkos besüllyedése daehsteini mészkrögök (Dm) közé..

7. Daehsteini mészk és alsó liász mészk érintkezése lépcss törések mentén.
8. A Kálváriadomb szerkezeti felépítésére jellemzek a széles, törmelékkel ki-

töltött hasadékok.

reoaorHMecKoe HccaenoBaHHe rubiöbi Me303oKcKoro B03pacTa okojio r. TaTa

PL <t> tó ji é n

CpeflH MenoBbix opa30BaHHH, HaxoAflmnxcH b ropax Tepeqe h BepTem— BanoHb,
TOBHbiH reojiornqecKnn B03pacT kphhohahofo n3BecTH«Ka eme He mji n3BecTeH.

OnpeaenHH 4>ayny, coópaHHyio b hhjkhcm ropK30HTe MenoBbix c.ioeB, hx B03paer,
b npeaejiax reojionmecKoro H3yqeHHH rubibi, 0Ka3ajicn anTCKHM, BMecTe c kphhohahmm
H3BecTHHK0.M .MejiOBoro B03pacTa rop BepTem h BaKOHb. CjieaoBaTejibHO, HeoöxoflHMO HOBoe
n3yqeHne opa30BaHHii CpeaHHx Top TpaHcaaHy6nn cpeAHe.MejiOBoro B03pacia, Tan Kan
ohh 3ajieraioT TpaHcrpeccHBHO Haa -MejioBbiM kphhohahh.m H3BecTHHK0.M. 3Ta TpaHcrpecciiH,
nan H3Becrno, Haqajiacb b Haqa.ie anTa.

Examen géologique de la motte mésozoique de Tata

pár J. FÜLÖP

Panni les formations crétacées des montagnes Gerecse et \'értes-Bakony l'áge

géologique du ealeaire á Crinoi'des de la motte mésozoique de Tata n’a pás encore été
précisée. La fauné recueillie au cours de l’étude géologique de la motte de Tata, dans
le niveau inférieur des couches du Crétacé, a révélé l’appartenanee du ealeaire á l’Aptien,

comme celle du ealeaire á Crinoídes des montagnes Vértes et Bakony. Cela rend nécessaire
la revisiou des fonnations crétacées moyennes de la Montagne Moyenne de Trans-
danubie, parce que celles-ci sont situées en transgression sur le ealeaire á Crinoídes du
Crétacé, et cette transgression a commencé, selon les données de la littérature, au
eommencement de l’Aptien.



A BAKONYBÉLI GLAUKONITOS TERÜLET FÖLDTANI
ÉS KÉMIAI VIZSGÁLATA

*

FÜI.ÖP JÓZSEF—UBOR OSZKÁR—MEISEL JÁNOS
(XLY. táblával

1

!

I

Az új kormányprogram mezgazdaságfejleszt célkitzése lendületet adott
az ásványos eredés mtrágyák kutatására. A kányahegyi kálitrachit sikerrel folyó

mtrágya kísérletei mellett glaukonitos kzeteink újravizsgálata is szükségessé vált.

Különösen a Bakonybél község területén felszinrebukkanó glaukonitréteg vonta magára
különböz kutatóintézetek és szakemberek figyelmét, nagy glaukonittartalma és látszó-

lag nagy vastagsága miatt. Korira K., aki a Pénzügyminisztérium megbízásából
1948 tavaszán tanulmányozta hazánk glaukonitos kzeteit, összefoglaló munkájában
(Magyarországi glaukonitos üledékek. Bányászati és Kohászati Lapok 1949.) a követ-

kezket írja :

»A fels eocén agyagban és agyagos márgában rendkívül nagy glaukonittartaimá
szint alakult ki Bakonybél, Krisgyrpusztá, Kisgyón környékén. A legtanulságosabb

feltárása Bakonvbélen a szerszámkészítgyár mögött van, melyet Bertalan K.
írt le elször. A glaukonitos, kissé homokos, márgás agyag diszkordánsan települ a

szinte mészkkeménység rtophragminás márgára. Mintegy 3 m vastagságú. E szint

nyomozását a mediterrán kavicstakaró akadályozza. A szinten belül a glaukonit eloszlása

egyenletes, 35—40°ó-os«.

/. ábra. Bakonybél, Szöllsgyép földtani szelvénye

1. Xummulina perforátás mészk. 2. tömött mészk gyéren nummulinakkal , 3. nununulina millecapu-
tos márga, 4. glaukonitos máiga, 5 orthophragminás-nummulinás márga. 6. miocén kavics, 7. lösz

A helyszínen végzett földtani vizsgálataink eredménye, hogy a terület részletes

térképének elkészítése mellett glaukonitelfordulás mennyiségi és minségi kérdését
tisztázta.

A területet É-on és Ny-on a fels triász fdolomit és dachsteini mészk ha-
tárolja, Bakonybéltl É-ra az ú. n. Kövesbörcön 3 kfejtben vékonypados, jól réteg-

zett dolomit van feltárva. Feltnen meredeken hajló rétegeit (320 55) számos törési

sík járja át, részben a peremtöréssel párhuzamosan, részben arra merleges (310—130
és 220—40°) irányban. A törésvonalak mentén különleges mállási folyamatként porló
dolomit mutatkozik. A szürke dolomitrétegek közé sárgasávos dolomitpad is települ,

amely a kisebb elmozdulások fölismerésében jó vezet réteg.

Bakonybéltl keletre és dél felé a glaukonitos szint feküjét alkotó nummuliuás
mészkbl álló dombok képezik kutatásunk határát. Ezekkel a középs eocén képzdmé-
nyekkel Bertalan K. dolgozata foglalkozik (Bakonybél környékének eocén kép-
zdményei. Földt. Közi. 1944— 45.).

A községtl közvetlenül délre az ú. n. Szöllsgyepen a középs eocén fiatalabb

képzdményei és a fels eocén képzdmények is megtalálhatók a perforátás márgától
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a glaukonitos réteget fed agyagig. Ennek a rétegsornak
kézi szintezvel felmért szelvényét az 1. sz. ábra tünteti fel.

A Szöllsgyepen felszínrebukkanó glaukonitos réteg
és annak közvetlen környéke képezi azt a területet, ahol ipari

szempontból is számításba vehet a glaukonit mennyisége.
Az É felé dl eocén rétegsor fed képzdményeként 800m2

területen állapítottuk meg a glaukonitos márga jelenlétét. A
fúrásokkal feltárt glaukonikos márga mennyiségét 2000
tonnára becsüljük. Legnagyobb vastagsága a lemélyített
fúrásokban 1,1 m. Dél felé a települési helyzet követ-
keztében megsznik, észak felé pedig a falu alá húzó-
dik, ahol egy közeli utcában a rátelepül vastag lösz és

kavics alatt 7 m-es fúrással még nem értük el. Kelet felé a
vastag (kb. 4—5 m) miocén kavicstakaró akadályozta a ku-
tatást, a Cigánysor végén azonban már ismét a fekü numrnu-
linás-lithothamniumos mészk bukkan a felszínre.

Másodlagos fekvhelyen, a feltárástól Xy-ra emelked
domb tetején is megtaláltuk a glaukonitos agyagot a mio-
cén kavicstakaró alján, a nummulinás-lithotliamniumos
mészk felszínén, mintegy 20 cm vastagságban. Itt ersen

t
szennyezett, agyagos-kavicsos rétegben mutatkozott.

Korim K. és Bertalan K. a glaukonitos
márga diszkordáns települését hangsúlyozzák a középs

i
eocén fnummulinás mészkösszlet és a fels eocén Nummu-
lina millecaputos márga és ortophragminás márga felett.

!
Bertalan a glaukonitképzdés eltt a fels eocénben

j
rövidebb tartamú terresztrikum létezését tételezi fel, míg
K o r i m K. a »diszkordáns települést« tengeralatti lepusz-
títással magyarázza. Ezzel ellentétben mégis mindketten

j
a tenger kimélyülését is említik.

Részletesebb megfigyeléseink szerint, a glaukonit már
a Xununulina millecaputos márga alatti tömött mészk

j
fels részében megjelenik, azután felfelé mind gyakoribbá

t
válik, végül a makrofaunát már nem tartalmazó glauko-

j
nitos agyagmárgába megy át, ami felett szürkésfehér szá-

razföldi eredés agyag települ. Az ortophragminás márgáig
a fauna fokozatos átmenetét az egyes szintekbe már Ber-
talan is említi. Ehhez csak azt kell hozzátennünk, hogy a
glaukonitos réteg felé is fokozatos átmenetet figyeltünk
meg. A rozsdabarna színezdés sem pirít bomlására vezet-
het vissza, hanem utólagos réteglapok menti, de még
gyakrabban törések, litoklázisok mentén létrejött kiválási
jelenség. Szintálló módon nem jelentkezik.

A glaukonitos réteg fedjét diszkordáns telepü-

i lés szürkésfehér szárazföldi agyag alkotja,- amelynek
1 egyenetlen felületére a miocén kavicstakaró települ. Anya-

gában a helyi eocén mészkkavicsok mellett kvarckavics,

3
triász és kréta mészkkavics, permi homokkkavics és

.(
andezitkavics voltak megfigyelhetk. A Kövesbörcön (Ba-
konybéltl északra) 330 m magasan még miocén kavics-
foszlányokat találtunk. A peremtöréstl délre a miocén

, kavicstakaró ma már mélyre süllyedt és ezeknek a miocén

j
utáni mozgásoknak az emlékét rzik a törési zónában

;(i található elnvírt és újra összeforrasztott kavicsok. (XLY.
tábla 2., 3.)

A Holománv oldalában is kb. 330 m magasságban
figyelhet meg a miocén kavics legmagasabb szintje. Itt

a
abráziós alapkonglomerátum is elfordul. A medence felé

j.
es részeken itt is jelents kimozdulást észlelhetünk a
miocén kavicsrétegeken (120/30°). (XLV. tábla 1.)

A begyjtött andezitkavicsokat Kubovics I.

vizsgálta meg. Megállapította, hogy mindhárom kavics amfi-
bolandezit típusú. Ezen belül lényeges különbség mutat-

I

3 I i. kitani Közlöny

2.

ábra.

Földtani

szelvény

Bakonybéltl

közvetlenül

délre

kavics.

3.

orthophragminás-nummulinás

márga,

4.

glaukonitos

márga,

5.

nummulina

millecaputos

márga,

6.

tömött

mészk

gyér

nummulinákkal.

7.

fnummulinás

mészk
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kozik az egyes kavicsok között a kzet alapanyaga, valamint a porfiros elegyrészek
százalékos megoszlása között. Integrációs asztallal történt kimérés alapján a következ
értékek adódtak :

1

I II III

Alapanyag 67,75% 49,30% 60,73%
Plagioklász 24,90% 40,15% 28,09%
Amfibol 7,35% 10,55% 5,06%
Pirit.. — —

. 6,12%

Eltérés mutatkozott a plagioklászok méretében és megjelenési formájában is.

Lényeges különbség volt tapasztalható az amfibolkristályok átalakulásának mértékében,
valamint az egyes kavicsok biotit és pirittartalmában. Mindezek alapján valószínnek
tarthatjuk, hogy a bakonybéli miocén kavicstakaróból begyjtött andezitkavicsok
különböz vulkáni anyagszolgáltatás termékei.

A Kövesbörctl délre Bakonybél egész területén vastag lösztakaró fedi az idsebb
képzdményeket. A Szöllsgyepen már vékonyabb foszlányok alakjában található, a
magasabb pontokon pedig hiányzik a lösz.

II

,
Az irodalomban szerepl adatok arra mutattak, hogy a glaukonit felhasználá-

sának többirányú gyakorlati jelentsége van. (A. G. Betechtin: Lehrbuch dér
Mineralogie) . Mint káliumtartalmú ásvány, mtrágyaként talajok trágyázására alkalmas.
Glaukonit koncentrátumok — egyéb zöld festékekkel szembeni elnyeik miatt (sav,

lúgállóság, nem mérgez sajátság) — olcsó, zöld festékek elállítására alkalmasak.
A glaukonit ioncserél képessége miatt elnyösen felhasználható vízlágyítószer-

ként is.

A hazai elfordulású glaukonitok ilyenirányú tulajdonságainak vizsgálatát 1954

februárjában kezdtük el. A bakonybéli elfordulás dús glaukonittartalma miatt jó
vizsgálati anyagnak mutatkozott, ezért ebbl elzetesen mintát vettünk, melyet az

ELTE Kémiai Technológiai Intézetben kémiai vizsgálatoknak vetettünk alá.

Az elzetesen begyjtött átlagmintát megröltük, az rlemény szitaelemzését
az alábbi táblázat mutatja.

Részleg
sorszám

Szita jellemzje Részleg
szemcseméret

szerinti százalékos
összetételemm szitaszám

(DIN szabv.)

i. 0,20 + 900 24,00
2. 0,20 —0,15 - 900 -f 1600 9,00
3. 0,15 —0,12 — 1600 -f 2500 12,00
4. 0,12 —0,102 —2500 + 3600 12,87
5. 0,102—0,088 —3600 + 4900 9,75
6. 0,088—0,06 —4900 -j- 10000 14,35
7. 0,06 alatt — 10000 17,95

99,92

A minta glaukonit tartalma 45

—

;50%-ra volt becsülhet. A fenti szemnagyságú
rleményt vizes ülepítéssel 60—65%-ra lehetett dúsítani.

Igen jó dúsítási eljárásnak mutatkozott a fenti rleményre vonatkozóan az
általunk kidolgozott következ eljárás : keverés közben kb. 5 n sósavat adtunk a mintá-
hoz mindaddig, míg az észlelhet élénk pezsgés és habzás megsznt, majd a sósav le-

reagálása után ülepítettünk, a keletkezett sósavas oldatot és csapadékot leöntöttük.

Ezt követen a csapadék alatti dúsítványt vízzel, felkeverés után többször dekantáltuk.
Ezzel az eljárással glaukonitra nézve mintegy 95—97%-os dúsítványt nyertünk.
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Az eredeti rlemény kémiai elemzése a következ :

Izzítási veszteség 14,55%

Si0
2 44,31%

Fe2Ö3 12,26%
FeO 1,10%
A1

203 . . . 5,56%
CaO 14,79%
MgO 2,05%
K20 5,45%
Xa

2
0 0,35%

P2O s 0,12%
Mn nyomokban

100,54%

Mint a fenti analizisbl látható, a vizsgált minta eredeti formájában is elég magas
K

2
0-tartalmat mutatott. Ezen kívül — habár csekély mennyiségben —- foszfort is

tartalmaz. A K 20-tartalom a minta glaukonit tartalmának dúsításával 7,0—7,5%-ra
volt emelhet.

Az eredeti rlemény pH-értéke üvegelektródával mérve :

vizes kivonatban 8,28

n KCl-os kivonatban 7,86

Kísérleteket végeztünk a hazai elfordulású glaukonit vízlágyító *képességének
vizsgálatára vonatkozóan. A bakonybéli glaukonit Jdúsítványból oszlopot készítve
10%-os NaCl-oldatot bocsátván át rajta, glaukonit tartalmát nátriumglaukonittá ala-
kítottuk át. Az így elkészített oszloppal igen jó hatásfokú vízlágyítást tudtunk elérni.

A 13,8 német keménységi fokú csapvizet már az oszlopon történ egyszeri átbocsátás
után is néhány tized német keménységi fokúvá tudtuk lágyítani. Aktivált glaukonit -

koncentrátummal történ lágyítási kísérleteink — különösen az átbocsátott víz csekély
mechanikai szennyezdését illeten — még jobb eredményeket mutatnak.

A glaukonit-aktivátumok eddigi méréseink alapján mutatott ioncsereképessége
is alátámasztja elbbi adataink helytállóságát. Ez irányban további kísérleteink
folyamatban vannak.

A glaukonit-festékként való alkalmazhatóságánák vizsgálatát a Lakk- és Festék-
ipari Kutató Laboratórium végezte el az általunk rendelkezésre bocsátott dúsított
glaukonittal. Az eddigi vizsgálatok a glaukonitnak mint színezékhordozónak falfesték-

ként való alkalmazhatóságára vonatkoztak. Ennek alapján megállapítható volt, hogy a
glaukonit-dúsítvánv a jelenleg használatban lév »fehér tufával« szemben a bázikus
festékeket nagyobb mértékben és szilárdabban köti meg. Ennek oka az, hogy a glaukonit -

ban lév ferroszilikát — ellentétben a vulkáni tufával — kemoszorpció útján kapcsolja
a bázikus színezékeket. A glaukonit dúsítvánvról a színezék alkohollal nem oldható
le, míg a tufáról igen.

A tufával történt összehasonlító vizsgálat alapján megállapítható volt, hogy a
glaukonit sajátságai általában jobbak, mint a tufáé. Különösen vonatkozik ez a fény-
állóságra: a glaukonittal készült falfestékek lényegesen jobb tulajdonságot mutattak,
mint a tufával készültek. Ez utóbbi követelmény pedig a falfestékek készítése szem-
pontjából a legfontosabb.

Az ELTE Növényélettani Intézete vizsgálatokat kezdett el az anyag mtrágyá-
zásra való alkalmazhatóságának szempontjából. Az eddigi tapasztalatok alapján a be-
állított vízkultúrák pozitív eredményt mutatnak. Már egy hét elteltével és a továbbiak
során is szemmel látható különbség mutatkozott a glaukonitos kultúrák javára a többi
beállított kultúrával szemben. A további vizsgálatok ez irányban is folyamatban
vannak.

3 *
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Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a bakonybéli glaukonitelfordulás
nagy területek mtrágyázására ugyan nem elégséges, az eddigi eredményeink azonban
azt mutatják, hogy ezen glaukonit-elfordulás egyszer dúsíthatósága núatt vízlágyító-

ként, adszorbensként jól felhasználható. Ilyen hasznosításra az elfordulás mennyiségileg
is kitermelésre elégségesnek mutatkozik. Emellett — a laboratóriumi biológiai kísérletek

elvégzése után — az elfordulás közelében lév állami gazdaságban a mezgazdasági
nagyparcellás kísérletekhez nyersanyagforrásként szolgálhat.

Eddigi eredményeink alapján folytatni kívánjuk hazánk további glaukonit-
elfordulásainak feltérképezését, az elfordulások tulajdonságainak vizsgálatát és a
nemzetgazdaság szempontjából való felhasználásának lehetségeit.

TÁBLAMAGYARÁZAT

XLV. tábla

1. Eredeti helyzetükbl kimozdított íiúocén konglomerátum padok.
2—3 Törési zónában elnyírt és újra összeforrott miocén kavicsok.



ONCOPHORÁS RÉTEGEK A SALGÓTARJÁNI KSZÉNMEDENCÉBEN

CECHOVIC VSEVOEOD és IIANO VLADIMÍR (Praha)

A dél-szlovákiai bamakszénmedence 1946. évi geológiai felvétele alkalmával

Modry Kamen (Kékk) község környékén a kszén fedjébl kerültek el Cardiumokkal

és Limnocardiumokkal együtt Oncophorák is. (Ö echovic 1948.) A késbbi felvételek

alkalmával sikerült az oneophorás rétegeket nagyobb területen megtalálni. Rétegtani

helyzetükkel és keletkezésükkel Cechovic (1952, 1954) munkája foglalkozik. Az
oneophorás rétegek Dél-Szlovákiában való jelenlétének bebizonyítása után felmerült

a kérdés, vajon ez a kifejldés nincs-e meg másutt is a Kárpát-medencében, elssorban

a salgótarjáni területen, amelynek földtörténeti kifejldése közös a dél-szlová-

kiaival.

A régebbi magyar földtani irodalom tanulmányozása alapján arra az eredményre

jutottmik, hogy a dél-szlovákiai oneophorás rétegek ekvivalensei a salgótarjáni barna-

kszénmedencében a »cardiumos rétegek« lehetnének. Ezt a nézetet fejtette ki egyi-

künk (C e v h o v i c) Prágában a Földtan-Ásványtani Társaság 1953. április 27-i

ülésén.

Az összehasonlítás a következkkel volt megokolható :

1. Az oneophorás és a cardiumos rétegek a két medencében körülbelül azonos

rétegtani helyzetek.

2. Faunatársaságuk (biocönózis) igen jellegzetes, uralkodóan Cardimnokból.

3. A Cardiumok teljes hasonlósága. Az említett rétegekben mindkét medencében
uralkodóan fordul el a Cardium (Cerastoderma) edulis var. arcella Duj.

4. A Cardiumok a dél-szlovák medencében is gyakran olyan nagy tömegben
fordulnak el ezekben a rétegekben, hogy jelenlétükkel teljesen elnyomják az oncophorá-

kat, tehát inkább »cardiumos« rétegeknek nevezhetk.

A kifejtett nézetek alapján elhatároztuk, hogy az 1953. évi magyarországi tanul -

mányutunk alkalmával áttanulmányozzuk a »cardiumos rétegek« faunáját.

A rétegek faimájának revízióját Schréter Z., Csepreghyné Mez-
nerics I. ésBartkó L. magyar geológusok közremködésével végeztük el.

A Magyar Állami Földtani Intézet gyjteményében a salgótarjáni cardiumos

rétegek mintáiban Schréter kollégával a Cardiumok között megtaláltuk az Oncopho-

rákat is. Úgyszintén a Magyar Nemzeti Múzeum Föld- és slénytárának gyjteményében
Csepreghynével sikerült Oncophorákat találnunk a cardiumos rétegmintákban.

Végül B a r t k ó kollégával a salgótarjáni medencében a cardiumos rétegek lelhelyein

Piliny környékén és Szécsényfelfalutól északkeletre szintén találtunk néhány Oncophorát

a Cardiumok között. Az Oncophorák ezeken a lelhelyeken lenyomatok és díszítéses

kbelek alakjában fordulnak el, ennek ellenére azonban jól felismerhetk a tekn
alakja és az elüls záróizmot szegélyez borda alapján. Az Oncophorák itt is az ismert

cardiumos és limnoeardiumos biocönózisban fordulnak el.
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slénytani leírás

VENERIDAE, ONCOPHORA RZEHAK 1883

Oncophora socialis Rzeliak

A díszítéses kmagokon és lenyomatokon csak növedékvonalak és a. jellegzetes

borda látható, amelyik az elüls izom rögzítésére szolgált. A borda eláll a tekn búbjának
elüls részétl és ferdén elre metszi a teknt. A tekn 2 3 magasságban végzdik. A tekn
elüls része rövid és lekerekített. A búb, amelyik a tekn harmadában helyezkedik el

a rossz megtartás következtében nem jellemezhet. A zárszerkezet, fleg a Veneridákra

jellemz harmadik kardinális fog maradványa, szintén nem látható.

A tekn hossza 20—28 mm, magassága 11—15’mnt. Az oldalak koefieiense

20 : 7—28 : 9. A meghosszabbodás koefieiense 0,5—0,6.

Oncophora socialis ilonae nov. subsp.

Holotypus (4. sz.) az Uholny prieskum u. p. Tre. Teplicei gyjteményében.

I,élhely : .
Szécsényfelfalu.

Legjellegzetesebb egy baltekn, amelynek alakja különbözik a többi példányoktól.

' A tekn elüls része a normális alakkal szemben igen lapított. Az izomborda lenyomata

igen kifejezett és a tekn 3/4 magasságában végzdik. A tekn hátulsó része ersen
megnyúlt. A zárszerkezet nem látható és a búbrész rossz megtartású. A tekn hátsó

részét ers növedékvonal díszíti, amelyik fokozatosan gyengülve átmegy a tekn elüls

részére is. -A tekn hossza 30 mm, magassága 13,5 mm, az oldalak koefieiense 29 : 8,

a meghosszabbodás koefieiense 0,46.

A leírt maradványok alapján nem kétséges, hogy a dél-szlovákiai oncophorás

rétegeknek fáciesben és rétegtanilag a salgótarjáni kszénmedence eardiumos rétegei

felelnek meg. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az oncophorás és eardiumos rétegek

faxmája mindeddig nincsen slénytanilag megfelelen feldolgozva. Szükséges a rétegeknek

és faunájuknak tanulmányozása és összehasonlítása a többi európai lelhelyekkel.

A Dél-Szlovákiában és a salgótarjáni medencében végzett tanulmányok alapján

feltételezzük, hogy az oncoplicrás ( = eardiumos) rétegek a miocén tenger partmenti

lagmiáiban ülepedtek le, és a tengeri, parti fécies pectenes rétegeknek csökkentsósvízi

jelleg ekvivalensei. A mélytengeri fáeies a nevezett területeken slires kifejldés. Ez a

mélyebb tengeri slir a terület nagy részén a mélyben van, vagy le lett tarolva és ma
többnyire csak a csökkentsósvízi és parti tengeri rétegek fedjében látható, mint a késbbi
transzgresszió terméke.

IRODALOM

1. Cechovic, V. : Nález oncophorovycli vrstiev v panonskej panve, Práce
st. geol. ustavu v Bratislave s. 17. 1948. — ecliovic, V.: Geológia jugoslavenskej
ugofnej panvy. Geologické prace Sós. 33. Bratislava, 1952. — 3. Cechovic, V.: Podmi-
enky vzniku a stratigrafické postavenie oncophorovycli vrstiev. Geologicky sbomik
SAV. Bratislava (in litt) 1954. •

Haxoaxa OHKOtJiopoBbix n.iacTOB b wa.ibroTapbHHCKOM yro.ibHOM acceüHe

BceBOJiog WexoBHM h BjiaiHMHp r a h o (flpara)

B 1946 i
-

. ripn reojionmecKOií pa3BegKe hoboio yro.ibHoro öacceiíHa b K)>khoh Cno-
BaKHH b oKpecTHocrHx ropoaa Moapbiií Ka.weHb Ha HecKO.ibKiix MecTax öbi.io oöHapy>KeH()
najiHHHe naacTOB c OHKOtfiopaMii h Mnorom(cnenm.iMH mc.ikhmh Kap.iuaa.MH h .iH.wHOKapiH-
iaMH (B. MexoBHi, 1948 r.).
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HeMHoro no3>Ke reonornHecKOH KapnipoBKOH n SypoBbiMH CKBa>KHHa.\ut 6buia ycra-
HOBjieHa naomaAb pacnpocrpaHeHHH OHKOtjjopoBbix naacTOB b 10>KHOCJiOBanKOM yroAbnom
acceüHe h 6buin BbicKa3aHbi B3m habi KaK Ha hx cTpaiHrpatJwHecKoe nojioweHiie, Tax h Ha
ycjioBHH hx o6pa30BaHHH (B. MexoBm, 1952, 1954 rr.).

B CBH3H c 3toh HaxoAKoft y Hac noHBHjiocb npeAnonoweHHe o bo3.mo>khocth 6ojiee

mnpoKoro pacnpocTpaHemiH OHKO(J)opoBbix ruiacTOB b MnoueHOBbix OT.io>KeHiiHX flaHHOH-
ckoi'o acceiiHa, r.iaBHbiM opa30M Ha TeppuTopHH BeHrpun. FIpn H3yneHHH BeHrepcKOft
reoaonmecKoií nnTeparypbi Haiue BHH.MaHHe ocoöeHHO npHBJieKAH »KapAHAOBbie njiacibi«

coceAHero LUajibroTapbHHCKoro yro.ibHoro acceiiHa. H3 3thx nnacTOB BeHrepci<iie reojiorn

b pHAe paoT onnca.ni Becb.wa xapaKTepHyio (Jjayny, cocroHmyio HCKjno<niTejibHO H3 mc/ikhx
KapAHA, KOTOpbie OblKHOBeHHO HBJIHIOTCH nOCTOHHHbl.MH CnyTHHKa.MH OHKO(j)Op. Ha 3T0M
ochobahmh Mbi npeAnojiarajin, «rro »KapAHAOBbie n.iacTbi« LLIa.ibroTapbHHCKOro yronbHoro
acceiiHa h 6e3 Ha.iHHHH OHKOtjjop MoryT biTb 3KBHBa.ieHT0M HauiHX 0HK0(J)0p0Bbix naacTOB.

Bonpoc 6bi.i peuieH Hauieíí HayHHOÜ KO.waHAHpoBKOíí b Bempnio b 1953 r. ílpn cobmcct-
hoíí paOTe c BeHrepcKHMH reonoraMH 3. LLlpeTepoM, H. M e n p e r h h e - M e 3 h e p h h h
Jl. BapTKO HaiMH SbiAH HawAeHbi OTnenaTKH h cKyjibniypHbie HApa ohko<})op Ha opa3nax
KapAHAOBbix nnacTOB LLIa.ibroTapbHHCKOro yrojibHOro acceiiHa KaK b koajickuhhx Tocy-
AapcTBeHHOro reonornnecKoro HHcriiTyTa, Tan h HannoHanbHoro My3en b ByAaneuiTe.
KpoMe Toro, Mbi Hammi OHKO(J)opbi h HenocpeACTBeHHO b WajibroTapbHHCKOM acceiíHe b
oHaweHHH KapAHAOBbix nnacTOB y aepeBHH FlHjiHHb, ceBepoBocroHHee ropoaa CeneHb^ejib-

<J>a.iy.

HaÜAeHHbie Havin OHKO<j)opbi OTHOCHJiHCb r.iaBHbiM opa30M k Biiay Oncophora socia-

lis Rzeh. Oahh 3K3e.Mn.iHp, KOTopbiií OT.iuia.icH ot Oncophora socialis Rzeh, hji h3mh
onHcaH, KaK hobhh noABHA Oncophora socialis ilonae nov. subsp.

Ha 0CH0B3HHH Hauieíí paöoTbi b BeHrpnH mojkho Bno.iHe onpeaejieHHO CAHTaTb, hto
OHKO({)opoBbie naacTbi K)>KHOC.ioBaHKoro yro.ibHoro acceiiHa hbahiotch coBepuieHHO to>k-

AecTBeHHbiMH c KapAHAOBbiMii n.iacTa.MH IlIa.ibroTapbHHCKoro yro.ibHoro acceiiHa.
Mbi cHHTae.M, hto OHKO({)opoBbie naacrbi oTjiara.iHCb b aaryHax HH>KHeMHoneHOBoro

Mopn, a hx cTpaTurpatjmnecKHM 3KBHBa.ieHT0M hbjihiotch MenKOBOAHbie h npHpe>KHbie
MopcKne 4>auHH c neKTeHHAaMH. Hx rayoKOBOAHbiM 3KBHBaaeHT0M, ohcbhaho, yayT uiah-

pOBbie naacTbi c oraToö (jjayHoií OTHaHrcKoro xapaKTepa, oabmaH nacTb KOTopbix KaK b
lÓttCHOCJiOBauKOM, tan h b llla.ibroTapbHHCKOM acceiíHax bma pa.iMbrra h OTHeceHa.



AZ »ÁTNÉZETES TALAJISMERETI TÉRKÉPEK« FELHASZNÁLÁSA
SÍKVIDÉKI FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSBEN

FEHÉRVÁRI MIKLÓS

Egy terület földtani térképének elkészítéséhez a területrl már korábban közölt

adatok vagy begyjtött kzetminták a megfelel átértékelés után mindig segítséget

nyújthatnak a térképez geológus számára. Ezek a munkák — kéziratok vagy közle-

mények — más szempontból értékelhetik a területet, esetleg olyan jellegzetességeit

,
emelik ki, amelyek els pillantásra nem mindig árulják el összefüggésüket a terület

földtani felépítésével. Tartalmazhatnak olyan vizsgálati adatokat is, amelyeket a szerz
a munka más irányú célkitzése miatt földtanilag nem értékelt ki, de egy késbbi feladat

megoldásánál értékes segítséget nyújthatnak, és értékeik felfedésével esetleg irányt

szabhatnak a további munkák módszertani megoldására vonatkozólag.

A Kreybig -féle talajtani térképek, illetleg a szerkesztésükhöz felhasznált

vizsgálati adatok között is megtalálhatók azok a vizsgálati eredmények, amelyek segít-

séget jelentenek a földtani térképezés számára. Kétségtelen, értéküket csökkenti,

hogy a szerz olyan közlési formát választott, amely mellett a vizsgált anyag pontos

helye nem állapítható meg, azonban felhasználhatóságukat ezen hiányosság mellett is

igazolta a gyakorlat.

A talajismereti térképek színfoltjai különböz kémiai tulajdonságú talajt jeleznek,

amelyre a fizikai tulajdonságokat jelz eltér helyzet vonalazást rajzolták. Nem ritka

azonban, hogy azonos szín (azonos kémiai tulajdonságú) terület, eltér fizikai tulajdon-

ságú jelzést kapott. Ez természetes is, hiszen pl. azonos kémiai jellegekkel bíró kzet
eltér felaprózottság, tehát eltér szemszerkezet esetén más fizikai tulajdonságokat mutat
(vízáteresztképesség, hézagtérfogat, kapilláris emelkedés, konzisztencia határok).

Ismert dolog, hogy az üledékes kzetek fizikai tiüajdonságait befolyásolja azok kémiai

összetétele, de a laza üledékek kzettani megítélése a kzetanyag szemnagyságainak

százalékos megoszlása alapján történik. Az üledékes kzetek fizikai tulajdonságait

tehát elssorban a különböz szemnagyságokból való összetételük szabja meg, és a

kémiai jellegük ezen belül csak variánsokat hoz létre. így aztán megtörténik, hogy a

talajtani térképeken az azonos szín folt eltér fizikai tulajdonságokkal, tehát eltér

földtani jellegekkel bíró üledéket takar. A síkvidéki térképez munkán dolgozó geoló-

gusnak pedig elssorban az üledék kzettani megítélését kell elvégezni valamilyen vizs-

gálati módszerrel. Ezen vizsgálatok alapján jelöl a térképen homokot, löszt, (homok-

liszt) iszapot, agyagot, vagy ezek kevert formáját. Miután a Kreybig vizsgálati

jegyzkönyvek tartalmaznak kzetfizikai tulajdonságokat meghatározó vizsgálati

adatokat is, segítséget jelenthetnek egy terület kzettani felépítésének megítélésében.

Ilyen vizsgálat a kapilláris emelkedés meghatározása. Mivel a homok, homokliszt (lösz)

agyagban a víz kapilláris emelkedése különböz sebességgel megy végbe, ennek meg-

felelen a kapilláris emelkedés út-id görbéje kzetnemenként különböz lefutást mutat.
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Kreybig a talaj vízgazdálkodásának megítélése céljából végezte el a kapilláris

emelkedésvizsgálatokat (éppen ezért nem haladja meg a vizsgált minták mélysége az

1,20—1,40 m-t), de az anyag kzettani megítélésére nem használta fel. Mivel a kapilláris

emelkedés adatai a vizsgálati jegyzkönyvek alapján rendelkezésünkre állanak, a teend
az, hogy a vizsgálati eredményekbl visszakeressük a kzetet, amelyen a vizs-

gálatot elvégezték. Ehhez mindenekeltt ismernünk kell a különböz kzetekben le-

játszódó kapilláris vízmozgás szabályait, vagyis most már grafikusan szemléltetve a

kapilláris emelkedés út-id görbéjét.

i

Az ábrából közvetlen leolvasható, hogy az emelkedési sebesség azonos anyagon
belül is idben változik, de kzetenként is eltér. Homok esetén kezdetben igen nagy,

majd hamarosan a vízszintes aszimptóta felé közeledik. Homokliszt esetén (D 0,1—0,02

mm) a kezdeti gyors emelkedés tovább tart, mint a homoknál, s az emelkedés magassága

is meghaladja a homokét. Agyagban lassú a kapilláris emelkedés, de a legnagyobb magas-

ságot éri el.

Kreybig vizsgálati jegyzkönyvében 5, 20, 100 órára kapunk adatokat a

kapilláris emelkedésre, tehát az id és az emelkedési magasság ismeretében a kapilláris

emelkedés út-id görbéje megrajzolható. A kapott görbék a különböz üledékek görbé-

jével összehasonhthatók és képet nyújtanak az anyag szemcsenagyságára, vagyis kzet-
tani jellegére vonatkozóan, s ezáltal a geológus számára nagyvonalakban bemutatják

az egyes területek földtani felépítésében résztvev üledékeket a vizsgált mélységben.
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A gyakorlat igazolta az említett adatok felhasználhatóságát. K r e y b i g ezen

adatok birtokában mégis a szubjektív kzetmegítélést alkahnazta. Ebbl természetszeren
következik, hogy a kapilláris emelkedés görbéjébl homoklisztnek minsül kzet sokszor

iszap elnevezést kapott, vagy az agyagnak minsített kzet kapilláris emelkedése nem .

agyagjelleg lefutást mutat. A gyakorlati földtani munkák területén és a síkvidéki'

földtani térképezési munkáknál is az üledékek kzettani megítélése — tapintás és kézi-

nagyítón keresztül történ vizsgálás — a vizsgálatot végz egyén megítélésétl függen
eltér eredményeket adhat. Ezek a különböz kzetmegitélések nagyban nehezítik az

összesít és több geológus által térképezett területek kiértékel munkáit. Az eltérések

kiküszöbölésére vezethet olyan vizsgálatok alkalmazása, amelyek számszer értéket

adnak a kzet fizikai tulajdonságaira, így ezek alapján a szubjektív kzethatározás

hibáitól mentesen jutunk az üledékes kzetek kzettani meghatározásához. Hasonló

eredményt ad a fent vázolt eljárás is, azonban a már meglév adatok feldolgozása esetén

gazdaságos csupán, mivel a kapilláris emelkedés mérése helyett egyszerbb vizsgálatok

is elvégezhetk. Ilyenek pl. : a konzisztencia-határ vizsgálatok (folyási határ, plasztikus

határ), amelyek a terepen is eredményesen alkalmazhatók. Az üledékes kzetek plasz-

tikus index alapján (folyási határ és plasztikus határ különbsége) történ kzettani

megnevezése amellett, hogy biztosabb, sokkal egységesebb anyagmegítélést eredményez.

Azért is kívánatos az ajánlott módszer, mert egyéb tudományágak nemzetközileg is

ezt alkalmazzák. Miután a földtani térképek számtalan mérnöki tervezési munkákhoz
szolgáltathatnak adatokat, egységes és biztosabb kzetmegítélés követelend meg a

földtani térképezés alapjának.

Krey big térképezési módszerének tüzetesebb áttanulmányozása során a

síkvidéki térképezés általános alapelveinek meghatározása körül több kérdés merül fel. •

Ilyen pl. : a feltalaj kémiai jellegének és fizikai tulajdonságainak (földtani jellegének)

térképezése az altalaj figyelembevétele nélkül kielégít eredményeket szolgáltathat-e

a mezgazdaság számára? A tapasztalat azt mutatja, hogy nem elegend még tisztán

talajtani szempontból sem csupán a feltalaji vizsgálatoknál megállni, mert sok esetben

a fels 30—40 cm-es réteg talajtani jellegét ersen befolyásolja az alatta lév rétegek .

kzettani felépítése. Földtani térképezés esetén pedig figyelemmel kell lennünk a fent

mondottakon kívül arra is, hogy olyan adatokat szolgáltassunk egyéb tudományok
számára, amelyeket gyakorlati munkáik során felhasználhatnak (belvízrendezés, öntö-

zési tervek). Egy terület földtani, hidrológiai, talajtani kiértékelése történhet egymástól

függetlenül is, de nem célravezet és fleg nem gazdaságos, miután a terület fenti jellegei

egymással szorosan összefüggnek. A földtani térképezés számos feltárás létesítését

követeli meg, vele párhuzamosan a fúrások anyagának talajtani és hidrológiai kiértékelése

a jövben feltétlen megoldandó. Az eddig végzett síkvidéki földtani térképez munkák
eredményei mint alapismeretek kitn alapot szolgáltatnak a jövbeni munkákhoz,

kiértékelésükbl levonható tanulságok pedig csak javára szolgálhatnak egy részletes

és a gyakorlati élet követelményeit kielégít térképezési módszer kidolgozásához.

n pa MeHeHHe o3opHbix h noMBeHHbix KapT npn reoJiorHMecKHx cieMKax Ha paBHHHax

AaHHbie gpeBHeü AirrepaTypbi goji>KHbi h Moryr biTb npHMeneHbi npn reojiorn-

necKOH cbeMKe, aan<e b tóm cny^ae, Horga aBTop b CBoe Bpe.MH He npumiMa.! bo BHHMamie
reojiorHMecKHx toack 3penHH. HanpuMep, wypHaji, npHJioweHHbifi k noHBeHHbiM napTaM
Kpeüuea cogep>KHT gaHHbie o BejiHHHHe KannjuiapHoro iioahhthh Bogbi b OTAejibHbix cjiohx

noHBbi. Tan xaKSTa BejiHHMHa xapaicrepHa jysin BejiHHHHbi h CTpyKTypw 3epeH, OHa mojkct
biTb ycTaHOBJie'Ha Ha ocHOBaHHH sthx nocjreAHux aaHHbix. Taiom opa30M, npH.MeHeHHe
aaHHbix, HaxoAHiHnxcH b Haiue.M pacnopHweHHH, AeAaeT B03M0>KHbi.M npeHepeweHue onpe- i

AeaeHHH ropHbix nopoA cybeKTHBHbiM opa30M.

M. OexepBapH
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CuCTe.MaTHHeCKaH OpaÖOTKa AaHHblX BblHCHHT TÓT (|)aKT, MTO OCOeHHOCTH pblX.TblX

ocaAOMHbix nopoA onpeje.iHioTCH b nepByio ouepeAb cTpyKTypoií nx 3epeH. Xhmhmcckhe

ocoöeHHOCTH, HaMeneHHbie Ha xapTax Kpeüma Kan ocHOBHbie cbohctb3 ropHbix nopoA,
hbjthiotch TOJibKO BapnaHTa.Mii cTpyKTypbi 3epeH. 3to othochtch He TOAbKO k TexHimecKOMy
npHMeHeHHio, ho h k ycJiOBHHM npoayKTHBHOCTH noMBbi, b nepnyio oqepe^b npii boaho.m
X03HÍÍCTBe noMBbi

.

CBepx npHMeHeHHH hmckhhuxch flaHHbix, HOBbie ucc/ieAOBaHHH aojijkhm biTb npoBe-
AeHbl T3KHM 0pa30,M, MTObl npiIMCHUTb HX BblBOAbI B neTpOrpaijjHIl, B nOMBOBeAeHIIH, B BOA-
HOM X03HHCTBC, B HH/KeHepHOÍÍ reOAOTHH H B HH>KeHepHOM CTpOHTeAbCTBe MCTOAOM KOMnAeKC-
HOTO OOÓmeHHH.

YcTaHOBJieHiie nJiacíHHecKoro HHAeKca (pa3H0CTii Me>KAy ripeAeAOM Tetemin h n.TacTH-

wecKHM npeAeAOM) hb.thctoi Hano.nee yroAHbi.M, Tan kok oh AyBuie Bcero xapaicrepH3yeT
(()113HHeCKHe CBOÍÍCTBA nOMBbl.

The Use of „General Pedologic Maps“ in the Geological Survey of Plains

By M. FEHÉRVÁRY

The data of earlier literature can and have to be used in geologic mapping even in such instances

where Ihe author did nt pay attention to geologic points of view. One of such data is the capillary rising

-of water given in the notebooks annexed to the Pedologic Maps of Kreybig. As the valueis charac-

teristical fór the grain size and distribution of the soil specimen, the latter may be deduced írom the

omier. These data make consequently possible to avoid the subjective detennination of lithology in

geologic mapping.

From the systematic evaluation of these data it becomes evident that the properties of loose

sedimentary rocks are chiefly determined by their grain size distribution and the Chemical characteris'

tics regarded by K r e y b i g to be definitive may be used only to distinguish varieties of the classes based

on grain size types. This is nt only valid fór engineering purposes bút fór agricultural properties and the

water economy of the soil ás well.

New investigations have to be planned, írom the practical and economical points of view
50 as to make possible, beside the use of old data, the complex use of results fór the purposes of pedology,

hydrology and engineering. Fór this purpose the detennination of the plastic i ndex (difference of flow

limit and plastic limit), most characteristic of the physical properties of the soil is most useful.



BÜKKALJI PANNÓNIÁI HOMOKVIZSGÁLATOK
HERRMANX MARGIT

A bükkalji pannóniai homokrétegek mikromineralógiai vizsgálatához a követ-
kez hat lelhelyrl gyjtött anyaggal foglalkoztam.

A minták egy részét és azok földtani kormeghatározását Schréter Z. kar-
társnak köszönöm.

1 . Andomaktálya környékén, Andomaktálya és Deménd közti területen, a
Füzesabony—Eger közti vasútvonaltól keletre elterül pannon homokból, Andomak-
tálya alsó vasútállomás és Makiár, fels vasútállomás közti területen.

2. Ostoros község (Egertl keletre) melletti Középhegy déli oldalában, az alsó
pannonra jellemz Congeria ornithopsis B r.-ból kikapart homokszemekbl (Schréter
Z. gyjtése).

3. A Novaj községtl északnyugatra lév alsó pannóniai homokból, a fvölgy jobb-

oldalán, a forrás közelében lév föltárásból.

4. Növajtól légvonalban 8,5 km-re lév Bogács község melletti alsó pannóniai
sárga homok Bogácstól északkeletre, a íoárok alsó részébl (Schréter Z. ezt a homo-
kot alsó pannóniai eredet »sárga« homoknak emliti).

5. Harsány községtl nyugatra, a 1 72,6 m-es jelzéstl délnyugat felé 300 m-re,
egy kutatógödörbl, 10,45— 10,95 m közti mélységbl; szürke, finom homok.

6. Harsánytól keletre, Ernd község melll, a Nagyhegyti (183 m jelzés) nyu-
gatra 380 m-re egy kutatógödörbl, 13,8— 14,0 m mélységbl. (Schréter Z. gyjtése.)

Az említett pannon homokminták közül az andomaktályait — (tiszta agyag-

mentes homok) — Nemesné Varga S. elemezte meg. Az elemzési adatok a követ-

kezk :
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Az ideális »üveghomok«-nál (amelynek Si0
2
-tartalina legalább 99,5% és Fe
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tartalma maximálisan 0,03%) kevesebb Si0
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-t (84,04%-ot) és több Fe
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-t (1,61%)

tartalmaz.
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A vizsgált homokmintákat száraz úton átszitálva, a következ szemnagyság-
eloszlás mutatkozott :

7. táblázat

Lelhely

Andornak-
1

tálya
j

Novaj ‘

Bogács Harsány Ernd

százalék

0,5 mm-nél nagyobb 0,5 0,4 1,6 5,7 6,7

0,5 —0,25 mm közt 1,0 0,4 4,4 84,3 27,6

0,25—0, 1 2 mm közt 60,0 1,9 28,3 • 8,7 51,5

0 1
2—0, 1 0mm közt 8,0 0,5 7,4 0,3 2,5

o' i o—0,06 mm közt 29,0 81,9 49,9 0,9 8,4

0,06 mm-nél kisebb 1,5 14,9 8,4 0,1 3,3

]

Az Ostoros mellett gyjtött anyag szenmagyságeloszlás megállapítására kevés

volt.
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Az említett öt többi lelhelyrl gyjtött homok az 1 . ábrán feltüntetett kummu-
latív görbék szerint 1 maximumos finom homoknak mondható.

A 0,10—0,12 mm, illetleg a 0,25—0,12 mm közti frakciókat bromoforminál
szétválasztottam nehéz és könny ásványokra. A nehéz ásványok százalékait a követ-

kez táblázat tünteti fel :

2. táblázat

Lelhely
A ndomak-

tálva Xovaj Bogács Harsány Ernd

'

Frakció
Nehéz ásványok ....

0,12—0,10
0,64%

0,25—0,12
2,35%

0,12—0,10
0,21%

0,12—0,10
15,6%

0,12—0,10
2,48%

A nehéz ásványok százalékos eloszlását szintén táblázat tünteti fel :

(A novaji elfordulásnál — amely ersen bemosott jelleg homoknak bizonyult, azaz

igen sok biotitot tartalmaz a környez riolittufákból — kétféle eloszlást tüntettem fel :

az els a biotit mennyiségét is tekintetbe veszi, a második a biotit mennyiségét leszámítja.)'

3. táblázat

Lelhely
Andomak-

tálva Bogács

.

Xovaj
(1.)

Novai
(2.) Harsány

•

Ernd

Biotit 52,0
Magnetit 37,6 34,4 31,2 65,0 35,5 30.3
Limonitos magnetit — 26,3 — — 19,7 16,3
Epidot 18,2 14,0 6,0 12,5 2,8 16,5
Gránát 13,0 0,3 7,0 14,6 13,2 2,1

Klorit 12,8 0,4 2,0 4,2 2,8 0,9
Turmalin 7,9 11,7 0,4 0,8 2,1 9,5
Cyanit 4,4 6,2 1,4 2,9 4,3 9,0
Staurolit 0,2 4,1 — — 0,9 1,0
Zoizit 3,8 — — 0,3 0,5
Tremolit 0,6 — — 1,1

Rutil 0,5 1,4 — — 0,6
Kék amfibol 0,4 — — 1,1 1,7

Andaluzit 0,2 — — — 0,9 0,4
Korund 0,2 — — — 2,1 2,6
Piroxén 0,2 0,2 — — — —
Cirkon — 1,0 — — 5,4 0,9
Titanit — — — — 0,3 0,1

Pirit — — — — — 0,1

Zöld amfibol — — — 8,6 6,4

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 * 100,0 100,0

Az Ostoros község melletti Középhegy déli oldalában gyjtött alsó pannon
homokban is találtam az andomaktályai- és a bogácsi-, úgyszintén a novajiéhoz hason-

lóan egy-két szem turmalint, kloritot, epidotot és sok gránátot, de ezeken kívül sok bio-

titot, cirkont és egy-két szem piroxént, tehát magmás eredet ásványokat is. Magnetit

is volt bven. A novaji elforduláshoz hasonlóan ez is bemosott jelleg.
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Mind a hat mintában :

A mag n étit sárkos és koptatott szemekben is található
;
opak

;
fekete ~

reflektált fényben kékes árnyalatú. Az e p i d o t citromsárga — zöldessárga — szín-

telen pleokroizmusú, legömbölyödött szemcsékben jelenik meg
;

optikai karaktere

negatív; c : c' =6°; hasadása 001 szerinti. A gránát kagylós törés szemekben
vagy szilánkokban található, színtelen, halvány rózsaszín vagy halványzöldszín.

A turmalin ers pleokroizmusú (mézsárga — sárgásbarna — sörtétbarna) oszlopos,

(kristályok vagy töredékek)
; zárványkákát (magnetit) tartalmaz. A c y a n i t jelleg-

zetes alakú : hosszú táblácskák 010 és 001 szerinti hasadásokkal, színtelen, optikai

karaktere negatív. A z o i z i t színtelen, pozitív optikai karakter ;
oszlopos alakú,

010 szerinti hasadással
; zárványokat is tartalmaz. A tremolit színtelen, hosszúkás

/. kép. Andomaktályai pannon homok 0,12 mm—0,10 mm-es frakciójának
nehéz ásványai

oszlopformájú
;

c : c’ = 14°—24 közt. A rutil gyengébb pleokroizmusú (sötétebb

barnássárga — halvány gyantasárga)
;

sokszor szagenitszer : legömbölyödött szem-

csékben vagy oszlopkákban található. A kék a m f i b o 1 kékes-zöldes árnyalatú pleo-

kroizmust mutat, (zöldeskék — kékeszöld — sárgászöld), prizmás alakú
;
optikai karak-

tere negatív
; c : c’ 12°. — Emlékeztetett a glaukofánra. Szádeczk y-K a r d o s s

E. szerbit a kisalföldi pannóniai homokokban is található kék amfibollal azonos jelleg.

A staurolit halványsárga — aranysárga — barna pleokroizmusú
; kagylós törés

szemek alakjában jelenik meg. Az andaluzit lekerekített, rózsásba hajló — szín-

telen szemekben található. 2 Y majdnem 90 . A korund kékes árnyalatú pleo-

kroizmust mutat : indigókék — halvány ibolya. Letört, sarkos darabkákban található.

A piroxén monoklin piroxén
;

színtelen
;
sok zárvánnyal

;
zömök prizmás kifejl-

dés. Atitanit legömbölyödött, illetleg töredékes, gyengén pleokroos (színtelen —
sárgás — barnás). A pirít reflektált fényben sárgás-fémes csillogású töredékszemcse.

A könny ásványok között az andomaktályai, bogácsi, harsányi és emdi
homokmintákban kvarcot, csillámot és földpátot találtam. Itt a földpát mennyisége

elenyészen kevés a körülbelül egyforma mennyiségben lév kvarcszeinecskék és csillám-
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;

pikkelyekhez arányítva. — A novaji homokban a könny frakció ásványai szintén kvarc,

muszkovit és földpát, de a földpát mennyisége több, mint az andomaktályaiban. A no-

vaji homokban plagioklászföldpát (An = 23%—30%) és a káliföldpát egyenl arány-

ban található. (A földpátok mennyisége és az andomaktályaiétól való különbsége a

riolittufákból való bemosottságnak a következménye.) — Az ostorosi homok könny
frakciójában aránylag kevés volt a kvarc, földpát és muszkovit a meszes anyaghoz,

meszes héjak töredékéhez arányítva.

30 -

2. ábra. Bükkaljai paunóniai homokok nehéz ásványainak százalékos eloszlása. 1. magnet.it, 2. gránát,
3. klorit, 4. epidot, 5. zoizit, 6. turmalin, 7. cyanit, 8. staurolit

í-

!r-

reá

a.'

)!ev

e]»>

<:

A kvarcszemek legömbölyödöttek, sokszor hullámos kioltásúak
; több-

nyire tiszták, átlátszóak, de sok a fekete zárványkákat tartalmazó szem is, némelyük

sokszor teljesen átlátszatlan a sok opak zárványyka miatt. A muszkovit színtelen,

ersen kettstör, negatív optikai karakter, 001 szerint kitnen hasadó pikkelyekben.

A földpátok színtelen, legömbölyödött szemek, amelynek vagy ikerrovátkolatlanok

vagy albitikerrovátkásak. A magmás jelleg ásványok közül a b i o t i t fekete pikke-

lyekben található
;

sárga — bamászöld — barna pleokroizmusú ; eirkonzárványokat

tartalmaz. A cirkon színtelen, kissé ibolyás árnyalatú idiomorf kristály7okban talál-

ható, 111 és ff 1 ,
311 formákkal határolt, megnyúlt oszlopokban fekete zárványkákat

tartalmaz. A zöld amfibol szintén a bemosott jelleg ásványok közé sorolható.

Halványzöld — zöld — bamászöld pleokroizmusú oszlopos kifejldés
; c : c’ = 16 s

-ig.

A 2. ábrán diagrammokban összehasonlítva az andornaktályai, bogácsi és emdi
homokok (szóval a jellegzetesebb, tiszta homokok) nehéz-ásványos összetételét %
szerinti megoszlásban, kitnik, hogy a cyanit mennyisége Andomaktályától Ernd felé,

#azaz északkelet felé fokozatosan emelkedik ; a turmalin, staurolit és magnetit mennyd-

sége Andomaktályától Bogácsig kissé emelkedik, majd Bogácstól Ernd felé kissé csök-

4 Földtani Közlöny
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ken, úgy, hogy Andomaktályánál és Erndnél az említett három nehéz ásvány százalé-

kos mennyisége majdnem egyforma, csak kissé emelkedik északkelet felé. — Az epidoté

is majdnem azonos Andomaktályánál és Erndnél — a vizsgált homokok két széls

határánál — csak ebben az esetben Bogács felé süllyed a százalékos mennyiséget ábrá-

zoló vonal, míg Ernd felé kissé emelkedik, fordítva, mint ahogyan a magnetit-, tur-

malin- és staurolitnál láthattuk. — Ellenben éles különbségek vannak a két széls határ

közt a klorit és gránát százalékos mennyiségében : inig Andomaktályánál 10% és 20%.

3. ábra- Bükkaljai pannóniai homokok nehéz ásványainak százalékos eloszlása. 1. magnetit, 2. epidot,
3. gránát, 4. klorit, 5. tunnalin, 6. cyanit

közt szerepelnek, a bogácsinál és emdinél már majdnem teljesen hiányoznak vagy'igen

kevés mennyiségben vannak meg. — Korund, andaluzit, kék amfibol, tremolit stb.,

amelyek elenyész mennyiségben — egy-két szem — láthatók az andomaktályai homok-

ban, és a többi elfordulásokban is -alig vagy nem is szerepeltek, a diagrammokban

nincsenek feltüntetve.

A 3. ábrán, amelyben a novaji és harsányi bemosott, tufás homokok is fel vannak

tüntetve, láthatjuk, hogy a magmás eredet ásványok keveredése megzavarja a tiszta

pannon homokok vonalait.
*

Epigén ásványelfordulást nem lehetett megállapítani, (tovább*

növekedési szegélyek a kristályokon nem voltak megfigyelhetk) Az ásványok mind
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allotigén eredetek. Egyedül a magnetitnél tapasztalható sokszor limonitosodás, amint
azt a százalékos összetételnél külön feltüntettem.

*

A bogácsi homokban kis Diatomákhoz hasonló maradványok láthatók mikrosz-

kóp alatt a könny frakcióban. (Ezek hasonlók a szurdokpüspöki diatomea-kzet
Diatomáihoz.) Meghatározásuk folyamatban van.

4. ábra. Kisalföldi pannóniai homokok szemnagyságeloszlásait feltüntet kummulatív görbék. 1. Barát-
udvar, 2. Tormáspuszta, 3. Horvátzsidány, 4. Iván, 5. Egervár, 6. Csehimindszent, 7. Vasboldogasszonyfa,

8. Zalalöv, 9. Zalaszentgrót, 10. Aranyód, 11. Gyrszentiván

£~~ -
• 'tr - • - - — •••*'•

Nyomelemvizsgálatokat Földvári A.-né végzett az andomaktályai homokon :

megállapításai szerint Ba, Ni, Sr, Sb gyenge nyomokban, B ersebb nyomokban mutat-

kozott, V látszott, Ga, Ge, Be, Ag, Mo, Pb, Sn nem látszott.

Összehasonlítva az eddig megvizsgált bükkalji pannóniai homokokat a kisalföldi

pannon homokokkal — (lásd : Szádeczky Kardoss E.: Geologie dér Rumpf-
ungarlándischen klemen Tiefebene. Sopron, 1938), azaz a barátudvari, tormáspusztai,

4 *
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horvátzsidányi, iváni, egervári, csehimindszenti, vasboldogasszonyfai, zalalövi, zala-

szentgróti (anal. Sztrókay K.), aranyódi (anal. Sztrókay K.), gyrszentiváni

homokokkal, — azt találjuk, hogy az

eddig megvizsgált bükkalji pannóniai

homok és a kisalföldi pannóniai ho-

mok beltengeri, kivétel az iváni elfor-

dulás, amely két-maximumos, azaz fo-

lyami eredet. (Lásd 4. ábra
)

Az 5. ábrán összehasonlítottuk a

bükkalji pannóniai homokok átlagos

szemnagyságmegoszlását a kisalföldi

pannóniai homok átlagos szemnagyság-

megoszlásával.

J. ábra. Bükkaljai és pannóniai homokok szetunagy-
ságeloszlásának összehasonlítása. 1. Kisalföldi pannb-
niai homokok átlaga, 2. Bükkalji pannóniai homo-

“ kok átlaga

Két bükkalji oligocénkorú homo-
kot is megvizsgáltam, hasonlóságot,

illetleg különbséget keresve a pannó-

niai és oligocén homokok közt. Két
lelhelyrl gyjtött anyagot használ-

tam fel :

1 . Kistálya község, »Tihamér«-

kbánya;

2. Wind-téglagyár, Eger.

Szemnagyságeloszlásuk táblázat -

bán :

4. táblázat

L e 1 h e 1 y

1 mm-nél
nagyobb

1—0,25
mm közt Í mm közf

!

0,12-0,10

1 1

0,10—0,06
0,06 mm-
nél kisebb

százalék

Kistálya
Wind-gyár j—

4^

O

00 66.4
60.4

22,5 1,2

18,3 ! 1,5
:

1 1

4,4

7,0
0,7

1,8

Szintén egy-maximumos, de durvábbszem homokok, mint a bükkalji pannóniai

homokok
(
1 . ábra) .

A 0,10—0,12 nnn-es frakciók nehéz ásványai százalékokban : Wind-gyár, Eger

1,70% ;
Kistálya 0,86%.

Nehéz ásványaik százalékos megoszlását az 5. táblázatban láthatjuk.

A magnetit, gránát, epidot és a csak nyomokban található turmalin, cvanit'

korimd, cirkon, rutil, zoizit sajátságai hasonlóak a pannóniai elfordulásoknál leírt

sajátságokhoz.



Herrmann : Hiikkalji pannoniul' homokvizsgálatok 347

A liipersztén sajátságai azonosak a bükkalji dacitokban található hipersztén

sajátságaival.

5. táblázat

I, e 1 ö h e 1 y
Eger, Wind-gyár Kistálya

száz a 1 é k

Magnetit 35,4 32,1

Limonitos magnetit .

.

24,2 14,7

Gránát 19,5 15,6

Epidot 17,3 13,9

Hipersztén 1 5,6

Amfibol — 4,5

Korund 0,4 —
Cyanit 0,4 —
Klórit 0,7 —
Rutil 0,7 —
Cirkon — 0,9

Turmalin 0,7 1,8

Zoizit 0,7 0,9

100,0 100,0

Az amfibol halványzöld — zöld

E két utóbbi ásvány — hi-

persztén, anifibol — csak a kistályai-

homokban található, valószínleg á

közelben lév riolit-, illetleg dacit-

tufákból bemosottak, —
- magmás

eredetek.

*

Összehasonlítva a

Wind -gyári oligocén homok uralko-

dó nehéz ásványait (magnetit, epi-

dot, gránát, — amelyek körülbelül

a nehéz ásványok 96,4% -át adják) a

legjellegzetesebb pannóniai homok-
anyag (Andomaktálya, Bogács, Ernd)
nehéz ásványainak átlagával, azt

látjuk (lásd 6. táblázat!), hogy az

epidot mennyisége körülbelül azo-

nos az oligocén és a pannóniai ho-

moknál (csak lényegtelenül több az

oligoeénban)
; a magnetit és gránát

(lásd 6. rajz ]) aránylag több az

oligoeénban, mint a pannonban. —
Az oligoeénban csak nyomokban mu-
tatkozó, de a

.
pannonban jellegzetes

turmalin és cyanit vonalait is feltün-

tettük a 6. ábrán.

— bamászöld pleokroizmusú ; c : c’ = 15
3
-ig.

6. ábra. Bukkaijai pannon és oligocén homokok nehéz
ásványai mennyiségének összehasonlítása ; 1 . magnetit,

2. epidot, 3. gránát, 4. turmalin, 5. cyanit
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6. táblázat

Nehéz ásványok Magnetit Gránát Epidot Turmalin Cyanit

Pannon homokátlag . .

Oligocén (Wind-gyári)
48,2%
59,6%

1

15,1%
19,5% !

16,2%
17,3%

9.7%
0,7%

'

6,5%
0,4%

Összefoglalás és következtetések

1. Szemnagyságeloszlás szerint (1. ábra) valamennyi bükkalji pannóniai réteg

(andornaktályai, novaji, bogácsi, harsányi, erndi) egy-maximumos finom homok
;

osztályozottság elég nagy. Mindezek a sajátságok valószínleg tengeri üledékre, még-

pedig partmenti üledékre vallanak.

2. Az ásványos összetételbl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a priinér

lehordási területen a kristályospaláknak fontos szerepe volt — (erre mutat a turmalin —
barna turmalin — jellegzetessége is)

;
mégpedig fleg mélyebb (mez), kisebb mérték -

’ ben epikristályos övbeli kzetekbl áll. Jellemz ásványok : barna turmalin, cyanit,

staurolit, klorit, epidot, zoizit, andaluzit, kék amfibol, gránát.

3. A megvizsgált pannóniai homokban a gránát és klorit mennyisége Andornak -

tályától Ernd felé lényegesen csökken (2. ábra).

4. A bükkalji homokok—szenmagvságeloszlásainak átlaga szerint—finomabbak

a kisalföldi pannóniai homok (egy-maximumos homokok) átlagánál.

5. Egy-két bükkalji oligocén homokot összehasonlítva a bükkalji pannóniai

homokokkal, azt találjuk, hogy az oligocén uralkodó nehéz ásványai csak a magnetit,

epidot és gránát, — míg a pannon homokra annyira jellegzetes cyanit és' turmalin csak

nyomokban fordul el az oligocénban (lásd 5. ábra).

MHKpOMHHepaJiorHfl naHHOHCKiix necKOB, nponcxoAHmnx h3 npearopbH Bhjkk b BeHrpnn

M . T e p p ,m a h h

MaTepnan aah MHKpo.vuiHepanonmecKoro nccJieAOBamifl naHHOHCKHX necKOB npeA-
ropbfl Eiokk bi.i coöpaH H3 pa3Hbix MecTOHaxojKAeHHií Ha TeppiiTopmi, pacnono>KeHHOH
b K»KHOM HanpaBjieHHii ot r. 3rep, Hamman ot c. AHAopHaKTann ao rpaHnubi c. S.möa, b pan-
OHe ropoAa MnuiKonbu. Pe3y.ibTaTbi HccncAOBannn pe3K)MHpyioTCfl b cneAyiome.M :

1. no pacnpeAenemiK) 3epeH (puc. 1) Bee opa3Ubi hbahiotch tohkhmh necnaMn OAHoro
MaKCH.MyMa

;
OHM xopouio COpTHpOBaHbl. 3tH OCOÖeHHOCTH, no Bceií BepOHTHOCTH, yKa3bIBaK)T

Ha OTAOweHHH MopcKoro, a HMeHHO npnpe>KHoro npow cxowachhh .

2. Ha ocHOBaHim KpncTannnqecKoro CTpoeHHH mo>kho ycTaHOBHTb, hto KpncTannu-
qecKiie cnamtbi nrpann Ba>KHyio po.ib b CTpoeHHH nepBHHHOü 3po3HOHHOií TeppuTopun; Ha
3to yKa3biBaioT h xapaKTepHbie npH3H3KH (KopmuieBoro) TypMamiHa. 3t3 TeppiiTopiin

coctoht H3 nopoA, oAee rnyOKoro (.\ie30KpHCTannimecKoro), to ecTb anHKpucTanniiqecKoro
npoHcxowAeHHH. XapaKTepHbie Mimepanbi : TypManim KopiWHeBoro uBeTa, uhshht, cray-
pOAHT, KAOpHT, 3nHAOT, 30H3HT, 3HAaAy3HT, CHHHH aM(j)HOAb H rpaHaT.

3. CpaBHHBan HccneAOBaHHbie naHHOHCKHe necKH, mo>kho ycTaHOBHTb, mto KOnimecTBO
rpaHaTa h KUopHTa b 3HaqHTenbH0H Mepe yivieHbinaeTCH ot c. AHAOpHaKTaiín k c. Saiöa.

4. CpaBHiiBan naHHOHCKHe necxn npeAropbH Eiokk c naHHOHCKHMH necKaMH Manón
BeHrepcKoh HH3MeHH0CTH (puc. 5), bhaho, hto naHHOHCKHe necKH npeAropbH Eiokk, Ha
0CH0B3HHH pacnpeAenemin 3epeH, b epeAHen TOHbine, ne.M naHHOHCKHe necKH Manón BeHrep-
CKOií HH3MeHH0CTH (neCKH OAHOTO M3KCHMyMa).

5. CpaBHHBan neKOTopbie onnroueHOBbie. necKii npeAropbH Eiokk c naHHOHCKHMH
necKaivm Toro >kc ,\iecT0haxo>KAeHhh ,

bhaho, mto b onnroneHe npen.uymecTBeHHO npeona-
AaioT : MarHeTHT., amiAOT h rpaHaT, npnneM TypiwanHH h unaHHT, xapaicrepHbie aah naHHOH-
ckhx necKOB, BcTpenaioTCH TonbKO b cneAax.
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Micromineralogy of the Pannonian sands from the foreland of the Bükk Mountains,
Eastern Hungary.

By M. HERRMANN

The ínaterial fór this work has'been collected in the territory extending from
the viliágé Andornaktálya (south of the town Eger) to the viliágé Ernd (in the neigh-
bóurhood of the town Miskolc). The results of the investigations may be briefty summa-
rized in the following :

1. As to grain size distribution (fig. 1) all the Pannonian sands of the territory
are of the fine-grained one-peak distribution curve type. The sands are fairly sorted.
These characteristics most probably indicate maríné sedimentation in the littoral en-
vironment.

2. It may be concluded from the mineralogical constitution that in the primary
area of erosion crystalline schists, maiidy of deeper facies (meso-zone) and partly of the
epi-zone prevailed, as indicated by the etíaracteristic tourmaline type (brown tourmaline)

.

Characteristic minerals are brown tourmaline, cyanite, staurohte, chlorite, epidote,
zoisite, andalusite, blue amphibole and garnet.

Of the characteristic heavy minerals black opaque magnetite occurs in the form
of edged and rounded crystals, stíowing a blue liue m reflected light. The intenselv bire
fringent rounded grains of epidote exhibit a canary yellow — greeny yellow — colour-
less pleochroism and they are of a high refractive index. Garnet occurs in isotropic,
pale pink or green rounded grains and splinters of concave fracture, possessing alsó a
very lxigh refractive index. Tourmaline is found in prismatic forms or in fragments of
the same, showing a negative optical character and a honey yellow — yellwish-brown —
dark brown pleochroism and containing small inclusions of magnetite etc. Cyanite is

present in characteristic elongated prisms of an extinction angle of 30°
;

it is color-
less, optically negative, and it possesses a birefringence somewhat smaller than that
of tourmaline and a high refractive index. It shows the characteristic types of cleavage.
Zoisite is colourless and of a very pale lavender-blue interference colour : it is optically
positive, of high refractive index and of parallel extinction ; it contains somé inclusions.
Rutile occurs in sometimes sagenite-like rounded grains and small prisms of weaker
pleochroism (dark brownish yellow — pale cream yellow), of high refractive hidex and
birefringence. Blue amphibole is encountered in optically negative prismatic forms
of bluish and greeny hue, of bluish-green — greeny blue — greeny yellow pleochroism,
and of high refractive index

;
c : c' == 12°. It reminds of glaucophane, according to the

statements of E. Szád eczky - Kar doss, however, it is of the same character as the blue
amphibole encount'-red in the Pannonian sands of the Kisalföld Basm. Staurolite occurs
in optically negative grains of concave fracture, of pale yellow -— golden — brown
pleochroism and a high refractive index.

3. Comparing the investigated samples of Pannonian sands the quantity of garnet
and chlorite is seen to diminish from Andornaktálva towards Ernd (i. e. in the direction

W to E.).

4. Comparing the Pannonian sands of the Bükk Mountains foreland to those
of the Kisalföld Basin in Western Hungary (fig. 5.) it is seen tliat, considering the ave-
rages of the grain distribution fractions, the sands from the Bükk Mountains foreland
are finer than the one-peak type Pannonian sands of the Kisalföld basm.

5. Comparing somé Ohgocene sands, of the Bükk Mountains foreland territory

to the Pannonian sands of the same the predominant minerals of the Ohgocene sands
are seen to be magnetite, epidote, and garnet while tourmaline and cyanite, eminently
characteristic of the Pannonian sands, occur in traces only.



NÉHÁNY BÜKKHEGYSÉGI TERRA ROSSZA RÖNTGENVIZSGÁLATA
bidi,ó Gábor*

A kzetek kémiai mállását tanulmányozva vizsgáljuk az egyes kzetalkotó ás-

ványok tartósságát is. A tartósság megállapítására pedig szükséges a málláskor kelet-

kezett ásványtársaságok vizsgálata.

Az aránylag rövidebb id óta tartó mállást jól tanulmányozhatjuk az eruptív

területekben található nyirok vizsgálatával (1). A földtani múltban történt mállást

ilyen közvetlen módszerrel azonban nem tanulmányozhatjuk, mert a keletkezett mállás-

termékek azóta rég elkerültek az eredeti kzet felszínérl, többször áthalmozódtak és

így ásványos összetételük mindinkább megváltozott. Csak a legállandóbb ásványok

maradhattak bennük meg változatlanul. Ilyen esetek vizsgálatánál különös gonddal

kell ügyelni arra, hogy a vizsgálandó minták ne keveredjenek fiatalabb mállástermék-

kel, ami az eredményt befolyásolná.

Ezért nagy kiterjedés mészkterületekrl származó terra rosszákat vizsgáltunk

A terra rossza alapanyaga Ballenegger szerint (2) a szél által a tengerbe fújt vagy

a vízfolyások által a tengerbe szállított, mészanyaglioz elegyed hordalék, tehát egy

régebbi földtani korban lejátszódott mállás terméke. Ez azután a mészkövek felszíni

oldódása során újabb mállási folyamatok hatására veszi fel jelenlegi maradéküledék

jellegét. Ballenegger véleménye alapján a terra rossza tehát két szárazföldi mállási

cikluson ment át, benne tehát csak a legállandóbb ásványok maradhattak meg.

Egyelre a Bükkhegység ÉK-i részérl származó minták kerültek vizsgálatra.

Ezek igen változatos ásványos és kémiai összetételek, annak ellenére, hogy aránylag

elég egységes felépítés területrl származnak. Ezenkívül elkészült egy sósavban fel-

oldott mészk oldási maradékának összehasonlító vizsgálata is.

A minták ásványos összetételét röntgenelemzési eljárással (Deby e—S cherrer
felvétellel) eredeti mintából dúsítás nélkül vizsgáltuk. Ennek az eljárásnak hátránya,

hogy csak az aránylag nagy (4—5%) mennyiségben jelenlév ásványokat mutatja ki.

Az egyes fontosabb kzetalkotó ásványok állandóságára így is lehet következtetni.

A kémiai vizsgálatoknál a szilikát elemzés »ipari módszereit^ követtem (3). Az egyes

minták kémiai összetételét a 351 oldalon lév táblázat mutatja :

A táblázat adataiból látható, hogy a minták átlagban 10%-on aluli Fe203-t

tartalmaznak. Azonban ez a vasmennyiség is lehetetlenné teszi rézantikatód cs eseté-

ben a közvetlen röntgenfelvételt és így a mintákat elbb vastalanítani kellett.

A vastalanításra több módszer áll rendelkezésre. így a bauxit ásványainak

mennyiségi meghatározásához Vendel M. dolgozott ki igen fontos sósavas vastala-

nítási módszert (4). Mivel a sósav a vasásványokat és a mészkövet teljesen elbontja,,

de megtámadja az allitos ásványokat is, ezért egy régebbi, 1949-ben bevezetett, vas-

* Eladta a Magyar Földtani Társulat 1954. január 13-i ülésén.
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B. 1 B. 5 B. 6 B. 7 B. 8

SiÖ
2

A1 2Ö3

Fe2Ö 3

CaO
MgO
Izz. v

12,02

12,40

2,47
37.47
0,33

35.48

35,07
18,23

9,32
13,80

5,21

15,10

53,28
25,1

1

8,23
1,70

4,34
8,18

58,07
18,62
7,48

0,82
0,22
12,70

6,53
7,25
1,56

39/58
2,43

39,27

Összesen : 100,17 96,73 100,84 97,91 96,62

talanitási eljárást alkalmaztam. A vastalanítandó anyagot 300 ml 10%-os oxálsav

oldatban vízfürdn melegítjük. Elnye a módszernek, hogy hosszabb ideig tartó mele-

gítés sem támadja meg az allitos ásványokat. Hátránya, hogy mésztartalmú anyagok

esetén a keletkez kalciumoxalát vonalai igen ersen zavarnak, mert az agyagásványok
1—2 igen jellemz vonalával esnek össze.

A vastalanított mintákról készült röntgenfelvételek szerint az uralkodó ásvá-

nyos elegyrész a kvarc, emellett liidrargillit is található. Az egyéb ásványok közül illitet

vagy kaolint találtam meg egy-egy mintában. A minták elkészítésével, fajsúly szerinti

diísítás stb. kimutathatók az esetleg kisebb, 5% alatti mennyiségben jelenlév ásványok

is. Enélkül a természetes kzet alkotórészei közül a 2 mállási cikluson keresztülment

ásványokból csak a kvarcot mutatta ki a röntgenfelvétel. Lehetséges azonban, hogy

már ez is a mállás folyamán képzdött, mint a többi ásvány.

A minták részletes vizsgálati eredményei

B . i . A csikorgói oldalról származik, a fekvjét fekete fehér sávos, fels karbon
alsó perui korú mészk alkotja (5). A Látókövekhez vezet út egyik elágazásánál talál-

ható. Vöröses szin, kemény, de azért jól karcolható anyag. Törési felületén nagyító
alatt sötétlila foltok és csillogó kalcitkristályok láthatók. Az eredeti anyag sósavval
lecseppentve pezseg. A vastalanított mintáról készített felvételben csak az uralkodó
kvarc és a hidrargülit vonalai láthatók a kalciumoxalát vonalain kívül.

B. 5. sz. minta. A Barátságkert nev részrl származik a Lillafüredre vezet
piros jelzés turista út melll. Lilás szín, könnyen széttörhet anyag, kisebb fehér
foltokkal. Belseje rétegezett. Nagyító alatt rozsdáskérg, felismerhetetlenségig elmállott
ásványok láthatók. Az anyag sósavval lecseppentve pezseg. A vastalanított mintáról
készült röntgenfelvételben Í0 vonal jelent meg. Önálló vonallal szerepelt az illit, hidrar-
gillit és kvarc. Igen érdekes, hogy a felvétel 3 vonala összeesik a krisztobalit 3 legjellem-

zbb vonalával. Ezek közül az egyik a krisztobalitnak legersebb vonala és ezt az össze-

hasonlító minták közül egyetlen ásvány sem mutatja. A másik kett származhatik eset-

leg hidrargillittl is. Ezek alapján a minta a B alogh K. (6) által említett középs
anizusi eruptívum felszínen elmállott darabja.

B. 6. sz. minta. Az elbbi minta lelhelyétl számítva kb. 20 lépésre található,

vörösbarna szín, földes külsej anyag. Kézzel könnyen morzsolható. Nagyító alatt is

egynemnek látszik. Sósavban nem pezseg. A röntgenfelvétel a kvarc igen ers vonalai
mellett a kaolinnak néhány vonalát mutatja. A felvételbl következik, hogy' a kvarc
mennyisége a mintában több, mint a kaoliné. Ügy ennek a mintának, mint az elbbi
mintának a fekvjét középs anizusi mészk, alkotja.

B. 7. sz. minta. Mályinka község DDK-i felét nagyrészben borító terra rosszából
származó minta. A környéken lév szálban álló kzetek alsó triász korúak. Magában
a mintában beágyrazva fekete, fehér-sávos fels karbon alsó perm korú mészkdara-
bokat lehet találni. A minta tipikus holocén összehordott terra rossza. Összehordott -

sága abból is látszik, hogyT a mintából egy ersen koptatott Ostrea héj is elkerült.
Nagyító alatt apró, limonittal ersen bevont ásványszemcsék, valószínleg kvarc-
szemcsék találhatók. Sósavval nem pezseg. A röntgenfelvétel túlnyomó kvarc jelenlétét

mutatja hidrargillit mellett.
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B. 8. sz. minta a Jávorhegyrl származik. A Jávorkútról Ómassára vezet szer-
pentin (gyalogút) a Jávorhegy DK-i részét érinti. A minta a Jávorhegy ezen a részén
talált világos, rózsaszínes mészk. A repedések mentén rozsdás foltok és apró csillogó
kalcitkristályok láthatók. A minta sósavval leeseppentve igen élénken pezseg. A fek-
vje szürke szín alsó triász mészk. A mintából sajnos röntgenfelvétel már nem készül-
hetett.

B. 1 1. sz. minta a Köpüskrl származó fehér triász mészk. A mészkövet 1'%-os'
sósavban oldottam és az oldási maradékot vizsgáltam. A kvarc és a kaolin vonalait
sikerült henne kimutatni.

Az öt minta vizsgálati eredményét általánosítva megállapíthatjuk, hogy a terra

rossza leggyakoribb ásványa a kvarc. Ez az eredmény összhangban áll Harrasso-
witz munkájával (7), valamint C. Robbins— W. D. Keller dolgozatával (8).

A kvarc a terra rosszákban és mészkövek oldási maradékaiban olyan helyen is megtalál-

ható, ahol eruptív kzet a közelben nincs. Ezért elfogadhatjuk Ballenegger,
LeiningenésStiny (9) magyarázatát, hogy a terra rosszák alapanyaga lerakodott

mésziszap közé került terrigén anyag.

A kidrargillit jelenlétét ugyancsak említi Harrassowitz is. Robbins és

Keller munkájában az allitos ásványok említése hiányzik, valószínleg az oldásnál

használt tömény sósav feloldotta azokat.

Az oldási maradékból Robbins és Keller az illitet találta a kvarc után

a leggyakoribb ásványnak. Az általam vizsgált mintákban illitet csak egy esetben sike-

rült kimutatnom önálló vonalai alapján. Ugyancsak egy esetben találtam kaolint. Ez
utóbbit Robbins és Keller fleg a nem tengeri eredet mészkövekben találta meg,

azonban a köpüski triász tengeri mészk is tartalmazza.

A B. 5. sz. mintában kimutatott krisztobalit vonalak illit és hidrargillit mellett

további tanulmányt igényelnének. A megjelen vonalak éppen a krisztobalit leger-

sebb és legjellemzbb vonalai. A helyszíni megfigyelések alapján lehetséges, hogy a

B a 1 o g h K. (6) által említett, a minta származási helyétl kb. 1
/2
km-re lév Válint

keresztnél talált oligoklász porfirit elfordulás, amely- az anizusi rétegbe van beágyazva

és kihengereldve, egy újabb és még távolabbi elfordulását jelzi.

Összefoglalva az elmondottakat, láthatjuk, hogy a bükkhegységi terra

rosszákban és mészkoldási maradékban uralkodó ásvány a kvarc, elfordul azonban

még hidrargillit is. Az agyagásványok elfordulása alárendeltebb.
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PeHrreHOBCKOe ncc.nea9BaHHe ocTaTKa pacTBopeHim HeKOTopbix bhjjob h3bccthh

K

a b ropax

Eiokk b BeHrpHM

T. E H fl ji o

Abtop aHaun3HpüBaa ocraroK pacTBOpemifl 4-x opa3UOB reppa pocca h ogHoro o-
pa3ua H3BecTHHKa MeToao.vi Debye-Sclierrer. npeaBapiiTe.ibHO oh yaaana cogepiKaHue

>Keae3a opa3UOB nocpegciBOM CW204 ,
MacTbio nocpeacTBOM HCl, ho ne pasreanHiia coaep-

>KHMbie b hhx MHHepa.ibi no hx yge.ibHO.My Becy.

B HCcaeaoBaHHbix opa3nax name Bcero BCTpeaaeTCH KBapu, a b HecKO.ibKux q-
pa3uax rHapaprHJUiHT. B HéKOTopbix opa3Hax Hamancb n KaomiH ii hjijiht.
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Röntgenographische Untersuchung von Lösungsresten einiger Kalksteine aus dem
Bükk-Gebirge.

von G. BIDI,Ó

Dér Verfasser untersuchte die Lösungsreste von 4 Roterde-Proben und einer
Kalkstein-Probe aus dem nordöstlichen Teilé des Bükk-Gebirges. (Verfahren D e b y e—
Scherrer.)

Die Proben wurden vor dér Untersuchung teils mit Oxalsáure, teils mit Salz-
sáure von ihrem Eisengehalt befreit. Eine Anreicherung dér Schwermineralien fand
hierbei nicht statt. Das wichtigste imd in grösster Menge gefundene Mineral war Quarz.
Bei manchen Proben wies die D e b y e—S cherrer Aufnahme — nebst in kleinen
Mengen auftretenden HydrargilHt — auch für Kaolin bzw. Iliit charakteristische Linien
auf.

Analyse aux rayons X du résidu insoluble de quelques calcaires de la montagne Bükk

pár G. BIDBÓ

L’auteur a examiné aux ray'ons X, en se servant du procédé de Debye-Scherrer,
le résidu insoluble de 4 échantillons de terra rossa et un éehantillon de calcaire, pro-
venant de la partié NE de la montagne Bükk. 11 a enlevé le fér contenu dans les échan-
tillons en partié avec de l’acide oxalique et en partié avec de l’acide chlorhydrique,
mais il n’a pás séparé les minéraux selon leur poids spécifique. Le minéral le plus répandu
est le quartz. Dans quelques échantillons il y avait aussi de l’hydrargillite. Dans quel-
ques échantillons il a trouvé aussi de la kaolinite et de l’illite.
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FÚRÓMAGOK RADIOAKTIVITÁSÁNAK GYORS, KVANTITATÍV
MEGHATÁROZÁSA

MÉHES KÁLMÁN

Laboratóriumunkban már régebben alkalmazzuk kis mennyiség anyagok radio-

aktivitásának meghatározására az alábbi módszert
:

gyakorlatilag inaktív kzethez
vagy a vizsgálandó kzettel azonos fajsúlyú mtermékhez, meghatározott mennyiség,
radioaktív egyensúlyban lev anyagot adagolunk növekv mennyiségben. így olyan

'sorozatot kapunk, amelynek urántartalmát ismerjük. Ha a sorozat egyes tagjainak

U grj tonna

fOO

lökésszám/perc

(impulzus!min.)

radioaktivitását — azonos elrendezés

mellett — G. M. számlálócsvel vág}'

scintilláeiós számlálóval megmérjük,,

akkor az urántartalom és a lökésszám

(impulzus min) ismeretében olyan

koncentrációfüggvényt szerkeszthe-

tünk, amelyrl a vizsgált fúrómag

radioaktív anyagtartalma, a fúró-

mag percenkénti lökésaktivitásának

ismeretében, urán ekvivalensben, szá-

zalékban vagy gramm/tonnában leol-

vasható. Lásd a diagrammot.

De a radioaktív anyagtar-

talmat kifejezhetjük tórium-ekviva-

lensben is, ha a diagrammról nyert

értéket megszorozzuk a S z a 1 a y S,

(1) által megadott szorzószámmal.

A mérésnél tekintettel kell

leírni a vizsgált anyag fajsúlyára is.

Ezért, ha sorozatmérést végzünk, a

vizsgált anyag fajsúlyának megfelel

koncentrációfüggvényt kell szerkesz-

tenünk. Különféle fajsúlyú anyagok

vizsgálatához különböz fajsúlyú

alapanyagokból szerkeszthetünk ösz-

szetett vagy sorozatfüggvényt, mi-

által a koncentrációfüggvény egyben

fajsú 1yfüggvény is.

Mivel Y a g o d a H. (2) sze-

rbit a jachymovi uránszurokérc

64,4% uránt tartalmaz tóriummen-
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tesen, méréseinkhez jachymovi uránszurokércet használtunk. Az acliátcsészé-

ben finoman porított uránszurokércet kétszeres hígításban kevertük az alap-

anyaghoz, amely a mi esetünkben 2,9 fajsúlyú inaktívnak tekinthet bauxit volt.

(A bauxit fajsúlyának meghatározását piknométerrel 19° C hmérsékleten Faludi
F. végezte). Az inaktivitás mértékéül vettük a háttérsugárzás ingadozását 30 perces

idtartam alatt.

A keverést a következképpen végeztük : 50 g inaktívnak tekintett bauxithoz

0,0776 g uránszurokércet adagoltunk és a keveréket (I. sz. keverék) több órán át ráztuk,

hogy homogén sugárzó anyagot nyerjünk. Majd az így nyert keverékbl másodszori

bigításban a következ mennyiséget adtuk az alapanyag, alább feltüntetett mértékben

csökkentett mennyiségéhez :

49,95 g alapanyaghoz 0,050 aö I. SZ. keverék. T^rántart. 0,0001 o/
/o

49,75 « << 0,250 « « « « « « 0,0005•%
49,50 « « 0,500 « « « «• « 0,001 %
49,00 << « 1,000 « « « « « « 0,002 o/

/o

48,50 « « 1,500 « « « « « « 0,003 %
48,00 « « 2,000 « « « « « « 0,004 %
47,50 « « 2,500 « « « « « « 0,005 0/

/o

45,00 « « 5,000 « « « « « « 0,01 0/
/o

Az így nyert keveréket (II. sz. keverék) szintén több órán át ráztuk, hogy homo-

gén sugárzó anyaghoz jussunk. Sajnos ahhoz, hogy sorozatfüggvényt készítsünk, nem
rendelkeztünk elegend uránszurokérc-mennyiséggel.

Méréseinkhez a kopenhágai Briiel & K
j
a e r cég rate méterjét (Type 6502)

használtuk.

HIVATKOZÁSOK

1 . S z a 1 a y S. : Kutatások urán és_ thorium magyarországi elfordulása után
korszer atomfizikai módszerekkel. Magyar Áll Földt. Int. Évi Jelentéseinek függeléke,

1948. X. köt. — 2. Yagoda, H. : Radioactive Measurements with Nuclear Emulsions
X. V.—London, 1949. p. 164.

ycKopeHHbiü MeToa nnn KOJimiecTBeHHoro onpeaeaeHna paanoaKXHBHOcxn xepHOB

K. M e x e m

K HeaKTHBHOMy Maxepnajiy, yAejibHbiií Bee KOToporo coBtiaAaex c yAejtbHbiM Beccm
nayaaeMbix ropHbix nopoA, npHÖananeM b nocTerieHHO B03pacxatomeM Ko.mmecxBe onpe-

ae.ieHHoe KoanqecTBO Maxepnajia, HaxoAHiuerocfl b paAnoaKXHBHOM paBHOBeciin.

Tatom 0pa30\i nojiymm cepttio, coAep>KaHHe ypatta Koxopoü Ham H3BecxH0. Ecah
ii3\iepnxbpaAHoaKxiiBHOcxb 0XAejibHbixqjieH0B3X0HcepnH, xo,3HancoAep>KaHHe ypaHa n mtc.no

HMnyAbCOB H3 MHHyXy, MO>KHO COCXaBHXb ({tyttKUHtO KOHUeHXpaUHH . no 3X0H (JtyHKUHH Mbl Herto-

cpeAcxBeHHO mtxaeM coAepwamte paAtioaKXHBHoro BemecxBa ttccjieAOBaHHoro KepHa b okbh-
Ba.ieHxe vpaHa, no b nponeHxax, no b rp/xoHHax.

Méthode rapidé pour le dosage de la radioactivité des carottes de sondage

K. MÉHES

A une matiére maciidé, du mérne poids spécifique que la roclie á examiner, nous
ajoutons en doses augmentantes íme matiére en équilibre radioactif. Ainsi nous ob-
tenons une série dönt nous connaissons la teneur en uránium. Si l’on a dósé la radioacti-

vité de chaque membre de cette série, on peut construire, en connaissancé de la teneur
en uránium et du nombre des impulsions á la minute, une courbe de la concentration,
laquelle nous montre iinmédiatement la teneur en matiére radioactive de la carotte de
sondage examinée, en equivalent d’uranium, en pourcent ou en grammes/tonnes, en
fonction du nombre des impulsions á la minute.



A KVÁGÓÖRSI ALSÓKHÁT ÉS NYÁRVÖLGY KVARCHOMOKK
ÜVEG- ÉS ÖNTÖDEI-HOMOK ELFORDULÁSA

HAJÓS MÁRTA

Kvágóörs és környékének földtanával id. L ó c z y L. részletesen foglalkozott (4)

A többi rendelkezésemre álló jelentés (1, 3), fként Lóczy munkájára hivatkozva (2)

a kvágóörsi pannon homok elfordulást csak mint üvegipari nyersanyagot tárgyalja

elssorban a homok minségi és mennyiségi adatait említve.

7 ábra
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* A kutatási terület Kvágóörs község DNy-i szélétl DNy-i irányban, a Nyár-
völgyig terjed, a permi vörös homokkre települ kb. 1 200 m hosszú és 200 m széles

pannóniai homok és kvarchomokkhát (lásd térkép.) Ez az iin. kvágóörsi
Alsókhát a Kállai medence peremén patkóalakban húzódó pannóniai partiturzás

maradványa Lóczy szerint. Fennmaradását annak köszönheti, hogy a holocén-

pleisztocén idk *lepusztító eri itt nem tudták hatásukat érvényesíteni, mert a homok-
rétegben képzdött hatalmas kovasavas kötanyagú homokktömbök az alatta tele-

pül laza homokrétegeket a lepusztulástól megvédiék. A lepusztító erk hatására az így

felszínre került hatalmas ktömbök a »ktenger« jelenségét létesítették.

Az átlag 3—5 köbméteres kvarchomokk konkréciók a pannóniai homokban
óin situ« képzdtek. Ezt bizonyítja, hogy a kvarchomokktömbök rétegzdése, illetleg

szemcseeloszlása ugyanaz, mint az alatta települ laza homoké. A laboratóriumi vizsgá-

latok is ezt igazolják. Ugyanis a kvarchomokk ugyanolyan zárványos kvarcszemeket

tartalmaz, mint a fekühomok. A kvarchomokk zárványos kvarcszemeit, tiszta, szín-

telen kvarcudvar veszi körül. Tehát a kvarcszemecskéket összecementáló kovasav utó-

lagosan rakódott rá és regenerálta a zárványos kvarcszemeket. Feltételezhet, hogy ezt

a kovasavat a posztvulkáni hévforrások szolgáltatták.

A kvarchomokktömbök nem szennyezettek, míg az alatta települ laza homok-
rétegeket az utólagosan keletkezett vasokkeres kiválások szennyezik. A limonitos

szennyezést a magasabb szinten fekv permi homokkrl a pannon felszínére lefolyó és

beszivárgó vasas oldatok utólagosan okozták. A homokbánya felszíni rétegei a leger-

sebben szennyezettek, az ebben lév kvarchomokktömbök felszíne és repedései vas-

okkeres kérgezések. Maga a kvarchomokk itt hófehér.

A ktömbök elfordulása az Alsókháton nem egyenletes. Legsrbben a kvarcit-

bánya jelenlegi frontfejtési területén találhatók. Átlag 2—3 m mélységig, uralkodóan
3—5 m3

, de néhol 10—20 m3-es tömbökben is. Helyenként, mint pl. a homokbánya
közvetlen környékén, a homokktömbök csak elszórtan jelennek meg.

A kvarchomokkövet már régóta s a legutóbbi idkig tervszertlenül fejtették.

Ezeket a részben kitermelt helyeket a térképen külön jelöltem.

Megállapítható, hogy a kvágóörs—alsókháti pannóniai homok és homokk
a permi vörös homokk egyenetlen kierodált térszínére települt (2. ábra). Csak így ma-
gyarázható, hogy az alsó kvarckhátat egy permi homokkgát választja két részre

ugyanabban a térszíni magasságban (1. ábra).

DDK, pannóniaihomokk EENY.

2. ábra. Az Alsókhát kvarcit- és homokelfordulás vázlatos szelvénye
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A homok a permi homokk felszíni kibúvása felé mindenütt kiékül. A ^arc-
homokk alatt települ üveg- és öntödei homok települését legjobban a nyár-

völgyi bányában látjuk. Itt az átlag 3 m vastag fedréteg alatt települ üveghomok
vastagsága 3—4,5 m, az öntödei homoké 2—3 m. Ez ipari felhasználásra alkalmatlan

szürke agyagos homokra települ. A homokbánya területén a felszínen elszórtan

kvarchomoktömböket találunk, amelyek kitermelése a fedréteg lefejtésével egyidej-

leg történik.

A homok minsége a bányától ÉK-i irányban romlik. Ezért a kutatás irányát

elssorban DDK irányban kell megadni.

Az üveghomok a bánya DXy-i frontjáig már kiékült. A térképen feltüntetett

aknák itt csak öntödei homokot tártak fel.

A község DNy-i. szélén elhagyott homokbánya tervszertlen kitermelése miatt

újabb feltárások nélkül pontosan meg nem állapítható minség és mennyiség homok-
készletet rejt. A feltárás mélysége 6 m. Itt is körülbelül 3 m vastag fedréteg alatt a

jóminség üveghomok van. Ez a homok a feltárás egy helyén 9 m mélységig, vagyis

6 in vastagságban észlelhet. Ezen a területen tehát nagyobb mennyiség homok -

összlettel számolhatunk.

A nyárvölgyi homokbánya fels — üveggyártásra — és alsó — öntödei célra

kitermelt — homokrétegeibl vett átlagmintát részletesen megvizsgáltuk.

A homok kvarchomok, egyéb ásvány igen kevés van benne, azonban 2—5 mm
apró kvarckavicsot is tartalmaz, rétegesen közbetelepülve, kiékiil sávokban.

Színe világos, fehéresszürke. Uralkodóan középszem. Közepes szemcseátmérje

0,25—0,23 mm. A felsbb, ún. üveghomok osztályozottabb. Egyenletességi foka 57%,
míg az alsóbb szintben települ öntödei

:
j

=— homok egyenletességi foka csak 43%.
Ebben már több a nagyobb átmérj
szemcse.

A vizsgált üveghomok szitálási

szemcsenagyság eloszlása súlyszázalék-

ban :

i finom sz aprosz
|
közép sz durva sz

005

0,06
0,1

0,2

0,3

0,4

0, 1 mm—0,2 «

—0,3 «

—0,4 «—0,6 «

10,5%
28,2 «

29,6 <«

26,8 «

4,8 «

összesen 99,9%

Az öntödei homok szemcseösszetétele

súlvszázalékban :

3. ábra. Szemcseösszetételi görbe. 1. Üveghomok
átlagminta. Közepes szemnagysága 0,23, egyenletes-
ségi fok 57%. 2. Öntödei homok átlagminta. Kö-
zepes szemnagyság 0,23, egyenletességi fok 43%

A kétféle homok jellemz adatait

az átlagminták szemcseösszetételi görbéi

ábrázolják (3. ábra).

0,075—0,1 111111 11,8%
0,1 0,2 « « 30,1 «

0,2 —0,3 « « 21,4 «

0,3 —0,4 « « 12,8 «

0,4 —0,5 « « 1 2,4 «

0,5 —0,6 « « 7,9 «

0,6 < 2,9 «

összesen : 99,3%
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A homokfajták ásványtani összetételét Csánk Elemérné vizsgálatai alap-

ján az alábbi táblázat mutatja.

Az üveghomok-átlagminta ásványainak százalékos eloszlása bromoformos szétválasztás

után

0,1—0,2 mm 0 nehéz ásvány 0,045%
....Könny asvanv Megjegyzés

Eimonit 27%
Ilinenit 25%
Turmalin 16%
Muszkovit 12%
Rutil 10%
Zirkon 6%*
Diszten 2%
Biotit 2%

Kvarc 79%
Kvarcit 12%
Meghatározhatatlan
szennvezett 9%

A kvarcok
zárványosak

Összesen . 100% - Összesen 100%

0,2—0,3 mm 0 nehéz ásvány 0,029% Könny ásvány Megjegyzés

Ilmenit 65%
Limonit 21%
Turmalin 6%
Muszkovit 3%
Szericit 3%
Aktinolit 2%

Kvarc 74%
Kvarcit 12%
Szennyes, meghatá-
rozhatatlan 14%

. .

A kvarcokban
sok a sötét
zárvány

Összesen 100% Összesen 100%

0,3 mm 0 > nehéz ásvány 0,025% Könny ásvány Megjegyzés

Ilmenit 41%
Limonit 17%
Muszkovit 17%
Felismerhetetlen, mállott 17%
Epidot ; 8%

Kvarc 77%
Kvarcit 17%
Limonitos szennyezés . 6%

A kvarc-
szemek zár-

ványosak,
nem tiszták

Összesen 100%- Összesen 100%

Az öntödei homok kovasavtartalma Soha Istvánná elemzése szerint

96,95%. Ez az adat az ásványtani vizsgálattal megállapított nagy kvarctartalmat

megersíti.

A vizsgálatokból megállapítható, hogy a homok középszem, osztályozott,

egymaximumos, tengeri, partmenti üledék. Metamorf kristályos palakzetek lepusztu-

lásából származhat. A disztén, turmalin, muszkovit, biotit, epidot, gránát, kvarcit és

elssorban a zárványos kvarcok jelents mennyisége erre utal.

A rutil, zirkon és ilmenit magmás eredet lehet. A limonit uralkodó mennyi-
sége másodlagos és a permi vörös homokkbl származhat.

Kvágóörsi homok nehéz ásványokban jóval szegényebb, mint pl. a diósdi és

alföldperemi—cserhát—mátra—bükkalji pannon homokok. Egynem ásványos össze-

tétele egységes lehordási területre, illetleg eredetre utal.

5 Földtani Közlöny
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Szemcseösszetételi görbéit összehasonlítva a kisalföldi, diósdi és alföldperemi

homokéval, megállapítható, hogy a kvágóörsi leginkább a kisalföldi és diósdi homoké-
val egyezik.

Az öntödei homokminták ásványainak százalékos eloszlása bromoformos szétválasztás

után

0,1—0,2 mm Z nehéz ásvány 0,112% Könny ásvány

Eimonit 61% .

12%
18%
4%
5%

Zárvánvos kvarc 62%
36%
2%

Turmalin
Zirkon
Ilmenit
Disztén

Kvarcit
Szferolites

Összesen 100% Összesen 100%

0,2—0,3 mm 0 nehéz ásvány 0,038% Könny ásvány

Limonit 73% Zárványos kvarc 70%
Zirkon 15%

4,5%
7,5%

Kvarcit 30%
Gránát
Turmalin

Összesen OO V.O°̂ Összesen 100%

0,3 mm 0 -nél > nehéz ásvány 0,036% Könny ásvány

Turmalin 2 szemcse
a többi limonit

Zárványos kvarc, kis része

lhnonitos szennyezéssel .. . 66%
Kvarcit 32%
Oligoklász 2%

*

Összesen 100%

A kvágóörsi kvarcit a ferroszihciumgyártás, porcelán és kerámia ipar nyers-

anyaga. Az üveghomok félzöldüveggyártásunk fontos alapanyaga. Az öntödei homok
nagy tzállósága és megfelel szemcseösszetétele miatt az öntödei homokkutatás súly-

ponti területének tekinthet.

Fejld iparunk üveg és öntödei homokszükségletét a kvágóörsi üveg és öntödei

homokelfordulásnak kell jelents részben fedeznie, fokozott szükségleteink biztosítá-

sára a terület részletes megkutatása szükséges.
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MecTOHaxowaeHHe KBapueBoro necuaHHKa AHTeiíHoro h cTeKOJibHoro necna okoao c.

KéBaroapiu b BeHrpHH

M. XaSom

necoK n necManHK b MecTOHaxo>KaeHnn A.miOKéxaT, okoao c. KeBaroapiu hbahiotch
ocTaTKaMH npnpoKHOH aroHbi naHHOHCKOro npyca. MecroHaxo>KAeHHe 3ajieraeT Ha HepOB-
HbiH, 3p03H0HHbiií npotjw.ib xpacHoro necuamiKa nepMCKoro nepnoAa.

5ícho bhaho, utó mhcthh, SecuBeTHbiü KBapueBbifí BeHeu «Kpy>KaeT 3epHa necna, c

BKAioueHHHMH CneAOBaTenbHO, KpeMHeBan Kuc.ioxa, cue.weHTHpyiomaH 3epHa KBapua,
TOJibKO BnocJieacTBHH ocaa<AaAacb h BoccTaHOBHJia BKAioueHHbie 3epHa KBapua. Kpe/vmeBan
KHCJJOTa 6buia aocTaBjieHa, Beponxno, nocTBynKaHHuecKMMH MHHepajibHbiMH BoaaMH.

Cean.MeHTrieTporpa({)HMecKHMn h .MHHepaAornuecKHMH iicc.ieAOBannH.MH bi.io ycTaHO-
.ieHO, mto necoK — npnópe>KHoe OTJio>KeHne cpeAHeü, copnipoBaHHOH 3epHHCT0CTH Mop-
CKoro inna c oahhm MaKCH.My.MOM. Oh npoucxoAHT, BepoHTHO, H3 AeHyAauHH MeTa.\iop(|)H30-

B3HHblX, KpHCTajlAHHeCKHX CAaHUeB. Ha 3T0 OCTOHTeAbCTBO nOKa3bIBaeT npHCyTCTBHe AHCTeHa,
Typ.MaAHHa, MycKOBHTa, noraTa, anHAOTa, rpaHaTa, KBapmna h, b nepByio ouepeAb, npncyT-
CTBHe 3HaMHTe.lbH0r0 KOJlliqeCTBa KBapueB C BKAIOHeHHHMH. PyTHA, UHpKOH H HAb.MeHHT HMeiOT,

MOweT biTb, Mar.MaTHiecKoe uponcxo>KAeHHe. npeoö.iaAaiomee koahucctbo .inMoniixa hbjih-

eTCH BTopHHHbiM h npoiicxoAHT H3 KpacHoro necuaHHKa nepMCKoro nepHOAa.
necoK MecTOHaxo>KAeHHH c. KéBaroapui ropa3AO eaHee TH>i<e.ibiMH MitHepa.iaMH,

ueM, HanpHMep, naHHOHCKwe necKH c. XbioiuAj hah necKH, HaxoAHmHecn Ha nepniJjepHH BeH-
repcKOH HH3.MCHH0CTH hah b onacTH rop HepxaT, Maipa h Biokk. 3epHHCT0CTb 3Toro necna
.mo/Kho OTO)KAecTBHTb o.iee Bcero 3epHHCT0CTH necna Ma.ion BeHrepcKOH hh3mchhocth h
necny c. .ZJhoiua. Er OAHOpoAHoe jMHHepaAbHoe cipoeHue noKa3biBaeT Ha eAHHyro oAacTb
AeHyAauHH, to ecTb Ha eAHHoe npoHcxo>KAeHHe.

Quarzsandstein-, Glas- und Giessand-Vorkommen aus Alsókhát und Nyárvölgy
in Kvágóörs

MARTA HAJÓS
’

Dér Sand und Sandstein von Kvágóörs (Alsókhát) ist dér Überrest einer panno-
nischen Xehrung, \yelehe auf dér unebenen Erosionsfláche des permischen Rotsand-
steins lágert.

Es kann beobachtet werden, dass die Ouarzkömchen des Ouarzsandsteins von
einem reinen, farblosen Ouarzhof mngeben sind. Die Kieselsáure alsó, die die Ouarz-
kristalle zementiert, setzte sich nachtrághch auf die Ouarzkömchen nieder und
hat dieselben regeneriert. Die Kieselsáure stammt warscheinlich aus den postvulkáni-

schen Wármequellen,

Es \vurde durch sedimentpetrographische und mineralogische Untersuchungen
festgestellt, dass dér Sand ein mittelkörniger, gut sortierter mariner Küstensand ist

mit einem einzigen Komverteihmgsmaxiinum. Er stammt wahrscheinlich aus metamor-
phen kristallinen Scliiefergesteinen, worauf die bedeutende Menge des Disthens, Tur-
malins, Muskowits, Biotits, Epidots, Granats, Ouarzits imd in erster Linie dér Ouarze
mit Einschlüssen hinweist.

Dér Rutil, Zirkon und Ilmenit kann magmatischer Herkmift sein. Die vorwie-
gende Menge des Lhnonits ist sekundár und kann aus dem permischen Rotsandstein

i stammen. Dér Sand von Kvágóörs enthált bedeutend weniger Schwermineralien als

die Sande von Diósd, des Cserhát-, Mátra- und Bükk-Gebirges und aus dem Randgebiet
des Alföld. Die Komverteilung stimmt am besten mit dem dér Sande von dem Kis-
alföld und Diósd überein. Die einheitliche mineralogische Zusammensetzimg weist auf
ein gemeinsames Abtragímgsgebiet, d. h. auf gemeinsamen Urspnmg hin.



AZ OBORNAKI MÉLYFÚRÁSOK GEOLÓGIAI EREDMÉNYEI
KOCSIS ÁRPÁD

A dunántúli szénhidrogén telepek általában kétfélék :

1. Az enyhén felboltozott alsó pannon összlet egyes homokkrétegei.

2. Mészkrögök repedezett tetrésze, fiatalabb képzdményekkel lepelszeren

borítva.

Ezért valamennyi dunántúli szénhidrogén-kutatófúrásnak, így az obomaki terü-

leten telepítetteknek is, f feladata annak felderítésé, hogy a két fent említett tároló

szerkezet megvan-e az illet területen.

Vahc ao

|
.

]

Felsó pannon

j- _'-^j Alsó pannon mórgo homokkpodokko!

(

wyyvj Szarmata homokos mórga rádióaktiy tuföcsik okkal

|

Tortónar homokk és mórga hthothommumokkal

Hétvét s/ir

Alsó mediterrán konglomerátum

O Helyfúrás helye

/ Feltételezett, törésvonal

Vízszintes ti ?—.n. 2 3 km

Az obomaki terület kutatófúrásainak a következ kérdéseket kellett tisztázniok :

1. A graviméteres indikáció alapján feltételezett, Xy felé való szerkezeti záródás

igazolása, ami végs fokon azt is hivatott tisztázni, hogy területünk nem a budafai

boltozat fokozatosan lealacsonyodó keleti végzdése, hanem önálló szerkezet.

2. A Budafán olajat szolgáltató alsó pannóniai homokkösszlet megvan-e itt

is és tartalmaz-e olajat érdemes mennyiségben? '

3. A miocén képzdményeknek olajtartalmú volta.

4. Milyen mélyen van az alaphegység és annak tetrészében esetleges szénhidro-

géntartalom ?
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Felszíni viszonyok

Az obornaki területen általában a lösztakaró vékonyabb és hiányosabb, mint

a környez területeken. A keleti részeken majdnem teljesen hiányzik, fels pannon
homok van a felszínen.

Strausz megállapítása szerint a 15 km-re lév hahóti területhez hasonlóan,

a felszínen itt sincs pannóniai kavics, holott a két terület között 300 m körüli magas-

ságban is mindenütt megvan.

Alapozáskor a vékony erdei talajt az alatta fekv ugyancsak vékony lösztakaróval

együtt eltávolították, úgyhogy a fúrások rétegsorában csak fels pannóniai rétegek

szerepelnek.

»J Fels pannon
A fels pannóniai rétegösszlet az obornaki területen átlag 8—900 m vastag és

kb. 600 m tengerszint alatti mélységig tart.

Képzdményei: laza homok, lágy agyag és agyagmárga váltakozása, helyenként

kemény homokk vékony fás barnakszén csíkokkal.

A magfúrásokkal felszínre került jellegzetes fels pannóniai maradványok közül

Limnocardium desertum és Dreissénsia auricülaris voltak a leggyakoribbak.

Az alsó pannóniai tett, területünkön kzettani és slénytani alapon egyaránt

könnyszerrel megállapítottuk.

Dél-Dunántúl általában a laza homokból és lágy agyagos képzdményekbl álló

fels pannóniai összlet elég éles határral különül el az egységes agyagmárga összlettel

kezdd alsó pannóniai képzdményektl, ami az elektromos szelvényen is jól kitnik

és rendkívül megkönnyíti a két szinttáj elhatárolását.

E kzettani határ feletti egyik magból egy jellegzétesen fels pannóniai Limno-

cardium aperíum került el, majd egy 30 m-rel mélyebbi magból, már a fent említett

határ alatt egy Valenciennesia került felszínre.

Ilvmódon a kérdéses elkülönítés slénytani alapon is megersítést nyert.

b) Alsó pannon
Az alsó pannóniai rétegösszlet területünkön átlag 1 200 m vastag, 1 800 m körüli

mélységig tart és két elég jól elkülöníthet szintre tagolható.

Mintegy 800 m vastagságban • egységes agyagmárgaösszlet jelzi a fels részt,

helyenként egy-egy vékony homokkcsíkkal megszakítva.

Ez alatt átlag 400 m vastagságban van az a homokksorozat, amelybl Budafán
olajat termelnek. Területünkön a fels homokk vizes, míg az alsó olajat tartalmaz.

Sajnos áteresztképességük sokkal rosszabb, mint a budafai olajos szinttáj homokkövéé,

olajtartalmuk jelentéktelen és aszfaltszeren beszáradt, úgyhogy nem termelhet.

Az alsó pannóniai vezet alakok közül a magfúrásokkal felszínre kerültek Limno-
cardium lenzi és Congeria banatica lenyomatok.
I /

c) Szarmata
Ez a képzdmény a leüleped pelit srn váltakozó CaC0

3
-tartaima miatt söté-

tebb-világosabb szín vékony rétegekbl áll, igen jellegzetes képzdménye ennek az

idszaknak, úgyhogy, mivel a legtöbb fúrásunkból elkerült, a szarmata emelet tetejének

szintjelzjéül fogadták el.

Területünkön szintén elfordult, helye az elektromos szelvényen jól szembe-

tnik, úgyhogy kzettani alapon itt adjuk meg a szarmata határt-
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Az O— 1 sz. fúrásból a leveles márga fölötti vastag homokkpadból egy jelleg-

zetes fels pannóniai Limnocardium került felszínre, míg az O—3 sz. fúrásnál közvetlenül

a leveles márga alatt egy Ervilia podolica volt a magban, slénytani alapon is bizonyítva

a szarmata tet megállapításának helyes voltát.

A szarmata rétegösszlet területünkön átlag 400 m vastag és kb. 2200 m körüli

mélységig tart.

Sötétszín, helyenként kissé bitumenszagú márga és mészmárga váltakozik

kemény meszes kötanyagú tömött homokkpadokkal. Egyes homokkpadok az alsó

pannóniai homokkhöz hasonló beszáradt olajat tartalmaznak.

A szarmata rétegsoron belül 4—5 vékony radioaktív tufacsík volt.

d) Tortonai emelet

A tortonai rétegösszlet területünkön átlag 200 m vastag és kb. 2400 m mélységig

tart.

Egyes magokból Foramhiiferák is elkerültek, azonban a késbbi kzetekhez
hasonlóan megfelel laboratórium hiányában földolgozásra nem kerülhettek. így a tor-

tonai határt nem Foraminiferák alapján határoztuk meg, bár akkor lehetséges, hogy
' a határ feljebb kerül és a szarmata rétegsor vékonyabb lesz. Ennek hiányában kény-

telenek voltunk a határt az els litliothamniumos mészmárga megjelenésénél rögzíteni,

mert ez már kétségtelenül a tortonai emeletbe tartozik.

A tortonai rétegsor uralkodóan kemény márgából áll, ritkán vékony homokk-
csíkokkal és két-három lithothamnimnos mészmárga paddal. Említésre méltó, hogy a

tortonai márgák CaC03
-tartalma kisebb, mint a szarmata márgáké, úgyhogy itt is

megvan az a másutt is megfigyelt jelenség, hogy a rétegsor átharántolása könnyebben

ment, mint a szarmatában, ahol a magasabb CaC0
3
-tartalmuknál fogva a kzetek

általában keményebbek.

Szénhidrogén indikációkat a tortonai emeletben nem észleltünk.

A tortonai emelettel véget ért az slénytani alapon való szinttáj elkülönítés, a

továbbiak során kizárólag kzettani összehasonlításokra vagyunk utalva.

e) Helvéti emelet

A helvéti rétegösszlet területünkön kb. 200 m vastag és átlag 2600 m mélységig

tart.

A helvéti rétegsor, mint a Dél-Dunántúlon általában mindenütt, itt is sötétszürke

kissé homokos márgából, ún. helvéti slir-bl áll, helyenként vékony tufacsíkokkal meg-

szakítva. Ennek a kezdeténél vettük a helvéti határt.

Egyes shr magokban meredek dlés csúszási lapok vannak, amelyekbl nagy-

nyomású CH gázbeáramlásokat kaptunk.

A shr magokban Foraminifera héjakat, Corbula, Lucina és Dosinia sp.-eket talál-

tunk.

f) Alsó helvéti emelet?

—2600 m körül a tengeri slir-kifejldés hirtelen átmegy egy színes kvarcszemek-

bl, agyag és agyagos tufitból álló meszes kötanyagú konglomerátumba, amely a

mecseki édesvízi alsó helvéti kifejldéssel azonosítható.

Az elektromos szelvényen is jól kitnik a hirtelen változás a helvéti slir után,

amikor a kis ellenállású kevés CaC0
3
-tartalmií képzdmény átmegy egy ersen meszes,

nagy ellenállású új összletbe.
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Területünkön az alsó mediterránt csak a három O jelzés fúrásban értük el és a

3. sz. fúrás —3330 m mélységben minden valószínség mellett ebben a szinttájban

ért véget.

A színes kvarcszemekbl álló konglomerátumon kívül még harántoltimk mészk-
padokat és dolomitos mészkbreccsiákat, melyeknek repedéseibl szénhidrogéngáz

kíséretében forró sósviz tört be.

A konglomerátumban a szarmata idszakiakhoz hasonló radioaktív tufarétegek

is voltak és az ibolyántúli fény hatására sárgán és kékeszölden fluoreszkáltak.

A dolomitos mészk repedéseibl a forró vízzel együtt egy kis fajsúlyú zöld szín
olaj is felszínre került. Még nem tisztázott, hogy ugyanonnan jön-e, ahonnan a víz

vagy más helyrl szivárog és a víz csak magával hozza?

Szénhidrogénnyomok
Az obomaki területen két, egymástól jól elkülöníthet, olajnyomokat tartalmazó

szint van. Egyrészt az alsó pannóniai emelet alsó részének és a szarmata emelet fels

részének tömött homokkövei, másrészt az alsó mediterrán (?) repedéses breccsiái.

A rétegvizsgálatok során a fels szintbl csekély mennyiség, a budafaihoz ha-

sonló, fekete olaj került felszínre. Egyrészt a homokkövek rossz áteresztképessége,

másrészt az olaj beszáradt volta miatt, ez az olajos szint mre nem érdemes.

Az alsó mediterrán repedéses breccsiáiból világoszöld szín fehér származékok-

ban dús olaj került felszínre a sósvízzel együtt, nyitott szakaszban vizsgálva. Sajnos

az alsó mediterránt harántoló három fúrásunk mszakilag mind elszerencsétlenedett,

lecsövezni nem tudtuk, úgyhogy ezt a gyakorlati szempontból legértékesebb szakaszt

nem tudtuk rétegenként elkülönítve vizsgálni.

Az olajon kívül nagynyomású gázbetörések voltak a slir repedéseibl, valamint

az alsó mediterránból a sósvizekkel együtt, de a nagy O

—

3. sz. fúrásból —3200 m mély-

ségbl sósvíz nélkül is.

Vízbetörések
Az O—2 és O—3 sz. fúrásokban nagy ervel felszínre tör forró sósvizeket kap-

tunk, az alsó mediterrán (?) repedéses breccsiáiból. Az O—2sz. fúrásnál a kitörés olyan

heves volt, hogy a fúrás továbbmélyítését megakadályozta. —2700 m mélység elérése-

kor a lyuk lökésszeren eruptált, kidobta az összes fúróiszapot és naponta átlag 4—500 m3

94°-os sósvizet termelt, gzfúvás kíséretében. A víz sótartalma 1
1

g/l volt, oldott alkat-

részei közül leginkább számottev magas jód- és brómtartalma. Jódtartalma oly nagy,

hogy a belle naponta kinyerhet jód (kb. 30 kg) felülmúlja az ország szükségletét.

Az O—3 sz. fúrásból két helyen is volt vízbetörésünk. Az els —2670 m körül,

mintegy napi 100 m3 hozammal, 40 C fok hmérséklet volt, de a második —2900 m
körül föltör víz, napi 200 m3 hozam mellett 84 C fokos volt. Sótartalmuk nagyjából

megegyez, jód- és brómtartalmuk azonban csak mintegy fele volt az 0—2 vizének.

Szerkezeti megállapítások
1 . A budafai és újudvari mélyfúrásokat is figyelembe véve megállapíthatjuk,

hogy a Dél-Dunántúl Ny-i részén kb. a D 1-es vonaláig a pannóniai rétegsor nyugatról

kelet felé vastagszik, míg a mediterrán üledéksor ezzel ellentétesen keletrl nyugat felé.

2. Területünkön a lithothamniumos mészmárga megjelenése alapján azonosítva,

a mediterrán rétegsor teteje keletrl nyugat felé kb. 2 fokos dléssel lejt. így a szerkezet

nyugat felé miocén rétegsorral záródik, annál is inkább, mert az elz pontban ismer-

tetett megállapítás szerint a mediterrán tetnek nyugat felé emelkednie kellene.

Megjegyezhetjük, hogy ezt a fenti megállapításunkat egy mindössze három-
négy m vastag és kiterjedését illeten nem eléggé megismert képzdményre vonatkoz-

tattuk.
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3. A terület keleten a zalai 4-es számú meridionális árok felé lépcss vetdéssel

zárni, a miocén tetnek az O— 1, S—2 és D— 1 fúrások közötti ugrásszeren nagy szint-

különbségei alapján feltételezve. Nyugat felé szintén vetvel zárul, az O—3 és B—64

fúrások. közötti zalaegerszegi meridionális völgy által a felszínen is érzékelhet módon.
Csakis így érthet, hogy míg a miocén az O területen nyugat felé lejt, a tle nyugatra

fekv D területen jóval magasabb szerkezeti helyzetben található.

F ü g g b e n maradt kérdések.

Mivel mindhárom O jelzés fúrás mszakilag elszerencsétlenedett, az S jelzés

fúrások pedig nem hatoltak le elég mélyre ahhoz, hogy nagyobb arányú összehasonlí-

tást lehetvé tennének, ezért az els fejezetben felsorolt pontok közül, melyek a fúrás

célját hivatottak rögzíteni, valamint a fúrás közben felmerült új kérdések közül is,

néhányra nem sikerült választ kapni. Ezekrl a mintegy függben maradottaknak

•tekinthet kérdésekrl csak további alkalmasabban telepített mélyfúrások vüágosít-

hatnak fel bennünket. Ezek a megoldásra váró feladatok a következk :

1. Az O jelzés fúrások eddigi eredményei nem igazolták szerkezetünk nyugat

felé záródását a pannóniai rétegsorra vonatkozóan is.

2. Nem sikerült kivizsgálni, hogy az alsó mediterrán zöld olaja elkülönülve

vagy vízzel együtt .található-e?

3. Az O—3 számú fúrásban —3200 m mélységben feltárt nagynyomású CH-
gázos réteg kiterjedését és hozamát nem sikerült megismerni, bár elsrend fontosságú

lenne. •

4. Milyen természet, felszín és milyen mélyen van az alaphegység ?

reoJiornqecKHe pe3yjibTaTbi rjiyöOKHx ypeHHü b c. OöopHaK

A. K o M h m

B K>ro-3anaaHOH nacra BeHrpHH, okojio r. HaabKaHHHíá, HaxoflírrcH caMbie rnyoKne
öypeHHn CTpaHbi. TnyHHa oflHoro H3 hhx — 3622 m. C reojiornnecKOH tomkh 3peHHH caMbi.M

anaMHTejibubiM ycnexOM sthx ypeHuti HBjinercH oHapyweHHe CTpararpaíjmqecKoro h cTpyn-
TypanbHoro nojioweHHH oJiacra, HaxogHmeHcn Me>Kay BemepcKHMH CpeaHHMH TopaMn h

JfHHapHaa.MH. BbincHHJiocb, nro Ha stoh TeppHTopmi — cBHTa HeoreHa — 3000 m MOinHOCTbK).

npeflnonoweHHe, no KOTopoMy MepnflHOHajibHbie aojimhu b KOMHTaTe 3ajia cTpyKTypanbHO
npeijjopMHpoBaHbi, noAtBepAHJiocb. •

.



MIKROPALEONTOLÓGIAI ADATOK
A DACHSTEINI MÉSZK FORAMINIFERA-FAUNÁJÁHOZ

MAJZON EÁSZbÓ*
(XI^VI—XXvVIII. táblával)

Az 1952. év folyamán V adász E. egyetemi tanár társaságában néhány ízben

Dorog—Tokod környékére tettünk kirándulásokat. Itt hívta fel figyelmemet a dach-

steini mészk közé települt zöldesszürke agyagra, melyben Foraminiferák is találhatók.

Örömmel kezdtem vizsgálni ezeket a rétegeket, valamint magát a mészkt is, annál is

inkább, mivel a triászkorú lerakódásoknak Foraminifera-falmájáról úgy külföldön,

mint nálunk aránytalanul keveset tudnak. V a d á s z professzor rendelkezésemre bocsá-

totta a saját és a birtokában lev Venkovits I. gyjtési anyagát, megkaptam
Meisel J. kzetmintáját is, és legújabban V i g h Gy.-nak a tatai tsz. fúrásából

származó már kiválogatott példányokat. Ezt egészítettem ki a saját gyjtésemmel
Az anyag Dorog, Tokod, Bajót és Tatáról való dachsteini mészk, valamint az ebbe

települt zöldes agyag, illetleg meszes agyag.

Az eddigi irodalom kevés adatot nyújt triász lerakódásaink mikroszkópos sélet-

maradványaira vonatkozóan. Peters (1.—294) 1863-ban felemlíti, hogy a Pilis és

az Alpok dachsteini mészköveiben Vaginulina, Cnneolina, Flabellina és Globigerinákat

vélt felismerni. Peters említi a Globigerinák tömeges elfordulását is, amelyek a

liallstatti mészk 80%-át is teszik. De az Orbulinák is gyakoriak s ezeken felül egy hosszú-

nyakú, a Lagena tenuis B o r n. fajhoz közelálló alakot említ. Hant ken (2.—193)

1878-ban Dorog, Tokod, Bajót községek területén lev dachsteini mészk vékony

-

csiszolatait vizsgálva megállapítja, hogy : »sajátságos, górcsövi kicsinység testecské-

ket mutatnak, melyek bizonyosan szerves eredetek, s valószínleg Foraminiferák.

E testecskék átmetszetei koraiakúak s látszólag kamrákra osztott tekervényekbl álla-

nak s a kzetnek igen feltn górcsövi szövetet kölcsönöznek.* Hant ken 1884-ben

(3.—375) bizonyos fokig módosította véleményét, mikor így ír : »A dachsteini mészk
feltnleg szegény Fóraminiférákban. Annak alkotórészei egészen másféle, mindeddig
közelebbrl meg nem határozható, de valószínleg a növényekhez tartozó szerves tes-

tecskék, melyek a mészknek igen sajátságos górcsm szövetet kölcsönöznek. Ez igen

nevezetes tény, minthogy az alpi, dachsteini mészk Peters szerint kizárólag Fora-

miniferák, mégpedig Globigerinákból áll.« Ugyanez évben ez utóbbi adatot veszi át

Schafarzik (4.—255) is »ami a Pilis kzetét illeti, határozottan állíthatom, hogy
nincsenek benne Foraminiferák«. Vadász (5) a dachsteini mészk rétegtani hely-

zetérl értekezve hét Foraminifera-fajt említ

A dachsteini mészk közé települt zöld agyagrétegeket vizsgálva, egyes helyeken

mondhatnék gyakoriak a Foraminiferák. A zöld agyag, amelyet egyébként az irodalom

* A dolgozat teljes angol szövege az Acta GeoL 1954. kt.-ében jelent meg.
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is említ (6.— 12), mint alárendelten vékonyabb zöldesszürke, palás mészinárga közbe-

településeket a tokodi altáróból származó mintája 72,7% karbonátot tartalmaz, tehát

mészmárga jelleg.

Megjegyzend azonban, hogy nem mindenünnen vett mintájában találunk Fora-

miniferákat. így pl. a tokodi altáró egyes mintái is meddek vagy a bajóti Öregk dach-

steini mészkövébe települt zöldes márgás agyagban egyáltalában nem sikerült egyet sem
találnonii rníg a mészk vékonycsiszolatában gyakoriak. Megkülönböztethetünk a

zöld márgás agyagban a) orbulinás (amelyben gyakori a 0. porosa T e r cp vagy ehhez

igen közelálló, igen apró, 0,2 mm átmérj forma házait)
;

b) ritka elfordulású lagenás

(laposabb sima héjú s egy tüskés alak) lerakódást, amelynek e két formája a felsörsi

középs-triász Protrachyceras reitzi szint laza diabáztufás rétegben is megtalálható és

c) a H a n t k e n-tl már 1878-ban említett köralakú, kamrás becsavarodású héjakat

magukba záró üledéket. Ez utóbbi Bajót D-i végén az Öregk kfejtjében, a dorogi

Kiskszikla kfejtjében, Tokod altáró IV/b ereszke eltti elágazás dachsteini mész-

köveinek vékonycsiszolataiban gyakori. De megtaláltam ezeket a Magyar Állami Föld-

tani Intézet sütti, dorogi,' Veszprém megyei Feketehegy, eplényi és bakonybéli dach-

steini mészk régi, Hantke n-féle csiszolatfényképein is.

A zöld márgás agyag e különböz faunaelemei és faunanélkülisége azt látszanak

bizonyítani, hogy vagy több ilyen üledékkel állunk szemben, vágj- pedig egyes alakok

az üledéket lerakó tenger különböz helyein éltek. Bár ennek mintha ellentmondana

éppen az Orbulinák plankton-életmódja és gyakorisága, melyeknek amiatt, hogy úgy
mondjuk, közönségesként jelentkezniük kellene mindenütt.

Igen érdékes, hogy a zöld márgás agyag a mészk vastag padjai között mikro-

karsztos felszínre települ. Vadász szerint keletkezésüket tengeralatti mállással ma-

gyarázhatjuk.

Rendszertani leírás

Család: PENEROPLIDAE
Nemzetség : Triasina nov. gén.

Triasina hantkeni nov. sp.

A ház szabad s egysíkba csavarodott s rövid radiális falacskákkal elválasztott

a körhöz közelálló kamrákból áll. A ház anyaga meszes, iinperforata. Nyílását egyik

példányon sem figyelhettem meg. Kanyarulatok száma 7—9
;

egyik példány küls,

legfiatalabb kanyarulatán 34 kamrát számoltam meg. A kamrák néha egymásba is

olvadnak. A ház felszíne apró dudorokkal borított, amelyek a kanyarulatok szerint

helyezkednek el. Sokszor a kamrákat pirít tölti ki.

Átmérje : 0,7 mm ;
vastagsága : 0,25 mm, de egyes példányok köpcösebbek

is lehetnek.

Elfordulás: a zöldesszürke . márgás agyag Dorog XII. akna 4200 m, Dorog

Reimann akna, Tokod altáró. Tata tsz fúrás 321,50 in. Ezenkívül a bevezetben már

említett helyek dachsteini mészköve.

Kor : fels triász nóri-raeti emelete. Azonban meglehet, hogy vertikális elfordu-

lása szélesebb, amennyiben Sandberger (7.— 1 92) és S a 1 o in o n (8.— 133) meg-

jegyzéseit a formára fenntartással figyelembe vesszük. Az elbbi kutató ugyanis a raibli

rétegeket, mint kimondottan foraminiferadús üledékeket említi, melyekben egy Cornn-

ipira-féleség gyakori. Míg a másik a marmolata mészkbl említ szintén Cornuspira-

szer maradványokat. Amennyiben ezek megegyeznének a Triasinával, úgy az új

nemzetség elfordulása a ladini emelettl a raeti emeletig terjedne.
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A Triasina hantkeni fajnak változataként megemlíthetjük a var. elliptica-t,

mely egyébként elnyúltabb körvonala révén különbözik a fajtól.

Legközelebb állónak látszik a Triasinálioz a Taberina nemzetség, melyet Keij-
z e r 1945-ben írt le. Hasonló felépítés hozzá a Labyrinthina Weynschenk 1951

is, de ez homokoshéjú forma s a becsavart házainak kanyarulatai is kisebb számnak és

a kamrák labirintusszerek.
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TÁBLAMAGYARÁZAT

XLVI. tábla

Triasina hantkeni nov. sp. és T. hantkeni var. elliptica.

1. Dachsteini mészk (Dorog, Kiskszikla kfejtje, 60 X)
2. Dachsteini mészk (Bajót, Öregk kfejtje, 50 X)

XLVII. tábla

3. Dachsteini mészk (Sütt, részlet Hant ken eredeti felvételébl, 50 x)
4-5 .Triasina hantkeni nov. sp. (Dorog, zöld márgás agyagból iszapolva. 60 x)

XLVII1. tábla

6. Triasina hantkeni nov. sp. (Bajót, Öregk kfejtje, 120x)
7. Triasina hantkeni nov. sp. var. elliptica (Bajót, Öregk kfejtje, 120x)



A SOPRONI DEINOTHERIUM GIGANTEUM KAUP-FOGAK

t VTTÁIJS ISTVÁN
(II/—1,1. táblával)

Már 1862-ben hirt adott Schwabenau arról, hogy Sopron város területén

a Mihály-kápolnán túl, a Koronázódomb (Galgenberg) keleti oldalán, a hömokfejtben,
á munkások Deinotherium giganteum Kaup fogakat leltek, amelyek azonban — Wolf
H. 1870. évi közleménye szerit — ismeretlen helyre kerültek (1).

Szép és változatos Deinotherium-fogakat riznek Sopronban a Városi Múzeumban.
1941-ben Kretzoi M. ismertetett a soproni B o o r-féle homokbányából egy

szépen megtartott Deinotherium giganteum-fogat (2). Ugyanabból a homokfejtbi
Vendel M. is kapott darabokra töredezett De inotherium-fogat

.

Egy Deinotherium-tejfogat én is kaptam a pozsonyi országiit mellett lev Boor-
féle homokfejtbi.

*

A soproni Deinotherium-fogak tanulmányozása során megállapíthattam, hogy

a felsorolt helyeken rzött fogak hat egyén maradványai.

I. A soproni Deinotherium giganteum Kaup els, legfiatalabb egyénének a

fogsorából csak egy t e j f o g került el a B o o r-féle pozsonyiúti homokfejtbi, ahol

azt a munkafelügyeltl kaptam. Ugyanott sok Melanopsis fossilis Mart. Gmelin =
= Melanopsis martiniana Fér. házat gyjtöttem

;
V e n d e 1 M. pedig két Congeria

zujovici Brus. teknt talált, vagyis a szóbanforgó-Deinotherium giganteum K a u p-

tejfog a pliocén alsó részébl : az alsó (pannóniai) pontusi homokból került felszínre.

A fogkorona zománca oldalt sárgászöld, felülrl kékesszürke, fényes. A fogon

három harántléc
:

proto-, deutero- és tritoloph van, vagyis els zápfog, éspédig az alsó

állkapocs jobboldali szárában : mól. inf. dextr. : M,. (IL. tábla I. aésl.b.)

A rágási kopás mind a három harántlécen elég ers. A bels fogkúpoktól kifelé

fokozatosan szélesed sávot alkot. Ers kopás mutatkozik ell az elzápfog és hátul a

második zápfog fell is.

A fogkorona hossza 66,8 mm; a szélessége 44,8 mm, a vastagsága 28,5 mm. A fog-

gyökerek csökevényesek, áthurcolódás következtében kopottak.

Hí •

II. A második Deinotherium giganteum Kaup egyén fogai közül a soproni

Városi Múzeumban a következ 7 fogat rzik : az alsó állkapocs jobb- és baloldali

harmadik és negyedik elzápfogát, továbbá az alsó állkapocs jobboldali második és a

baloldali második és harmadik zápfogát.

1. Wolf.H. : DieStadt Oedenburg und ihre Uingebung. — Jb. d. k. k. geol. R. A. 21. Wien, 1870.

2. Kretzoi M. : Szarmatákon antilop Sopronból. — Földtani Közlöny 71. Budapest, 1941.

p. 261.
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1

Ennek a második egyénnek a fogai általában valamivel kisebbek, mint az eppels-

heimié. A soproni fogakon a rágási kopás sokkal csekélyebb, mint az eppelsheimi égvén

fogain : a soproni második Deinotherium giganteum K a u p fiatal egyén volt. A fog-

korona zománca üde, világos sárgás szürke, fénvés.

. Az egyes fogakról a következket említhetjük :

1. Az alsó állkapocs jobboldali els elzápfoga (P
3).
A fog koronája teljesen ép.

Rágási kopás csak az elüls magas fogkúp hegyének a küls peremén van, amely végig

húzódik a fog hosszában. (IL. tábla II. 1.)

A fogkorona hossza 67,5 mm, szélessége 51,1 mm, magassága 56,6 min.

A foggyökérúek csak a csonkja maradt meg, a többi része letöredezett. A fog-

gvökéren öregszem, vasrozsdás muszkovitos kvarchomok látható.

2. Az alsó állkapocs baloldali els elzápfoga. (P
3).

A fogkoronán a hátsó bels fogsarok zománca lepattant. Rágási kopás a fogéi küls
peremén látható, a fog egész hosszában. A fogkorona mells (elüls) részén árok húzó-

dik végig (IL. tábla II. 2.)

A fogkorona hossza 66,7 mm, a szélessége 50,7 mm, magassága 56,5 mm.
A foggyökér letöredezett.

3. Az alsó állkapocs jobboldali második elzápfoga
(P4). A fogkorona teljesen ép. A rágási kopás legszembetnbb az elüls harántléc

(protoloph) küls fogkúpjának a küls peremén és a hátsó (második) harántléc (deutéro-

loph) küls fogkúpjának a bels sarkán. (XLIX. tábla IÍ. 3.)

A fogkorona hossza 74,9 mm, szélessége 60,5 mm, a magassága 47,1 mm.
. A foggyökér letöredezett.

4. Az alsó á.llkapocs baloldali második elzápfoga
(P4). A fogkorona teljesen ép. A rágási kopás viszonylag az elüls harántléc küls fog-

kúpjának a küls peremén a legersebb. Onnan átterjed az elüls harántléc hátsó pere-

mére, egész hosszban. Keskeny rágási kopás észlelhet a hátsó harántléc küls fog-

kúpjának küls peremén is. (XLIX. tábla II. 4.).

A fogkoróna hossza 72,2 mm, szélessége 60,8 mm , magassága 48,0 mm.
A foggyökér letöredezett.

5. Az alsó állkapocs jobboldali második zápfoga (M
2).

A fogkorona majdnem teljesen ép, csak a második (a hátsó) harántléc (deuteroloph)

bels fogkúpjának a gvökérfelli része tört le. A rágási kopás viszonylag legersebb a

mells (els) harántléc (protoloph) élének a hátsó peremén
;
a második (hátsó) harántléc

(deuteroloph) élének a hátsó peremén is látni keskeny sávban rágási kopást. Az els
harántléc küls (jobboldali) fogkúpjának a mells oldalán is észlelhet rágási kopás,

továbbá a inásodik harántléc küls fogkúpjának a mells sarkán, két síkban.

A harántlécek és a talon élén apró fogkúpocskák mutatkoznak. (L. tábla II. 5.)

A fogkorona hossza 84, 6. mm, a szélessége 77,9 mm, a magassága 48,5 ' mm.
A foggyökerek letöredeztek.' A foggyökerek között az üregeket vasrozsdás vilá-

gos szürke kvarchomok tölti ki.

6. Az alsó állka p»o cs baloldali második zápfoga (M2 ) .
—

A fogkorona ép, csak az els (mells) harántléc küls fogkúpjának á gyökér felli részén

tört le a zománc kis darabja. Az els harántléc éle félholdalakúan hátrafelé görbül, a

második harántléc éle alig görbül. A második harántléc és különösen a talon élén másöd-
fogkúpocskák mutatkoznak.

A rágási kopás viszonylag legersebb az els harántléc élének a hátsó peremén ;

felényi a kopási sáv a második harántléc élének a hátsó peremén. Rágási kopás észlel-

het a mells harántléc bels (baloldali) fogkúpjának az elüls sarkán, valamint a má-
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sexük harántléc bels (baloldaü) fogkúpjának az elüls sarkán, két síkban ; végül

gyenge rágási kopás mutatkozik a talon küls részén, mell fell. (L. tábla, II. 6.)

A fogkorona hossza 82,6 mm, szélessége 76,5 mm, magassága 48,9 mm.
A foggyökerek letöredeztek. A foggyökerek között az üregeket vasrozsdás világos

szürke kvarchomok tölti ki.

7. Az alsó állkapocs baloldali harmadik zápfoga (Mg) .
—

A fogkoronán csak az elüls harántléc bels (jobboldali) fogkúpja sérült (a bels oldal

fell). A rágási kopás minimális. Viszonylag legszembetnbb a második harántléc

(deuteroloph) küls (baloldaü) fogkúpján a küls peremen, három befelé irányuló sík

alakjában. Ugyanolyan, de gyengébb rágási kopás mutatkozik az elüls harántléc küls
(baloldaü) fogkúpjának a küls sarkán. Rágási kopás észlelhet keskeny sáv alakjában

az elüls harántléc hátsó peremén is.

A hátsó harántléc élén 1 1 fogkúpocska látható. A talon élén 5 fogkúpocska ész-

lelhet
; a fogkúpocskák a küls oldal fell a bels oldal felé gyengülnek. (L. tábla

II. 7.)

A fogkorona hossza 101,9 mm, szélessége 75,5 mm, magassága 47,4 mm.

A foggyökerek letöredeztek. A foggyökerek közötti üregeket fehéres szín durva-

> szem kvarchomok tölti ki.

III. A harmadik soproni Deinotherium giganteum Kaup egyén fogsorából csak

két fog maradt meg. Az egyik fog a fels állkapocs baloldaü második (illetleg negyedik)

premolárisa, a másik fog az alsó állkapocs jobboldaü utolsó zápfoga.

A hármadik soproni Deinotherium gigantemn Kaup fogkoronái világos kékes-

szürke színek, opálosan fényesek. Az eppelsheiminél ennek a harmadik soproni egyén-

nek a fogai is kisebbek valamivel, a rágási kopás sem olyan ers, mint az eppelskeimi

egyéné : a soproni harmadik egyén is fiatalabb egyén volt, mint az eppelsheimi.

Ennek aharmadik soproni egyénnek a megmaradt két fogáról a következk

említhetk :

1. A fels állkapocs baloldali második elzápfoga
(P4). — Ezt a fogat az Országos Magyar Természettudományi Múzeum Föld- és slény-

tárában rzik. KretzoiM. már megemlékezett róla a soproni új antilopot ismertet

cikkében (2). •
,

A rágási kopás legersebb, igen ers a hátsó bels fogkúpon, ahol 36 mm hosszú

és 15 mm széles kopási felület keletkezett. Hosszú, de keskeny kopási sáv képzdött

a küls két kúp bels peremén is, továbbá bels mells kúpon. A harmadik Deino-

therium-egyén ids állat volt.
.

A talon egész hosszában rágási sáv vonul végig. (L. tábla III. 1
.)

A fogkorona hossza 71,8 mm, a szélessége 78,3 mm, a magassága 45,2 m.

A foggyökér egyik ága elég jól megmaradt, de liurcolódás következtében kavics-

szeren koptatott.

2. A harmadik Deinotherium-egyén másik foga az alsó állkapocs jobb-
oldali harmadik zápfoga (M

3) . — Ezt a fogat a soproni Városi Múzeum-

ban rzik. Csak a fogkorona maradt meg ;
az sem egészen ép : az elüls (mells) haránt-

léc (protoloph) mell fell sérült. A rágási kopás viszonylag legersebb a két harántléc

élének a hátsó peremén. (El. tábla, III. 2.)

A fogkorona hossza 84,5 mm, szélessége 68,0 mm, a magassága 34,1 mm.

A foggyökerek egészben hiányzanak.
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IV. A negyedik soproni Deinotherium gigantéum K a u p egyén fogsorából csak

a fels állkapocs baloldali második elzápfoga (P4
)

került

a soproni Városi Múzeumba.
A fogkorona zománca sárgás zöldesszürke, felülete világos kékesszürke, a fog-

gyökerek cementje sötét kékes szín.

Mind a négy fogkúp hegyén rágási kopás észlelhet
; a rágási kopás átterjed

a fogkúpok közeire is. (U. tábla IV.)

A fogkorona hossza 66,0 mm, a szélessége 74,6 mm, magassága 44,8 mm.
A foggyökerek részben letöredeztek. A leginkább épségben maradt foggyökér

hossza 46 mm.
*

V. Az ötödik soproni Deinotherium gigantéum Kaup fogsorából a fels
jobboldali harmadik zápfogat (M3

)
rzik a soproni Városi Múzeumban.

A fogkorona világos zöldes szín, fényes. A két harántlécen észlelhet rágási

kopás nagy kiterjedés, vagyis igen öreg egyén zápfoga ez. A fogkorona sajnos ersen
sérült, és csak konzerválással sikerült a szétmállástól megmenteni. A fogkorona hossza

81 ,3 mm, szélessége 84,9 mm, magassága az ers rágási kopás következtében csak 29,7 mm.
A foggyökérbl 89 mm hosszú rész maradt meg. A foggyökerek közötti üreget

vasrozsdás apró kavicsos homok tölti ki. (LI. tábla V.)

*

VI. A hatodik soproni Deinotherium gigantéum Kaup egyén fogsorából

a fels jobb els zápfog töredékeit V e n d e 1 M. szerezte a megyetem soproni karának

slénytani gyjteménye részére. Ez volt a legrosszabb állapotban. A csontdarabokat

azonban sikerült annyira összeragasztani, hogy a fog helyzetét megállapíthattam.

Az ismertetett 12 fog közül a fels állkapocs jobb oldaláról (M1
)
ez az egyetlen három

harántléc els zápfog.

A fogkorona sárgás szín, fényes. A rágási kopás mind a három harántlécen

(proto-, deutero- és tritoloph) igen ers, s fokozatosan ersödik hátrafelé : a harmadik

harántlécen a rágási kopás a fogkorona alapjáig ér le: a hat soproni Deinotherium

gigantéum Kaup egyén közül ez volt a legöregebb egyén. (LI. tábla VI.)

A fogkorona hossza 90,2 mm, szélessége 78,1 mm, magassága a mells haránt-

lécen 37,2 mm, de a hátsó (harmadik, illetve utolsó) harántlécen már csak 0,6 mm.
A foggyökerek letöredeztek.

Sopron környékén a Deinotherium gigantéum Kaup fogai Mastodon
longirostris Kaup, Aceratherium incisivum Kaup, Dorcatherium sp., Dystychoceras

pannoniae K r e t z o i, ?Tragocerus amaltheus Wagner sp. és egy meghatározhatat-

lan a n t i 1 o p-faj csontmaradványaival együtt fordul el olyán kavicsos-homok' le-

rakódásokban, amelyekbl Melanopsis fossilis Gmelin (= M. martiniana Fér.),

Congeria zujovici Brus. került ki, vagyis a sopronvidéki Deinotherium gigantéum Kaup
az alsó pannóniai üledékekben található.

Hazánkban Baltaváron a levanteinek tekintett lerakódásokban a másod-
lagosan összemosott semlsök között szintén gyakori a Deinotherium gigantéum Kaup,
ott a Mastodon pentelici, a Helladotherium duvernoyi, továbbá Hipparion, hiéna, stb.

maradványokkal együtt lelték.

Németországban Éppel sheimnél a faj típusos lelhelyén, valamint a

Rajna völgyében Ulm, Ingolstadt körül a régibb pliocén lerakódások között



374 Földtani Közlöny 84. kötet 4. füzet

a Deinotherium-os homokban a Deinotherium giganteum Kaup csontmaradványokat
együtt találták a Mastodon longirostris, az Aceratherium incisivum, a Rhinoceros schleier-

macheri, a Hipparion gracile maradványaival.

Franciaország számos lelhelyérl ismerünk Deinotherium giganteum-lelete-

ket, melyek több helyen Hipparion-faxmához kapcsolódnak.

A Bécsi medence Deinotherium -leletei még revízióra szorulnak.

Alsó pliocén Hipparion-f&unáink (Baltavár, Polgárdi)' Deinotherium-leletei mé-
retre jóval felülmúlják az eppelsheimi típust, így feltehetleg nem azonosíthatók vele-

fajilag.

A keleteurópai — romániai, ukrajnai — leletek a Deinotherium giganteum Kaup
és D. gigantissimum Stefanéscu fajok közt oszlanak meg

;
az utóbbi szintviszonyai

teljesen tisztázatlanok.

Bár a soproni Deinotherium giganteum-leleték alsó pannon és a baltavári Deino-

therium gigantissimum-leletek legfels pannon kora azt a feltevést valószínsíti, hogy

a két faj korban egymást váltja fel, a kérdés a leletek túl kis száma miatt egyelre még
nem dönthet el.

TÁBLAMAGYARÁZAT—TAFEbERKLARUNG

XL1X. tábla.

I. a. A soproni fiatal Deinotherium giganteum K .a u p alsó állkapcsának els zápfoga
M, oldalnézetben.

I. b. A soproni fiatal Deinotherium giganteum Kaup alsó állkapcsának els zápfoga
felülrl.

II. 1. A soproni második Deinotherium giganteum Kaup egyén alsó állkapcsának
jobboldali els elzápfoga : P 3

II. 2. A soproni második Deinotherium giganteum Kaup alsó állkapcsának baloldali

els elzápfoga : P 3 .

II. 3. A soproni második Deinotherium giganteum Kaup alsó állkapcsának a jobb-
oldali második elzápfoga : P4

II. 4. A soproni második Deinotherium giganteum Kaup alsó állkapcsának baloldali

második elzápfoga : P4

L. tábla.

II. 5. A soproni második Deinotherium giganteum Kaup alsó állkapcsának
’
jobb-

oldali második zápfoga : M2

II. 6. A soproni második Deinotherium giganteum Kaup alsó állkapcsának baloldali

második zápfoga : M2 .

II. 7. A soproni második Deinotherium giganteum Kaup alsó állkapcsának baloldali

harmadik zápfoga : M3 .

III. 1 . A soproni harmadik Deinotherium giganteum K a u p fels állkapcsának baloldali

második elzápfoga : P 4
.

LI. tábla.

HL 2. A soproni harmadik Deinotherium giganteum Kaup alsó állkapcsának a jobb-

oldali harmadik zápfoga : M3 .

IV. A soproni negyedik Deinotherium giganteum Kaup fels állkapcsának baloldali

második elzápfoga : P*.

Y. A soproni ötödik Deinotherium giganteum Kaup fels állkapcsának jobboldali

harmadik zápfoga : MA
VI. A soproni hatodik Deinotherium giganteum Kaup fels állkapcsának jobboldali

els zápfoga : M 1
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3y6bi Deinotherium giganteurn Kaup, HaHaeHHbie okojto r. UJonpoH

H. B ii t a j] h ui

Abtop onncbiBa;i 13 3y0B Deinotherium giganteurn K a u j), npoHcxonHninx ot
6 ocoö pa3Horo B03pacTa. 3th ocTaTKH oHapywmiHCb okojio r. UJonpoH b necKax, KOTopwe,
Ha ocHOBaHiiii OKpy>KaioLneri (jrayHbi, 0Ka3biBajiHCb HHWHe-naHHOHCKHMH.

Deinotherium giganteurn Kaup Záhne von Sopron
r. vitális

Verfasser beschreíbt aus dem Sand dér Soproner (regeiül, — dér durck die Be-
leitfauna als unterpannoniseh bezeichnet wurde, — 13 Stück Záhne von Deinotherium
iganteum K a u p, die von seehs Individuen verschiedenen Alters stammen.

\

6 I okítani Közlöny



A KISLÁNGI SEMLS LELHELY
REMÉNYI K. ANDRÁS*

Kisláng ö. t. nagyközség Fejémiegye enyingi járásában a Mezföld nyugati'

részének közepén fekszik. A terület közel sík, csupán enyhe domborzatot mutató vidék
Földtani felépítése egyszer ; kövületmentes fels pliocén homokból, alárendelten

agyagból álló rétegösszletre üledékhézaggal, megszakításokkal pleisztocén és holocén
képzdmények települnek. Az smaradványmentes fels pliocén (levantei) homok

' fedje váltakozó (1—4 m) vastagságú kavics, homokoskavics, homok összlet, (melv
néhol igen kemény homokkpadokat is alkot,) elszórt agyaglencsékkel. Ez a homokos
kavicsréteg eddig 30 megállapított fajos, — mind hazai, mind nemzetközi viszonylat-

ban igen érdekes gerinces faunát, — az agyaglencsék pedig 27 (+ 1 faj a löszbl = 28)

fajból álló puhatest faunát riztek meg. Mindkét fauna mind rétegtani, mind sélet
és törzsfejldési tekintetben hézagpótló, jelents adatokat szolgáltatott.

I. A lelhely felfedezésének és feltárásának története

Kislángon a kavicsréteg felfedezése és kiaknázásának megkezdése az 1920-as
évek elején történt, amikoris a kútásások során harántolt, néhol több m vastag kavics-
réteg kitermelése céljából a községi elöljáróság az »Újtelep« területén kavicsgödröt
nyitott (1925). A kezdeményezést hamarosan több magánbirtokos is folytatta, ígv

J a n k ó J. ( 1 926) ésGrünfeld G. (1 935) . A 40-es évek óta a községi és Grünfeld
gödör leállt. A felszabadulás után H o r v á t J. (1948) ésFöldesi I. (1949) nyitottak
házhelyükön kavicsgödröt. Jelenleg (1952) Jankó J., Földesi I. és Horvát J.
gödreibl folyik idszaki termelés.

Állati csontok a kavicstermelés kezdetétl fogva nagy' tömegben kerültek el,
azonban ezek legnagyobb része elkallódott, megsemmisült. 1925-ben, majd 1933—34-

ben vittek be csontmaradványokat a községházára, amely' hivatalból értesítette a Székes-
fehérvári Múzeumot. A múzeumi kiküldött által gyjtött és magánosok által bevitt
darabokról Marosi A. múzeumigazgató szakszer jelentésében (1) 6 fajt említ. 1935-

ben és 1941-ben újabb darabok kerültek a múzeumba.
Az 1948—49-es években megújult kavicstermelés során ismét számos lelet került

el, amelyek a Veszprémi Múzeumba kerültek. Ezekrl Dedinszky J. tett szóbeli,

említést, melynek alapján haladéktalanul kiszálltam Kislángra. A helyszínen végzett
tájékozódó megfigyelések és begyjtött nagyobb mennyiség leletanyag alapján a lel-

hely' (Elephas meridionális és Equus stenoms zápfogleletekkel) fels pliocénvégi-pleiszto-

cén elejinek bizonyult, és így különleges érdekldésre tarthatott számot.
Telegdi Roth K. professzor a legmesszebbmen segítséggel tette lehetvé,

hogy' az akadémiai célhitel terhére leletment és feltáró-tájékozódó ásatásokat végez-
hessek Kislángon. A kezd ásatásokat 1950 szeptember—október hónapokban Dedin-
s z k y J. társaságában folytattam le. Az ásatások beigazolták a hozzájuk fzött és el-
legezett reményeket. Nagy mennyiség és igen becses csont, fog, agancs, szán' és tojás-

héj-maradvány került el, a kavicsrétegekbe ékelt agyaglencsék pedig gazdag puhatest
faunát szolgáltattak.

* A Magyar Földtani Társulat slénytani Szakosztályában, 1951. IV. 27-én és 1952 I. 29-en

tartott eladások összefoglalt anyaga.
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1951-ben csupán gyakori ellenrz és gyjtutakat tehettem, majd 1952 májusá-
ban küldtek ki ismét Kislángra ásatni, azonban rövid 2 heti munka után visszarendeltek,
hogy K r e t z o i M. csoportjának adjam át helyemet. Ezzel kislángi ásató- és gvjt-
tevékenységem egyelre félbeszakadt.

II. A lelhely földtani viszonyai és rétegtana

Kisláng környéke kevés természetes és mesterséges feltárással rendelkezik.

A község alig felismerhet, enyhe lejtés domboldalon épült, melynek lábánál egv ÉNv-
DK irányú idszakos vízfolyás medre van. A kavicsgödrökben és kutakban feltárt

rétegsor nagyjából azonos. A legteljesebb, — azonban még így is hiányos szelvénv a

F ö 1 d e s i féle nagygödörben volt észlelhet, különben innen került ki a teljes puha-
test és a gerinces fauna jelents része.

Földesi I. házhelyén Ödön (József A.) utca 7. szám. lév nagygödör DK-i
falának rétegsora 1950 szeptemberében a következ volt (2. ábra. Szelvény.) :

0.00—0,60 szürkésbama, morzsásszerkezet, mész és homoktartalmú agyagos term-
talaj, amely lefelé fokozatosan megy át a

0.60—1.00 világos egérszürke, ersen agyagos és meszes, morzsásszerkezet degra-
dált altalajba. Ez ismét fokozatosan megy át a

1.00—2.10 halványsárga fakó,
> szürkés, ersen agyagos löszbe (sárgaföld). Magas mésztartalmú, 2 f frakció

alkotja : 1 . kevéssé gömbölyített, éles, sok színes szemcsébl álló, 2. nagv
átmérj, közel azonos nagyságú (0,5—0,8 nmi) frakció,

közben kavicszsinórok (»záporkavics«), enyhe ívalakban 3—5— 12 cm vastagságú
négyszer, ill. ötször ismétld teíepecskék. A kavicsok alakja majdnem
tökéletes gömb, átmérje 2— 10 mm között ingadozik, zömmel azonban
5 mm nagyságú. Anyaga fehéres, kristályos mészk, mely normál hígításéi

sósavban majdnem maradék nélkül feloldódik. A kavicsszemek a telepben
lazán halmozódnak fel, közöttük vagy hézag, vagy a bezáró lösztl eltér
sötétbarna, helyenként feketés földszer anyag van. A zsinórok helyenként
kiékeldnek.

2,10—2,22 legnagyobb vastagságú kavicstelepecske, elbbihez hasonlító, de valamivel
homokosabb barna kötanyaggal, jobban tömörítve.

2,22—3,12 sárga agyagos lösz, mint fentebb.

3,12—3,62 sárgásszürke homok, világosszürke-fehéres agyaglencsékkel, márga- és tavi-

krétaszerfí betelepülésekkel, kavicszsinórokkal, mész- és mészmárgarögök-
kel, gumókkal. Az összletben 5— 10 cm keresztmetszet 10—20—25 cm
mélvség jégékek és fagyhasadékok vannak, barna és szürke földes anyagú
kitöltéssel. A liasadékok elég srn helyezkednek el, számuk néhol m-ként
5—6. Elszórtabban rágcsálók földalatti járatainak sötétbarna földdel (mint
a jéghasadékoknál) kitöltött metszetei láthatók. Az összlet tetején talaj-

folvásos jelenségek (kryoturbáció) nyomai figyelhetk meg. Egyébként
a talajfolyások nem egyszer 30 cm-t is elér hullámzásai a gödrök ÉK-i
falán láthatók a legjobban, ahol teljes keresztmetszetben vannak feltárva.

(LII. tábla 1.)

3,62—7,00 Éles határral válik el az elbbi rétegtl a termelés tulajdonképpeni tárgyát

képez csonttartalmú homokos kavicsösszlet.

Változatos egymásutánban teljesen szabályszertlenül tiszta kavics,

homokos kavics és tiszta homok rétegek váltogatják egymást normális

(vízszintes) és keresztrétegzettségben, lencseszer betelepülésekben, ero-

dált és átdolgozott zátonyokban. (Eli. tábla 3.) Néhol fánkhoz hasonlító

domború vagy egész lapos tiszta agyaglencsék települnek be.

Az összlet színe vörösesbarna, néhol feketés. A kavics és homokos
kavics limonittól vörösesbarna poros-földes kérget, ritkábban mangános
bevonattól feketés mázat kap. A homok barnás vagy sárgás, az agyag-

lencsék színe szürke, vagy a felszaporodó mészgmnóktól fehéres.

7,00— ? Kövületmentes, fehéres, világosszürke, másutt világos barnássárga laza,

agvagmentes, aprószem, jól legömbölyített, jól osztályozott, kevés színes

efegvrészt tartalmazó homok. A legmélyebben kiásott pont kb. 8,00 m
volt, itt azonban már a talajvíz jelentkezett. (EH. tábla, 2.)
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A kavics anyaga mintegy 50° íj-

ban a kvarc és kvarcit különféle szín
félesége. A másik felét homokk, mész-
k, márga, agyagpala, dolomit, ková-
sodott üledékek, tufa és eruptivumok
alkotják. A durva homok élesszél,

fként fehér vagy világosszín kvarc-

ból áll, a finom homok közepesen
gömbölyített kvarcszemecskékbl és

színes ásványokból áll. Az agyag
kevéssé homokos, kevés apró musz-
kovitpikkelyekkel. Egyes padokban
gyakoriak az agyagmárga konkré-
ciók.

A kavicsok alakja szabálytalan,

általában jól legömbölyített, azonban
gyakoriak a konkáv felületek. Szem-
nagyságuk az 5—50 mm 0 cözött in-

gadozik, zömét 2—30-as nagyságúak
teszik. A hordalék szállítottság szem-
pontjából igen heterogén képet mutat.
Puhatesteket — kivéve a Földesi-

féle kutatóaknát, ahonnan a löszbl
egy faj került el, — kizárólag ebben
a gödörben, csakis agyaglencsébl si-

került gyi'íjteni. Némelyik lencsébl
a csigaházak épen, más lencsékbl
egyoldalii nyomástól torzítottan, la-

pítva kerültek el. Az egyik agyagbe-
településben a hatalmas (20 cm 0-j)
Anodonta héjak mintegy 2 m

2

-nyi

területen héjpadot alkottak.

A gerinces smaradványok ál-

talában rendszertelenül helyezkednek
el. Megfigyelhet törvényszerség csu-

pán a következ : elefántfogak több-
nyire az agyaglencsék és homokos ka-
vics határán, nagy felület csontok
a réteglapok határán helyezkednek el

.

A különálló fogak többnyire a durva
kavics között találhatók, apró fogak és

kis csontok a homok között. A hosszú
csontok fekvési iránya szabálytalan,
folyásirányt megállapítani belle nem
lehetett. Fajgyakoriságot vagy eset-

leges szinteket függleges irányban
kimutatni nem sikerült. A csontok, de
fleg töredékek egy része másodlagos
helyen fekszik, erre utalnak a tel-

jesen kavicsformára koptatott dara-
bok, valamint egyes csontok elre-
haladott elkovásodása. Ez a tény
különben a csonttartalmú kavics-
összlet távolabbi kiterjedésére enged
következtetni.

2. ábra. Szelvény a Földesi-féle 1 . sz. gödör délkeleti
falából. 1. termtalaj, 2. degradált talaj, 3. típusos
lösz, 4. »záporkavics« zsinórok, 5. agyagos, márgás,
tavikrétás. homokos, kavicsos összlét jégékek és
fagyhasadékok kitöltéseivel, 6. csonttartalmú ho-
mokos kavicsösszlet, 7. puhátest-héjas agyaglencse,

8. kövületmentes levantei homok
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Nagyjából hasonló felépítés volt a többi gödörben észlelt szelvény is. A csont-

tartalmú karács legmélyebb észlelt pontja a fent leírt F ö 1 d e s i-féle nagygödörben
van, viszont a felszínt a legjobban a Horvát és Jankó 4. gödrében közelíti meg.

Itt (talaj, altalaj és igen vékony löszréteg alatt) 60—80 cm mélységben éles határú le-

pusztított felülettel jelenik meg. A Közép utca ÉKi szárnyán a talajvíz ugyanezen
kavicsból már 350 cm mélységbl tör fel. Ezen a részen a karács csontmentes. A kavics-

test a kútszelvényekbl összeállított adatok szerint enyhehajlású sarlóalakú, egyik vége

É-i irányú, végpontja kb a F és Úri utca sarkán van, innen déli, majd enyhe forduló-

val DNy-i irányba húzódik, mintegy 2,5—3 km összhosszban az Ödön és Sándor utcák

keresztezése táján lév D-i végéig. Szélessége szakadozottsága miatt (egykori zátony'

és szegélyzátony jellege folytán) változó, néhány m-tl kb. 200 m-ig, ezt a legnagyobb

szélességét az ásatások színhelye táján éri el, majd ismét néhány in-re szkül a vége

táján. A kavicsösszlet vastagsága 100—400 cm között ingadozik.

A karácsok kzetanyagát tekintve a kvarc és kvarcitkavicsok núnden valószín-

ség szerint a fels permi durvaszem homokk és karácskonglomerátumából származnak.

Ennek legközelebbi kibúvása Füle mellett van, kb. 16 km távolságra légvonalban.

A homokkkarácsok egy' része szintén a permi homokk-öss zletbl származik. Habár
,S t r a u s z L. a mezföldi, így kislángi karácsok származási helyét a görgetettségi

mérései alapján Füle—Polgárdi tájára tette, a permi eredet kzetanyag kizárólag

inneni származtatását annál kevésbé tartom bizonyítottnak, mert a kavicsmennyáség

jelents részét alkotó, lényegesen puhább kzetbl (mint mészk, dolonút, márga stb.)

lév kavicsok legközelebb szálban csak a Balatonielvidéken, átlagban 35—40 km-re

légvonalban találhatók. Kiss J. füredi mészkövet, megyehegyi dolonútot, kovásodott

mészkövet (középs triász Alsóörsön), rvengeni bitumenes agyagpalát, ladini szarukövet

ismert fel a karácsanyagban. Ebben az esetben a permi kzetanyag, st a perm eltti

metamorf kvareit származliatik Alsóörs távolabbi környékérl a triász eredet kavics-

anyaggal együtt. Van a karács között egy jellegzetes homokk is, amely élesen elüt

mind a permi, mind a pannóniai homokkövektl, leginkább talán az eocén homokkövek-

hez hasonlít. Ennek, továbbá Kiss J. szerint a sárszentmiklósi riolittufával küllem-

ben teljesen egyez tufának és egy másik bizonráalan tufának származási helyiét és így

korát rögzíteni még hozzávetlegesen sem sikerült. Ugyancsak bizonytalan a hely'e egy

általánosságban neogén kép agyagmárgának is. Szépen felismerhetk rászont a pannó-

niai agyagmárga és homokk, továbbá édesrázi mészk. Ezeket már mintegy 20 km-es

légvonalbeli távolságtól kezdve a Balaton környékén nyomon követhetjük. Szerepel

még egv kerzantitszer metamorf bázisos eruptivum is, származási helye szintén isme-

retlen.

Polgárdi-Kszárhegy típusú karbon mészköveket, homokkövet, telérkzete-

ket, továbbá a Fkajár környéki metamorf kzeteket a leggondosabb keresgélés ellenére

sem sikerült kimutatni. Megítélésem szerint ez azt bizonyátja, hogy az egykori folyónak

nem volt olyan ága, amely rázét és hordalékát ÉNy-i, illetleg ÉÉNy-i irányból, vagyis

Polgárdi fell hozta, mert ennek nyomát a kzetanyagban fel kellett volna fedezni.

Ezek szerint a permi anyag fülei eredete is kétséges.

Az egykori folyó feltételezett iránya a kzetanyag mai ismert elfordulásai sze-

rint tehát Ny-i, ill. NyÉNy-i lehetett és az egyez irányú fzf—aliga—enyingi folyó

rendszerébe tartozhatott. Itt kell azonban megjegyezni, hogy' a fzfi kavics csupa

viszonylag nagyszem, tiszta kvarc és kvarcitanyagú, települése is eltér. Az aligai

kavics is túlnyomóan kvípc és kvareit, azonban szelvénye a kislángival tökéletesen

egyezik, beleértve a talajfolyási jelenségeket is a kavicsfedben. Különben az aligai

kavicsrétegbl a kislángihoz hasonló, de talán valanúvel primitívebb elefántfog tre-
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déket gyjtöttem. A rétegtani meggondolások alapján az aligai és kislángi kavicsel-

fordulást összekapcsolhatónak vélem, azonban a fzfit mind térben (más vízrendszer?)

mind esetleg idben is (?) elkülönítendnek tartom. Érdemi állásfoglaláshoz azonban

még kevés és elszórt az észlelés, adat és anyag.

Mindenesetre azonban ez a kzetanyag bizonyítékával alátámasztott feltevés

teljesen ellentmond az ÉNy-DK-i irányú tektonikusán elformált völgyekben kelet-

kezett és kialakult vízrendszerek teóriájának, melynek legújabban Szilárd J. is a

mezföldi vízrendszert tulajdonítja. Mindenesetre egy ilyen kavicsösszlet részletes

(mikroszkópos és vegyelemzéses) kzettani vizsgálata érdemben cáfolná a fként kvarc

és kvarcitkavicsokra kidolgozott görgetettségi felületmérésbl adódó tarthatatlanul

alacsony szállítottsági távolságértékeket.

A közölt szelvény nem teljes, így a képzdmények kormeghatározása a Bacsák
féle korbeosztás alapján annak srn ismétld ciklusossága miatt csupán nagyobb

idegységekbe való sorolást tesz lehetvé. A termtalaj és a degradált altalaj, valamint

a lösz záporkavicsos zsinórjaival egységes zárt üledékképzdési ciklust alkotnak, réteg-

hiány nélkül folyamatosak. A termtalaj és altalaj holocén, a lösz pedig általánosságban

würm korú. A würmön belüli szintezés esetleg részletesebb üledékkzettani vizsgálatok

alapján lehetséges volna. A löszben a záporkavicsos szintek, helyesebben betelepülések

jellegzetes maradéküledékek. Ezek tehát egyértelmen hatalmas ess idszakot jelen-

tenek anélkül azonban, hogy ezen periódusok korát rögzíteni lehetne.

A lösz üledékhézaggal, diszkordánsan települ az alatta lev vegyes, agyagos,

homokos, kavicsos, márgás, tavikrétás összletre. A két réteg határán jelentkez típusos

talajfolyási jelenségeket legszebben a J a n k ó-féle 5. számú gödör ÉK-i falán lehetett

megfigyelni (LH. tábla 1.). Itt az ÉXv-DK irányú fal merlegesen metszette a DK-i

irányba hajló csúcsú hullámokat. A hullámok magassága a 30 cm-es nagyságrendben

mozog. Maga a jégzavargás (krvoturbáció) a würm I glaciális kilengés derekán történt. A
felszínén talaj folyást szenvedett réteg keletkezése a risszben rögzíthet, fként egykori

sekély tavakban, tocsogókban, melyeket idszakos vízfolyások bolygattak meg. Elbbire

a tavikrétaszeríí képzdmények, márga, agyag, — utóbbira n homok és kavicslencsék

utalnak. A rétegösszletben egykori síktundra jelenségek nyomai észlelhetk [poligonális

(sokszög) talaj, jégékek, fagyhasadékok kitöltött metszetei, krotovinák.] Ezek két,

illetleg három egymást követ, elkülöníthet szintben ismétldnek. E jelenségek kora

a rissz I és risszll-be tehet. Figyelemre méltó jelenség, hogy a risszképzdményekben

található kavicslencsék anyaga mind kzet, mind alaktani szempontból az alatta lev
csonttartalmú összlet kavicsanyagához ersen hasonlít, annak esetleg átdolgozott

anyaga.

A rissz réteg éles határú denudációs (eróziós) diszkordanciával települ a csont-

tartalmú összletre. A két képzdmény közötti üledékhézag a mindel-rissz interglaciális

(»nagy interglaciális«) folyamán történt nagy lepusztulás során keletkezett. Tulajdon-

képpen ez az üledékhiány, illetleg ennek csak az említett interglaciálisban rögzíthet

bekövetkezése utal a felette lév képzdmény rissz korára, illetleg a prewürmi csont-

tartalmú kavicsos összletig lehatoló lepusztulásból ered üledékhézagra.

A csonttartalmú homokos kavicsösszlet földtani kora önmagában nem határoz-

ható meg. A képzdmény egy idszakos, akkor annál bvebbviz, torrensjelleg, ers-

•sodrú folyó szegélyzátonya, ill. partja, melynek kisebb-nagyobb mélyedéseiben a víz

hosszabb idre is megállt, és idszakosan lefzdve önálló élettérré vált. Ezek a kis tavak

csak a nagyvíz idején kaptak utánpótlást a folyóból. Ezt bizonyítják a molluszkás

agyaglencsék, de fként a lumasellaszer Anodonta padok. A puhatest faima alakjai

sem önmagukban, sem együttesükben nem perdönt kormeghatározó értékek, mert

.fként az átmeneti idben vagy az egész pleisztocénben szerepl fajokból állanak
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A gerinces fauna összetétele alapján pliocén továbbél és pleisztocént megnyitó
újonnan fellép fajokból áll. Mindezen fenti meggondolások alapján a réteg kora a fels

pliocénnél (levantei) fiatalabb — mert arra települ, — azonban a günznél idsebb,
vagyis pregünzi, s mint ilyen, éppen a pliocén-pleisztocén határán az átmeneti id-
ben képzdött. Egyéni elbírálás döntheti el azonban, hogy az említett két biztos határ

között a képzdmény melyik lépcsbe helyezend.

A kavicsos réteg néhol éles lenyesett felülettel, másutt ismét elhatárolhatatlan

átmenettel érintkezik az alatta lev kövületmentes fels pliocén (levantei) homokkal,

amelyet különben a lelhelytl D-re 3 km távolságban Páknajor belterületén 30—50

cm vastag talajréteg alól fejtenek. A látszólagos diszkordaneiát vagy látszólagos kon-

kordanciát nyilván a kavicsot lerakó folyó hozta létre részben mederképzése, részben

pedig a levantei homok iijrafeldolgozása során. A szelvény legalsó tagját képez homok
levantei korát megjelenési alakja és az enyingi, balatoni stb. szelvények hasonlósága

egyértelmen rögzíti.

A rétegtani kérdések finomabb tisztázása csupán nagyterület kutatással volna

végrehajtható más helyütt teljes vagy legalábbis teljesebb rétegszelvények ismereté-

ben. A közelmúltban lezajlott nagy felkészültség Mezföld-kutatás ezen a téren ered-

ményesebb lehetett volna. így Szilárd J. (2) jelentésében Kislángtól D-re dél felé

liúzódó több (3—4) km-es felszíni kavicselfordulást jelez térképén, ugyanakkor a

levantei homokot nem észlelte. A löszt tévesen átmosott lösznek tekinti. Nem észlelte

sem a rissz (= lösz alatti) rétegeket, sem a talajfolyásokat. A rétegtani kérdéseket a

régen szokásos megoldással intézi el, és a csonttartalmú kavicsot L ó c z y által közölt

emlsök (E. merid.) újraidézésével helyezi az ópleisztocénbe.

A rétegtani sorrendet szemlélteti a LII. tábla 2. ábra, amely a Földesi-féle

nagy gödör K-i sarkában a típusos rétegsort (egészen felül a záporkavics zsinóros lösz

,

alatta a risszképzdmény és a kép közepétl lefelé a csonttartalmú kavicsösszlet

)

mutatja be. A LII. tábla, 3. ábra a Jankó-féle 5. gödörben a kavicsösszlet váltako-

zóan vízszintes és keresztrétegzettség homokosabb tagját ábrázolja.

III. smaradványok

A) snövények.
A kavics közül egy kb. 5 cm átmérj szabálytalan alakú kovásodott fatörzs-

darab került el. Színe sötétbarnás, jiéhol vörös elszínezdéssel. A gyrk meglehetsen

ehnosódottak. A darabot meghatározás végett A nM reánszky G. professzornak

adtam át, azonban 'a kézirat lezárásáig feldolgozása nem készült el. Eredési helyét és

korát illeten — miután a helvét kavicsok csak igen nagy távolságban nyomozhatok, —
perminek vélem, annál is inkább, mert küls megjelenésében az általam Alsóörs vidékén

gyjtött permi kovásodott fatörzsdarabokhoz hasonlít. Ezt az egyéb permi kavicsanyag

fentebb részletezett származása is alátámasztani látszik. Meghatározása a kavicseredet

eldöntésében perdönt fontossági! lehetne.

B) Puhatestek.

Puhatesteket a Földesi-féle 1. számú ún. nagy gödörben, továbbá a Földesi-

féle 2. számú ún. kutatóaknából gyjtöttem. Ez utóbbiból, löszbl került el a Cepaea 3

és a Helicella 1 példánya (a másik 2 a puhatest faunával együtt a nagy gödör agyag-

lencséjébl). Az összes többi puhatest héj a kavicsösszletbe települt kevéssé homokos

agyaglencsékben volt található, kb az 5 és 6 m-es szint táján.

»
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A puhatest héjak három jellemz módon mutatkoztak: 1. 1—2 cm vastag,

mint legnagyobb érték : 2 m2 nagyságú területen héjpadok formájában. Itt túlnyomóan

az Anodonták és néhány Unió volt található. A rossz megtartású és be nem gyjthet
Anodonták meghatározása a rétegben történt, a legnagyobb talált példány hosszanti

átmérje meghaladta a 20 cm-t. — 2. elszórt egyedek, eredetileg ép állapotban a kzetbe
zárva, gyakran héjfedjükkel együtt, torzulás nélkül, közepes megtartási állapotban,

begy j theten és meghatározhatóan. A begyjtött fauna nagy része így került el. —
3. Az agyagréteg másodlagos mozgása folytán elállt jellemz mozgási lapítottságú

torzult példányok. Két agyaglencsébl néhány ilyen Yiviparus került el.

A puhatest héjak — kivéve a Theodoxust és Cepaeát — teljesen színtelen,

fehér, meglehetsen puha állapotban kerültek el, csak lassú szárítás és preparálás

után voltak megrizhetk és meghatározhatók. Elfordulásuk a rétegben viszonylag

ritka, elszórt, más gödrökben gondos keresés ellenére sem sikerült még töredékeket sem
begyjteni. A begyjtött példányok között viszonylag kevés az ép, sértetlen, fként a

nagyobb alakok sérültek. Viszonylag sok az embrionális és juvenilis egyed.

A puhatest fauna-meghatározásom revízióját S o ó s L. múzeumigazgatónak
köszönhetem, aki a törzsfejldéstani és rétegtani kiértékelést illeten is értékes útmuta-

tást adott.

Az elkerült fajok (S o ó s rendszere szerint) a következk

:

Törzs : M O LLU SC A.

Osztály: GASTROPODA

Család : XERIT I

D

AE
1. faj : Theodoxus danubialis C. P f r. 8 drb. jól konzerválható, azo-

nos mustrázatú példány.

Család : VIYIPARIDAE
2. faj: Viviparus ( Pcyrtomaphora B r u s.) megcsúszott agyaglencsé-

bl több deformált példány.

3. faj : Tylopoma ( Povulum B r u s.) a fauna leggyakoribb, feltn
jó megtartású alakja héjfedvel, mintegy 50 példány került
el belle. Számos héjfedt találtam külön is. S o ó s L. vé-
leménye szerint további tanulmányozásra szoruló, esetleg új

» faj, mert a tulajdonképpeni ovulumaél karcsúbb, csúcsa
hegyesebb és több kanyarulata van. .Alakra a Bithynia
podwynensis N e u m.-vel egyezik meg, de annál majdnem
kétszer nagyobb.

4. faj : Tylopoma cf. böckhi (?) egy-két példány egyeznek látszik.

Család : VALVATIDAE.
5. faj : Valvata piscinalis Mull. mintegy 20 vált. nagyságú pld.

6. faj : Valvata cristata M ü 1 1. 3—4 apró példány.
7. faj : Valvata naticina Menke 6, többnyire töredékes példány.
8. faj : Valvata sp. mintegy 30 embrionális és juvenilis egyed.

Család: HYDROBIIDAE.
9. faj : Lithoglyphus naticoides C. P f r. 2 sérült példány.

10. faj: Bithynia leachi troscheli Paasch 1 pld.

Család : MÉLANIIDEAE

.

1 1 . faj : Fagotia acicularis Fér. mintegy 20 közepes megtartású pld

.

1 2. faj : Fagotia esperi Fér. 3 egyed.
13. faj : Melaniidaerum gén. indet. ( PPrososthenia) 3 példány.
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Család: PLANORBIDEAE.
14. faj : Planorbarius corneus L. 1 embrionális példánv
15. faj: Gyraulus albus M ü 1 1. 1 példánv.

Család : SUCCIKEIDEAE.
16. faj : Succinea ( ?pfeifféri R m.) 5 példány.

Család : PUPILLIDAE.
17. faj : Pupilla muscorum I,. 1 töredékes példány a kavicsösszlet

fels szintjébl, agyagos homokból.
Család : VALLONIIDAE.

18. faj: Vallonia enniensis G r e d 1. 4 példány.
Család : ENIDAE.

19 faj : Chondrula tridens Mü 11. 1 szájadéktöredék.
Család : HELICIDAE

• 20. faj : Hélicella hungarica S o ó s & W a g n. 2 felntt és egy juvenilis
példány. Az egyik felntt példány a kutatóakna’ löszébl
került el, azonban a másik két egyed a nagy gödör
agyaglencsé

jébl

.

21. faj : Cepaea vindóbonensis C. P f r. 3 sérült példán}- halványan
látszó sávozottsággal a kutatóakna löszébl.

Osztály : LAMELLIBRANCHIA.
Család : UNIONIDAE.

22. faj : Unió pictorum balatonicus K s t r. számos többé kevésbé sérült
féltekn, azonban ezek közül csak egy volt konzerválható.

23. faj : Anodonta cf. cygnaea L. lumasellaszer héjpadokban nagy
• tömegben fordul el, igen rossz megtartásban, héja a ned-

vességtl egészen pépszer. Egyetlen ép példányt sem sikerült
kiemelni. Hatalmas méretek, a legnagyobbak hosszanti át-
mérje meghaladja a 20 cm-t.

Család : SPHAERIIDAE.
24. faj : Pisidium amnicum Müll. mintegy 8— 10 példány.
25. faj : Pisidium svpinum A. S. 1 féltekn, Soós közlése szerint a

Géberjénbl elkerült után a második általa ismert magyar-
országi elfordulás.

26. faj : Pisidium henslowamim S h e p p. 1 féltekn, fosszilisan eddig
csak Lóczy említi a Balaton pleisztocénjébl. Boglár—Rév-
fülöp vonalából.

27. faj : Pisidium subtrmncatum Maim. 1 féltekn, Soós L. közlése sze-

rint nálunk az els biztos fosszilis elfordulás.
28. faj : Pisidium sp. több juvenilis és közelebbrl meghatározhatatlan

példány.

A fauna kétharmada vízi, mégpedig inkább álló és lassú folyású és csak eset-

legesen sebes folyású vízben él alak, egyharmada pedig szárazföldi, nedvességet, víz-

partot kedvel alak. Az életteret tehát, melyet a földtani meggondolások alapján sike-

rült rögzíteni, a puhatest fauna is teljességgel alátámasztja. A tócsák, lefzdött
tavacskák idszaki (1 éves) jellegét a nagyszámú embrionális és juvenilis egyed is

bizonyítja.

Törzsfejldési szempontból tekintve az alakok fele (1, ?2, ?3, ?4, 5, 7, 9, 11, 12.

14, 15, 16, 17, 24) a Kárpátmedencék puhatestinek si törzséhez tartozik. A fauna

negyede ( ? 2, 6, 10, 23, 25, 26, 27) keleteuropai kapcsolati!, déli egy (18) faj, ponto-

kaukázusi két faj (19, 21) és végül endemikus kett faj (20, 22), biztosan be nem sorol-

ható három faj (8, 13, 28). A nemek jelents része már a plioeén kezdetétl, még inkább

azonban a fels pannon végétl ismert és a levantikum végével kivirágzó gazdag puha-

test faimában már mindegyiket megtaláljuk.

. A fentiek alapján a fauna alakjait illeten nem korjelz, összetétele azonban

pontosan rögzíti az élettér körülményeit, ez pedig egyezik a földtani eredményekkel.
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Cj Gerincesek.

A gerincesmaradványok a homokos kavicsösszletbl kerültek el.. Beágyazási

körülményeikrl a szelvényleírásban már volt szó. Megtartási állapotuk a tökéletestl

a restaurálhatatlanig változó, általában azonban jónak mondható. Kifejezetten rossz

megtartásúak a Proboscidea csontok és ritkábban fogak —
-
gyengék az állkapcsok,

•csigolyák — legjobbak a növényevk fogai. A darabok színe a sárgástól a barnás-

szürkéig, egész ritkán- s kékes-feketéig változó, a bezáró anyagtól függen. Jellemz
azonban egy, a színárnyalattól független mozaikszer mustrázat. A darabok ritkán

teljesek, többnyire töredékes-hiányosak, fként a jellemz ízülési végek hiányoznak.

Sok a szilánk is, ezek egy része már így került a bezáró rétegbe. Érdekes módon koponya-

töredék egy-két szarvcsap vagy agancsthöz tartozó jelentéktelen részen kívül egyál-

talán nem került el.

A darabok egy része elsdleges fekvhelyén van, másik része azonban másod-

lagos fekvhelyrl került el. Erre utalnak a teljesen kavicsformára legömbölyített

tömör (keményszivacsos) csonttöredékek, továbbá a csontszilánkok legömbölyített

élei, végei. Némelyik csont azonnal betemetdött, vízhatásnak keveset volt kitéve,

ez könny, szivacsos szerkezetét megrizte, nyelvérintésre szívó hatású. A csontok

másik része huzamosabb ideig lehetett akár a száUitódás, akár a vízalatti betemetdés

folytán a vízhatásnak kitéve, ezek súlyosak, teljesen tömörek, részben átkovásodtak,

kjellegek lettek. Fként a koptatott szilánkok ilyenek, azonban a csöves csontok

között is akad ilyen.

A csontok funkcionális-alaktani meghatározásánál Bökönyi S. muzeológus

adott értékes útmutatást, míg a rendszertani rész revízióját, valamint a törzsfejldési

és sélettani kérdésekben kapott útmutatást Kretzoi M. osztályvezetnek köszön-

hetem. A preparálás és restaurálás Reményi J. gondos munkája.

Az elkerült gerinces maradványok (G. G. Simpson rendszere szerint) a
következk :

Törzs : VE RT E B li A T A
Osztály : REPTJJLI

A

Család : EMYDIDAE
G faj : Emys sp. plastron darabok. .

Család : TESTUDINIDAE
1. faj : Testudo sp. plastron, carapax darabok, liumerus töredék.

Osztály : A VÉS

Család : STRUTHIONÍDEA
3. faj : cfr. ? Struthio sp. tojáshéj darabok, elég gyakoriak. Felületük

a jellegzetes porózus szerkezetet mutatja, görbületük alapján
a ma él strucc tojásának kb. 2—2,5-szerese.

Osztály: MAMMALIA
Család : CASTORIDAE

4. faj : Castor sp. Mj, ilium.

5. faj : Trogontherium cnvieri bal I sup., M 1

,
bal és jobb tibia.

Család : CRICETIDA

E

6. faj : Microtinarum gén. indet. gyökértelen M,

Család : MURIDAE
7. faj : Parapodemus sp, M 1

Mindkét rágcsáló fog a puhatesteket tartalmazó agyag
iszapolása során került el.
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Család : URSIDAE
8. faj : Ursus etruscus jobb mandibulafél, astragalus,
9. faj : Ursus arvarnensis jobb mandibulafél.

Család : MUSTELIDAE
10. faj : Pannonictis sp. jobb tibia
11. faj: Mustelidarum gén. indet. els végtagcsont-töredék és bal

ilium, a nvestnél nagyobb alak.

Család : HYAEXIDAÉ
12. faj : Pseudocrocuta sp. C.

Család : FELIDAE
13. faj : Felis (Lynx) sp. jobb 5. metaearpus.
14. faj : Pantheva arvernensis C sup.
15. faj : Machairodus crenatidens humerus dist. vége, bal C inf.

16. faj : Machairodus sp. C sup.

Család : GOMPHOTHERIIDAE
17. faj : Anancus arvernensis M és I töredékek.

Család: MAMMUTIDAE
18. faj : Mammut (Zygolopliodon) borsoni M2 és M töredékek.

Család: ELEPHANTIDAE
19. faj : Archidiskodon meridionalis — M inf és sup, I és M töredé-

kek, radius ulna, scapula, femur, egyéb végtagcsont töre-
dékek, igen gyakori.

-Család : EQUIDAE
20. faj : Hipparion sp. metapodium, M sup.
21. faj : Macrohippus sp. metapodium, végtagcsonttöredékek, P, M.
22. faj : Allohippus stenonis I, C, P, M, sup és inf, végtagcsontok,

metapodium, phalanx, csigolya stb. Gyakori.

Család : RHINOCEROTIDAE
23. faj : Dicerorhinus etruscus bal P

3 ,
M3 , M sup., humerus töredék.

Család : SUIDAE
24. faj : Sus sp. C sup.

Család: CAMELIDAE
25. faj : Camelus sp. phalanx.

Család: CERVIDAE
26. faj : Eucladocerus sp. agancstöredék bal.

27. faj : cf. Megaloceros sp.- számos agancstöredék, ágtöredékek,
állkapocs, P és M sup és inf, metapodium, tibia,

humerus, gyakori.

Család : Bovidae
28. faj : Leptobos etruscus bal állkapocsfél, I, P inf. és sup. M phalanx,

metapodium, femur, csigolya és egyéb végtagcsonttöredékek.
Igen gyakori.

29. faj : cf. Gazellosp'ira torticornis szarvcsapok és

30. faj : Gazella sp. szarvcsap.

A fauna képe igen heterogén. Megtaláljuk benne a sivatagi (teve, strucc, görög-

tekns), a steppei (lovak, marhák, hiéna), szavannás (vastagbrek, macskafélék)

és ligeterdei, erdei (szarvasok, medvék, rágcsálók) alakokat. A csonttartalmú rétegben

faunisztikai elkülönítést, szintmegállapítást végezni nem lehetett. így nem rögzíthet,

hogy ezek az egymástól ersen eltér élettájak egymás mellett vagy inkább egymást

követen alakultak ki az sfolyó mentén. Rágási (ragadozó, rágcsáló) nyomok a cson-

tokon nincsenek. A csontok felületén látható karcolások a kavicsoktól erednek. Az s-
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folyó mente és maga az ásatási színhely is egykori itató és gázló lehetett. Erre utalnak

az egészen fiatal egyedek (elefánt) mellett egészen vén egvedek maradványai is (elefánt,

Jó, marha).

A fauna összetétele jellegzetesen mutatja a pliocén túlél alakok és az újtípusú

pleisztocén alakok egymásmellettiségét. Ez a tény önmagában is a levantikum és a

günz közé rögzíti a fauna korát, igazolva ezzel is a földtani megállapításokat.

IV. Összefoglalás.

A kislángi semls lelhely fentiekben részletezett elemzése elzetes jelentés

jelleg. A lelhely vizsgálatában csak a kezd lépések történtek meg. Közleményem

célja a kérdés felvetése és beszámoló az eddig történtekrl.

A csonttartalmú kavics kora az eddigi vizsgálatok összesítése szerint pregünzi.
Indokolatlannak tartok minden olyan finomabb korbesorolást, amely a gerinces fauna

alapján, eltér életföldtani adottságok mellett egészen távoli és egymással összefüggés-

telen faunákra való hivatkozással történik, de sem földtani, sem üledél^kzettani-réteg-

tani megalapozottsága nincs meg.

Kisláng kulcshelyzetet foglal el legfiatalabb rétegtanunkban, jelentsége éppen

nem elszigetelt létében van — és éppen ezért a kislángi ásatások folytatása — slény-

taniig bármilyen érdekességgel bír is, — önmagában, areális kutatás nélkül csak fél-

érték marad. Az a tény, hogy a gerinces smaradványokkal jellemzett (ún. »maszto-

donos« és »meridionáliszos«) levantei-végi és ópleisztocén kavicsképzdmények hatalmas

összefügg, földtanilag csak kvartergeológiailag jellemezhet területen (Mezföld és

távolabbi kömyréke, Fzf, Ercsi—Duna—Sió között) látszólag elszigetelten fordulnak

el, — kívánja meg, hogy a kislángi lelhely’ korszer, komplex vizsgálatát, annak hely,

de fként területi kiértékelését és kivetítését elvégezzük.
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1. Marosi A.: smaradványok Kislángon. Székesfehérvári Szemle 1934. évi
III—1\'. füzet. Székesfehérvár 1934. pp. 94. — 2. Szilárd J. : Morfológiai megfigye-
lések a Mezföld nyugati részén. Földrajzi értesít II. évf. 2. füzet. Bp. 1953. június

TÁBLAMAGYARÁZAT-TAKELERKLÁRUXG

LH. tábla.

1 Würmalji talajfolyási jelenségek a Jankó-féle 5. gödör ÉK-i falán. Hullám-
magasság kb. 30 cm.

2. Típusos rétegsor a Földesi-féle nagy gödör K-i sarkában. Egészen felül a zápor-
kavics-zsinóros lösz, alatta a rissz-képzdménv, a kép felétl lefelé a csonttartalmú
homokos kavies-összlet.

3. A csonttartalmú kavics váltakozóan normális és keresztrétegzettsége a Jankó-
féle 5. gödörben.

•

MecTOHaxowgeHHe HCKonaeMbix MJieKOnHTaroiUHX b c. Knui-iaHr

A. K. P e m e h b h

Abtop nogpoHO omicbiBaeT MecTOHaxoHcaeHiie, oHapy>KeHHoe b uenrpe TpaHCgaHyiiii-
flog noBBon h nognogBoíí rojiogeHa HaxogHTCH CBiiTa Biop.vicKoro necca n cyrjiHHKa c

paCJlOeHHBMH H BblK.THHHBaHHHMH puCCKOTO Abfla. IlOA 3T0H CBHT0ÍÍ H3X0AHTCH neC4aHHCTbie
rajibKH c kocthmh « mHHHCTbiMH jniH3a.MH, ii ocTaTKaMH MOJunocKOB. HaKOHeg, b nogouiBe
pa3pe3a h3xouhtch necoK 6e3 ocTaTKOB ncKonaeMbix.



388 Földtani Közlöny 84. kötet 4 füzet

B03pacT KOCTecoflepjKamnx CJioeB — rojiopeH. Mojijhockh b cbocm noaaBJiíuomeM 6o.n
_

IBHHCTBe HBJIHIOTCH BOAHHbIMH, OCTajlbHbie Ha3eMHbIMH, J1IOHIUHMH BJ13)KH0CTb (JlOpMaMH
KojiHBecTBO HaíUeHHbix bmaob mojijiiockob Bcero 28, cpeaii hhx Psidium HBjiHeTCH

HOBOH ({jOpMOÍÍ.

2 3K3eMnjiHpa nepenaxn, HeKOTopbie ^panweHTbi hhmhoh CKopjjyribi h 27 bhaob pa3-
Hbix MJieKonnTaiomnx 6biJiH HaHfleHbi b onncaHHOM MecTOHaxowAeHHH. Cpean (jjparMeHTOB
ifHTepecubi : 3ybi Rodentia h paa pa3HOo6pa3Hbix xwmHbix, Me>KAy npoMHM TOJicTOKOHOie.
.aoniaflH, ojichh h ckot.

CBoeBpeMeHHoe MecTo>KHTejibCTBo jkhbothhx buio eper h MejiKOBOAbe nepHOflu-
>íeCKH BOAOOÖHJlbHOH peKH„ — MO >KCT 6bITb, BOgOnOH H 6pOfl >KHBOTHbIX.

To OÖCTOflTejlbCTBO, MTO ra.lbKH C KOCTHMH BCTpeHaiOTCH Ha ÖO.lbLIIOH nAOmaAH, yKa3bl-
BaeT Ha pacnpocTpaHeHiie .wecTOHaxo/KAeHM h ocTaTKOB. PacKonKH npoAÓJDKaioTCH.

Dér fossile Sáugetier-Fundort von Kisláng.

A. REMÉNYI

Veríasser bespricht eingehend den in dér Mitte Transdanubiens, be ider Gemeinde
Kisláng liegenden Fundort. Unter deni holozánen Bódén und Unterboden, befindet
sich würmer Löss, weiter tonige sandige Sehichten mit Bodenflissen und Eiskeilen
des Riss, darunter dér knochenhaltige sandige Kies mit molluskenlialtigen Tonlinsen.
und endlieh im Grund des Profils dér oberpliozáne fossilienlose Sand. Das Altér des
knochenhaltigen sandigen Kieses ist prágünz. Von den geborgenen Weichtieren sind
etwa zweidrittel Wasser-, die übrigen Feuehtigkeit bevorzugende Landformen, dér
Gesamtzahl nach 28 Arten. Erwáhnenswert sind die Pisidien, mit neuen Vorkommnissen.
Die Vertebraten sind durch 2 Schildkröten, 1 Vogel (Strauss-Eierschalenbruchstücke,
und 27 Sáugetierarten vertreten. Nennenswert sind die aus dem Lehm ausgeschlámmten
Nagerzakne, reich ist die Reilie dér Camivoren. Háufig sind Überreste von Dickháutem.
Pferden, Hirschen, und Rindem. Dér ehemalige Ur-Lebensort war das Ufer und margi-
nale Bank eines periodischen, wasserreichen Flusses, ehemalige Tránke und Fürt. Das
Vorkommen des knochenhaltigen sandigen Kieses in grösserem Ausmass bestátigt

ein ausgedehntes Fossihenvorkommen. Weitere Forschung des Fundortes ist vorgesehen



SZEMLE

A FRANCIAORSZÁGI FÖLDTANI ÉS BÁNYÁSZATI
KUTATÁSI KÖZPONT FÖLADATA

Franciaországban az ország egész területén történ minden olyan munkálatokra,

amelyek a felszín alatt tíz méter mélységet meghaladó föltárást létesítenek, kötelez

bejelentési törvényt hoztak a földtani vizsgálatok elvégzésérl és az ezekre vonatkozó

adatok központi nyilvántartásáról.

A Nemzetgylés és a Köztársasági Tanács elhatározta, a Nemzetgylés elfogadta

és a Köztársasági Elnök jóváhagyta a következ tartalmú törvényt :

1. A Bányászati Minisztérium keretében intézményt hozunk létre >>Földtani,

Geofizikai és Bányászati Kutató Központ« címen.

2. Felkutatunk, megrzünk és esetleg nyilvánosságra hozunk minden geológiai

és geofizikai természet dokumentációt, az 1944. május 22-i törvény értelmében, mely

szerint »az altalaj vizsgálatára vonatkozó geofizikai mérési adatok bejelentése kötelez.

«

A minisztertanács és a minisztertanács elnöke elrendeli a következket

:

1 . Mindazok a személyek, akik a felszín alatt bármilyen célú, 1 0 méternél mélyebb

kutatófúrást, bányászást vagy földalatti munkálatokat végeznek, kötelesek igazolni,

hogy bejelentették azt a Bányászati Minisztériumnak.

2. A bányászati szolgálat mérnökei, a geológiai és geofizikai kutató központ

mérnökei, valamint a térképészeti szolgálat munkatársai a bányászati államtitkár által

kiállított megbízólevelet kapnak és felhatalmazást nyernek, hogy ellenrizzenek minden
fúrást, földalatti munkálatot vagy bányászkodást bármikor a munkálatok alatt vagy
azok után, bármilyen mélységben.

Joguk van bármilyen geológiai, hidrológiai vagy bányászati természet okiratot

megtekinteni, adatokat és mintákat bekérni.

3. Minden geofizikai vizsgálati mérést elzleg be kell jelenteni a Bányászati

Minisztérium vezetjének
; ugyancsak közölni kell a mérések eredményét ugyanezzel

a szervvel.

4. A begyjtött adatokat és okmányokat a szerz engedélye nélkül a beérkezéstl

számított 10 éven belül nem lehet nyilvánosságra hozni vagy harmadik személyekkel

közölni.

5. A jelen törvény megszegése 200-tól 6000 fr. pénzbüntetéssel sújtható.

6. A törvény végrehajtását végrehajtási utasítás szabályozza.

A végrehajtási utasítás elrendeli a következket

:

1 . Az elírt bejelentést a munkavezet köteles megtenni
;

a vállalkozó köteles

ellenrizni, hogy a bejelentés megtörtént-e, ha nem történt meg, úgy köteles azt meg-
tenni. A bejelentés írásban történik. Tartalmaznia kell a következ adatokat

:

1. A munkavezet nevét, keresztnevét, képzettségét és lakását, adott

esetben a munkálatokkal megbízott vállalkozó fenti adatait ;
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2. A munkálatok pontos helyét, tárgyát, természetét és a tervezett mély-
séget, valamint a munka megkezdésének idpontját. A Bányászati Minisztérium

vezetje, ha szükséges, kiegészíttetheti az adatokat és átteszi a Kutató központhoz.
2. A geofizikai vizsgálatok bejelentését elrendel rendelet is a munkavezett

teszi illetékessé a bejelentésre
;

a kivitelezéssel megbízott személy köteles ellenrizni,

hogy a bejelentés megtörtént-e, ha nem történt meg, úgy köteles azt megtenni.

A bejelentés tartalmazza :

1 . A munkavezet, illetve a felvételezéssel megbízott személy . nevét,

keresztnevét, képzettségét és lakáscímét
;

2. A kutatás tárgyát, az alkalmazott módszert és a felhasznált mszereket.

3. Az l/'80.000-es térkép kivonatát, pontosan feltüntetve a kutatás ter'
letét.

A geofizikai vizsgálatok eredményét beszámoló alakjában közölni kell a Bánvá-
szati Minisztérium vezetjével a mveletek befejezése után azonnal vagy pedig minden
6 hónapban, ha a kutatások idtartama több mint egy félév. A beszámoló tartalmazza 1

a) a munkavezet és a vizsgálat vezetjének nevét, minsítését és lakcímét ' b) a vizs-

gálat tárgyát, módszerét és az alkalmazott mszereket
; c

)

a mérési eredményeket,

beleértve a korrekciós számításokat és a kiértékeléshez szükséges adatokat
; d) az

esetleg készített térképeket és rajzokat, amelyek a mérési eredményeket tartalmazzák.

A Bányászati Minisztérium vezetje, esetleges kiegészítés után átteszi a bejelen-

tést a Kutató Központhoz.

3. Olyan munkálatokról, amelyek a jelen rendelet megjelenése idején már folya-

matban vannak — amennyiben meghaladják a 10 m mélységet — két hónapon belül

bejelentést kell tenni. A régebbi törvények alapján munkálatok megindítására és újra-

felvételére vonatkozó engedélykérések és nyilatkozatok másolatát a Bányászati Minisz-

térium megküldi a Kutató Központnak.

Az eredmények rendszerezését és ellenrzését a Földtani és Bányászati Kutató

Központ végzi.

Szolgálatai: ,
Fúrási dokumentáció. Megkapja a bejelentéseket és meg'

bízza a szolgálat mérnökeit vagy küls geológusokat (egyetenú eladókat, térképésze-

ket stb.), hogy a munkálatokat ellenrizzék és jelentést tegyenek.

Irattára áll: kartoté k-r endszerbl, abc-rendben feltüntetve megyék

és községek szerint minden egyes munkára vonatkozó összefoglaló adatokat, amely

adatok dossziékra (megyei D, bizalmas C), mikrofilmekre, részletes jelentésekre, publi-

kációkra stb. mutatnak ;
50.000-es térkép atlaszból, amelynek alapján képet

alkothatunk a munkálatok fekvésérl a terepen. Ez a könnyen és gyorsan kezelhet

nvilvántartás központosítja a legkülönbözbb eredet bányászati, hidrológiai és egyéb

okmánvokat. Lehetvé teszi, hogy a különböz tudományágak egymás között kicserél-

jék eredményeiket.

E rendszer elnye, hogy a dokumentáció használata biztosítva van olyanok

részére, akiknek arra szükségük ván, anélkül, hogy mindent nyomtatásban közölni

kellene.

A nvilvántartott adatokat más geológusok más témakörben mindenkor felhasz-

nálhatják. Ezért szükséges, hogy a lehet legteljesebb dokumentáció álljon rendelkezésre.

A nyilvántartást helyben lehet igénybe venni, a nem bizalmas természet adatok azon-

ban kérésre fotókópián is kiadhatók.

A föhnérhetetlen gyakorlati, hasznosságon kívül tudományos szempontból a

vizsgált földalatti munkálatok által szolgáltatott adatok tömege lehetvé teszi az ország

földjének aprólékos részletekig men megismerését.
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A Központ együttmködik más intézmények geológusaival és az amatrökkel
is Párisban és a távoli vidékeken. Fenntartja számukra az általuk gyjtött eredmények

tudományos tulajdonjogát, st biztosítja számukra a publikáció lehetségét, abban

az esetben, ha ezek az adatok általános érvény tanulmányhoz vezetnek.

Az anyaggyjtést és a terepen végzett megfigyelések megrzését ki kell egé-

szíteni az anyagok laboratóriumi vizsgálatával. A kzettani, üledékképzdési és s-
lénytani munkálatokat nem szabad néhány minta vizsgálatára korlátozni, — azokra,

amelyek a kívánt rétegtani meghatározás szempontjából a legfontosabbak. A speciális

vizsgálatokat más laboratóriumok együttmködésével kell alaposan elvégezni.

*

Szükségesnek tartjuk fölhívni a figyelmet a franciaországi kutatási központ itt

vázolt példamutató irányelveire. A Magyar Állami Földtani Intézet
évtizedek óta képtelen megtalálni, még kevésbé megvaló-
sítani korszer föladatait. Fölszabadulásunk után történt többszörös

átszervezés és újraszervezés és az ezekkel kapcsolatos papiros-rendeletek mindinkább

lehetetlenné teszik az idetartozó vizsgálati és kutatási anyagok nélkülözhetetlen össze-

sítését, központos nyilvántartását és földolgozását. Szemünk eltt folyik az országban

folyó kutatások sokmilliós érték adatainak elkallódása, szétszóródása, st a már meg-

lev adatok pusztulása is. Az adatok és az anyagok központos nyilvántartása nélkül

azok nem ismerésével, más-más célokkal, milliós költségekkel történnek újrakutatások

a legkülönbözbb helyeken. Az alapadattár formai létesítése nem merülhet ki a vas-

szekrényekben, vasrácsok védelme alá helyezett iratok »éber« rzésében és hozzáfér-

hetetlenné tételével. Szakszer gyjtés, összesítés és értékel anyagföldolgozás szüksé-

ges. a nndenkori szakmai hozzáférhetség teljes lehetségével.

V. E..

.

1

. \
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A MATEMATIKA SZEREPE A FÖLDTANBAN

A földtan és a matematika kapcsolata a legutóbbi idkben szinte váratlanul

megersödött. Ezzel egyidben számos vitás kérdés merült fel a geológusok közt a mate-
matika használatának jogosságára, használhatóságának kereteire, különösen pedig a

geológusképzés matematikai anyagának irányelveire vonatkozóan. Ezekre a kérdésekre

próbálunk meg itt az eddig kialakult vélemények alapján válaszolni.

A földtan, eddigi történetének mintegy másfél évszázada alatt, hatalmas fejl-

désen ment át : a kezdet öncélú és leíró, tapasztalati vizsgálataiból egységes, zárt tudo-

mányággá vált, és így a nagyipari termelés hatahnas nyersanyagszükségleteinek felels-

vállalója és a népgazdasági tervezésnek nélkülözhetetlen alapja lett. Ezzel a fejldéssel,

néha némileg elmaradva, máskor, meg elreugorva, együtt járt a földtan gondolati

szerkezetének hasonló nagyarányú fejldése. Ez a fejldés általában két f irányban

haladt : egyrészt új tudományágak és segédtudományok alakultak a földtanon belül,

mint a geokémia, paleoklimatológia, paleoökológia
; másrészt a földtani kutatás egyre

fokozódó mértékben vette igénybe a többi természettudományok nyújtotta lehetsé-

geket. Ezzel párhuzamosan a földtan minden területén óriási mennyiség számszer
adat halmozódott fel, amelyek helyes értékelése többnyire elmaradt az általános fejl-

déstl.
Az újonnan alakult tudományágak és a más tudományoktól újonnan kölcsön-

vett módszerek nem nyertek minden további nélkül polgárjogot a földtan keretében.

Bár a geológusok többsége rendszerint nem tette ezeknek a kérdését elvi kritika tár-

gyává, a vezet szakemberek és geológus-gondolkozók közt széleskör viták alakultak

egy-egy ilyen újítás körül, amelyek során az egyik fél általában elzárkózó álláspontot

foglalt el, és ha el is ismerte az új tudományág vagy módszer érdemeit, azzal válaszolt

rájuk, hogy az »nem földtan«, míg viszont a másik fél sokszor az új irányzatra, mint

valami varázsszerre alapozta egész tudományos jövjét. Az ekörül kialakult tudomány-

elméleti nézeteltéréseket rendszerint csak az id döntötte el véglegesen. — Ma is sok

ilyen bevallott és ki nem mondott ellentét áll még fent a geokémia, [geofizika és egyéb,,

kevéssé orthodox irányban haladó tudományágak kérdésében, de ezeknek a helyzete

a földtanon belül ma már nagyjából tisztázottnak mondható. Az érdekldés és az ellen-

tétek manapság fként a legfrissebb újonjött, a matematika köré csoportosulnak.

A matematika, — mindig beleértve a geometriát is, — együtt született és fejl-

dött a csillagászattal és földméréstannal, áthatotta a fejld fizikát, és mindenkorra

egyesült vele. Azóta a matematika nagy területen behatolt a kémia területére

és kinyújtotta csápjait az élettudományok, földrajz és földtan felé is. Nem szerényen,

segítséget és felhasználhatóságot ajánlva jött, hanem iránytmutató, normatív tudo-

mányként, készen arra, hogy tiszta és ellentmondásmentes logikai felépítésével teljes

egészében megreformálja az eddig még nem matematizált tudományok gondolati szer-

kezetét. A matematika ilyen fellépését az egyes tudományokon belül változatos tenné- '

j

szet ellenhatások kísérték. Egyes irányzatok helyeselték, st megkövetelték a gon-

i
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dolkodás minél szélesebbköríí matematizálását a saját tudományukon belül, mások
viszont ennek többé-kevésbé mereven ellene szegültek. A földtanon belül három jelleg-

zetes elvi álláspont alakult ki a matematika szerepére vonatkozólag :

Az egyik nézet szerint a matematikának semmi keresnivalója sincs a földtanban.

A matematika segítségével csak olyan természeti jelenségek írhatók le, amelyekben a

változó állapotjelzk száma viszonylag kicsi. Viszont a földtanban valamely jelenséget

csak a, változóknak meglehetsen nagy számával írhatunk le, és rendszerint ezek között

% sok az ismeretlen. Gondoljunk például egy érctelep kialakulására, ahol a hmérséklet,

nyomás és térbeli helyzet ismeretén kívül legtöbbször az ismeretlen koncentráció-,

gznyomás- és egyéb adatoknak egész halmazára lenne szükségünk, hogy a kérdést

mennyiségileg megfoghassuk. Másrészt pedig a matematikai természet feladatokban

ismert premisszákból haladunk az ismeretlen végeredmény felé, míg a földtanban éppen

a végterméket ismerjük, — legalábbis részben, — és ebbl kell a lehetséges premissza'

rendszerek legvalószínbb értékeire következtetni, hogy aztán ezekbl általánosítva

a végtermékrl részletesebb ismereteket szerezzünk. így az érctelep (végtermék) jelle-

gébl következtetve annak keletkezési módjára (premissza), megállapítjuk az érc-

telep .(végtermék) továbbkutatásának legreményteljesebb irányait. Minden geológus

saját tapasztalatából tudhatja, hogy egy ilyen kétszeres visszafelé-következtetésnél

a formális, »matematikai« gondolkodás téveszmékre vezethet. — Végeredményben

tehát ez az álláspont elveti a matematikus gondolkodás lehetségét a földtanban, és

szkeptikus állásmódot foglal el a számszer adatok matematikai kezelhetségével

szemben.

A másik csoport szerint, éppen ellenkezleg, a földtan gondolati szerkezetének

a revízióját és újjáépítését a matematika segítségével és annak a mintájára kell végre-

hajtani. Nem szabad megengedni, hogy ilyen nagy gazdasági jelentség tudományban,

mint a földtan, az intiúció elnyben részesüljön a logika felett. A geológusok részérl

gyakran .hallott »talán«, »körülbelül« és »valószín« szavakat minél elbb az »ennyi és

és ennyi tonna«, »ilyen koncentráció« és »ennvi méter mélvségben« kifejezéseknek kell

felváltaniuk . Többnyire ez a véleményük a népgazdaság földtani irányban érdelkelt, de

földtanilag nem képzett szakembereinek is.

A harmadik csoport álláspontja bizonyos szempontból átmeneti helyet foglal

el az elz kett között. E szerint alkalmazzuk a matematikát a földtanban minél széle-

sebb keretek közt, mindig szem eltt tartva azonban, hogy geológusok vagyunk és nem
matematikusok : ezzel a kritikai szemlélettel válasszuk ki a földtanban használható

és földtanilag értékes eredményeket szolgáltató módszereket, és ha azok beváltak-

alkalmazzuk ket minél nagyobb terjedelemben. —- Ezt a szempontot veszik figyelembe,

ha nem is mindig tudatosan, a gyakorlatban, üzemeknél mköd geológusok, akik mun-
kájuk javítására aránylag a legszívesebben alkalmaznak mindenféle új módszert, —
feltéve, természetesen, ha egyáltalán tudomást szereznek róla, — és éppen a közvetlen

gyakorlatból a leggyorsabban meg tudják állapítani valamely módszer használhatóságát.

A fenti véleményeket áttekintve, a fkülönbségeket a matematikai gondolkodással

szemben való állásfoglalásban látjuk. A számszer adatok kezelését általában mindenki

szívesen bízná rá a matematikára, legfeljebb annyiban térnek el a vélemények, hogy a
matematikai apparátus mai fejlettsége mellett mennyire vállalhatja ezt a feladatoti

Mármost ami a matematikát, mint gondolkodásmódot illeti
;

az eddig részben vagy
egészben matematikai alapra épült tudományoknak, st magának a matematikának
a gyakorlatából azt a tapasztalatot szrhetjük le, hogy a matematikának gondolkodó

algoritmusként való használata kevés kivétellel mindig tévtanokra vezetett. A gondol-

kodás tudománya egyébként is a logika és nem a matematika, ezért helytelen volna

valamely tudomány gondolkodásmódjának megreformálását a matematikától várni

7 *
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Ezen az alapon viszont a földtani gondolkodás jelenlegi állapotára és annak megváltoz-

tatására vonatkozó fejtegetéseket nyugodtan kívül hagyhatjuk ennek a cikknek a

határain.

Egészen más a helyzet, ha a matematikát nem mint gondolkodásmódot, hanem
mint kifejezési módot vesszük tekintetbe. A matematikai kifejezésmódnak tagadhatat-

lanul óriási elnyei vannak. A parabola egyenlete három betbl áll, és mégis jobban
jellemzi a parabolát, mint három oldal szóbeli leírás. A dönt különbség azonban a

Szóbeli leírás és a képlet között az, hogy a képlet pontosan jellemzi a mennyiségi viszo-

nyokat is, míg a szóbeli leírás legfeljebb csak minségi lehet* Ezért a matematika, mint

kifejezési mód, feltétlenül csak hasznára lehet minden tudománynak, így a földtannak

is, feltéve, hogy a tapasztalati tényeket le tudjuk fordítani ennek a kifejezésmódnak

a nyelvére, vagyis feltéve, hogy ezek a jelenségek a matematika jelenlegi fejlettség

állapotában egyáltalán leírhatók.

A földtani jelenségleírások nagy része ma még valóban kíviilesik a matematikai

kezelhetség határain, éspedig éppen a változók nagy száma miatt
;
de azért már ma

is több olyan fogalomkört találunk a földtanon belül, ahol a tárgy matematikai meg-

fogása kívánatos, st nélkülözhetetlen. Ide tartozik a nyersanyagkészletek becslése,

' ami a hasznosítható telep matematikai-geometriai kezelése nélkül ma már el sem képzel-

het és a testmértan és trigonometria alapos ismeretén kívül legalábbis az analitikai

geometria elemeinek az ismeretét feltételezi. Bár a hasznosítható telepek földtani ki-

fejldése rendszerint szintén igen változatos, a változók nagy számát ésszer és —
hangsúlyozottan — földtani alapon nyugvó meggondolásokkal le lehet úgy csökkentem,

hogy a számítás viszonylag egyszervé váljék. Ebben a vonatkozásban különösen

áll az az egyébként is jól bevált elv, hogy bár az egyszerbb matematikai

eszközök használata a számítás pontosságát mit sem csökkenti, mégis, a magasabb

színvonalú módszerek a munkát meggyorsítják, és ezért használatuk a gyakorlatban

indokolt.

Hasonló terület a földtani térképezés és szerkesztés, ahol elssorban geometriai

segédeszközök és grafikus eljárások jönnek számításba, de ha nagyobb pontosságra

törekszünk, gyakran kell a mértani eljárásokat számítással követni. Itt ugyancsak

testmértani, trigonometriai és analitikai geometriai ismeretek szükségesek
;

amellett

fel kell használni az igen sok munkát megtakarító nomogrammokat, bár ez különös
|

matematikai tudást nem igényel.

slénytani vonatkozásban bizonyos szabályos váztípusok (csigák, ammoniták)

matematikai leírása jöhet számításba : így az ammoniták vizsgálatára a közelmúltban

dolgoztak ki viszonylag egyszer és rendszertanilag is jól használható leíró módszert.

A földtan számos ágában felhalmozott nagyszámú mennyiségi adat célszer

kezelése sem lehetséges a matematika segítsége nélkül. A látszólag összefüggéstelenül

szórt adatokban a szabályszerségeket a matematikai statisztika újabban nagy fejl-

désnek indult módszereivel fedhetjük fel, rendszerezhetjük és értékelhetjük. A statisz-

tikus módszerek manapság minden tudományban rohamosan terjednek és különösen

a földtanban szaporodtak el nagy- mértékben. Ennek az lehet az oka, hogy a statisztikus

módszerek különösen megfelelnek a földtanban felvetd problémáknak. Természetesen

itt is fennáll két dönt követelmény, hogy ti. egyrészt a begyjtött nagyszámú adat-

nak legyen valamilyen földtani értelme, másrészt a kiderített szabályszerségeket is

a földtan szemszögébl kell értékelnünk. A statisztikusan jól kezelhet adattömegekre

jó példa a földtan többféle ágában felgyülemlett rengeteg orientációs adat, pl. kzetrés-

mérés. Ebben az esetben a begyjtött adatoknak van földtani értelmük, hiszen a kzetrés

jól körülhatárolt földtani fogalom. A kzetrések statisztikájának földtani értelmezése



azonban a legtöbb esetben hiányos, amiért aztán a legtöbb földtani mben a kzetrés-

diagrammok kizárólag díszít jellegek.

A matematikai statisztika módszerei különben is nagy elvigyázatosságot köve-

telnek meg, mert éppen fiatal volta miatt a statisztika elméleti apparátusa meglehetsen

magasröpt és nem-matematikusok számára nagyrészt érthetetlen. Igaz, hogy az ilyen

magas elméleti síkon levezetett módszerek a gyakorlatban rendszerint táblázatok le-

olvasására és a négy alapmveletre korlátozódnak, vagyis bárki által könnyen elvégez-

hetk, és az eredmények értékelése is néhány egyszer szám összehasonlításával törté-

nik; de éppen ezért nagy a veszélye annak, hogy a módszer kezelése gépszervé és értel-

metlenné válik. Ezért fontos, hogy a statisztikus módszerek elméleti úton megállapí-

tott alkalmazási szabályait a gyakorlatban nagyon pontosan tartsuk be.

A statisztika a fent említett, orientációs adatokkal kapcsolatban való felhasz-

náláson kívül fleg az slénytanban, a variációstatisztikai számításokban kap fontos

szerepet. A rendszertani kategóriák elhatárolásának ez az egyetlen objektív módszere :

minden egyéb a paleontológus szemmértékére és az összehasonlító ábrák jóságára,

vagyis teljesen esetleges tényezkre alapít. — Más területen is sikerrel alkalmazták már
a statisztikát, például kavicsgörgetettségi, vagy vegyi összetételi adatok értékelésénél,

de egészben véve mégis azt lehetne mondani, hogy ezeknek a módszereknek az igazán

széleskör alkalmazási módjait a jövben fogják majd kidolgozni.

Ennyit a matematikának a földtanban való közvetlen alkalmazhatóságáról.

Egészen máskérdés, hogy' mennyi matematikát kell egy' geológusnak feltétlenül tudnia ?

Természetesen mindazt, ami a földtani gyakorlatban közvetlenül alkalmazható : tri-

gonometriát, térmértant, ábrázoló mértant, és fleg igen komoly' mennyiség algebrát
>

mert az minden matematikai módszernek az alapja. Ezenfelül azonban nem zárkóz-

hatik el a geológus a geofizika, csillagászat, fizika (pl. szilárdságtan és ermtan) isme-

retanyagától sem, ezért feltétlenül szükséges, hogy' ezek matematikai apparátusának

is ismerje legalább az elemeit. Itt elssorban differenciál- és integrálszámításról és vala-

mennyi vektoranalizisrl van szó. A jelenlegi középiskolai és egyetemi képzés ezt az

smeretanvagot a mostani geológus-hallgatóknak általában megadja.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy' a matematika a földtannak már
ma is sok helyen igen fontos és nélkülözhetetlen segítséget nyújt. Legreálisabb állás-

foglalás tehát, ha ezeket a jólbevált matematikai módszereket minél szélesebb körben

alkalmazzuk, szem eltt tartva a földtan speciális követelmény'eit, és ha elsegítjük

további használható módszerek kidolgozását és alkalmazását. Mindezekbl végs fokon

az következik, hogy' a matematika elemeinek ismerete minden geológus számára nél-

külözhetetlen, és minden matematikai többlettudás fontos segítség egyrészt a saját

tudomány mvelésében, másrészt pedig a rokontudományok jobb megértésében.

Balkay Bálint



ISMERTETÉSEK

Erdélyi János: Kristályszerkesztés és kristályszámítás

213. oldal, 186 rajz. — Függelék: Tokodv László: Kristályszerkesztés
gömbvetiiletek használata nélkül. 215—255 oldal. 54 rajz. Budapest, 1954. Akadémiai

Kiadó.

Erdélyi elszava szerint munkáját szak- és egyben tankönyvnek szánta.
Tankönyv jellegének megfelelen több alapismereti anyagot közöl, így a gömbhárom-
szögek sajátságait és a rájuk vonatkozó tételeket.

A könyv három ffejezetre tagolódik : I. Kristálytani szerkesztések, II. A kris-

tályszámítás általános egyenletei, III. A kristályszámítás a különböz rendszerekben.
' A kristály-számítási és szerkesztési feladatok megoldására kizárólag a gömb-
vetületeket s ezek közül csak a sztereográfikus és gnomonikus vetületeket használja.
Ismerteti mindkét vetület tulajdonságait és összefüggésüket egymással. Rámutat el-
nyeikre és hátrányaikra, valamint alkalmazási területükre. Behatóan tárgyalja a kris-

tálymérésekkel nyert adatok felhasználását a kristály- elemeinek (tengelyarány, tengely-
szögek) számításakor. Foglalkozik a lapszögek számításával. Minden kristály-rendszer-

ben felmerül számításokat részletesen tárgyalja és példákkal világosítja meg.
A számításokban alkalmazott egyenleteket táblázatosán is összefoglalja. Ezzel

a szakembereknek segédkönyvet ad, amelyben a legfontosabb egyenleteket gyorsan
megtalálhatják.

A szerkesztéseket szintén csak a sztereografikus és gnomonikus vetület segélyével

végzi . Ismerteti a két vetület készítését és a vetületkbl az egyszer és az ikerkris-

tályok szerkesztését.

A számítások- és szerkesztésekhez mellékletként a V. .Goi d s c h m i d t-féle

húr- és tangenstáblázatot, a W u 1 f f-hálót és kevésbé használatos W r i g h t-liálót

közli (helyette célszer lett volna az általánosan elterjedt V. Goldschmi d t-féle

háló közlése).

A szöveg megértését számos sikerült rajz könnyíti meg.
A kristályszerkesztés vetületek nélkül is megoldható. A gömbvetiiletek hasz-

nálata nélkül végezhet szerkesztési feladatokat a síkmetszés- és övtengely- meghatáro-
zásával a könyv függelékében Tolcody L. ismerteti, általánosan és minden rendszer-

ben, mind az egyszer, mind az ikerkristályokra vonatkozólag.
Tokodv L.

H. JL Cefl.ieyKHÜ, E. — íl. AnaHbes A. E. KyneHKo: CocTaB h nponcxowfleHHe

jiecca BeHrpHH

A magvarországi lösz összetétele és eredete. (Dokladi Akademü Nauk Sz. Sz.

Sz. R. 1954. Tóm. XCIY. Xo. 5. — Bemutatta Obrucsev V. A. akadémikus)

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája kérésére a Magyar 'tudományos Aka-
démia 6 db. löszmintát küldött Magyarország különböz területeirl (Pusztaszabolcs,

Velence, Jászszentlászló, Nagyvölgy (?) és az Alföld déli, jugoszláviai részérl (Titel).

A szerzk Obrucsev akadémikus útmutatása alapján a lösz kzetképzdé-
sének, anyagszármazásának módjára és liely-ére kívánnak következtetni a szomszédos

országok területérl gyjtött minták korszer, részletes összehasonlítása alapján, \ izs-

gálataik kiterjedtek az ásványi statisztikus összetétel, az agyagásvány-alkatrészek

röntgen, hbomlási, festési eljárásokkal való meghatározására, a pH-érték, vegy-i össze-

tétel és karbonáttartalom megállapítására. 10 könny és 30 nehézásvány elegyrész

mellett mindegyik mintában kimutatták az illit és a montmorillonit, háromban a kao-

linit jelenlétét göthit, hidrogötliit, lüdroliematrt és egy esetben ferrihalloyzit kíséretében.
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Az ásványszemcsék felületi és alaki sajátságai, a könnyen málló ásványfajok gyenge
•elváltozása, a vizsgálati anyagok rétegzetlensége, és más, küls kzettani jellegek alapján

a magyarországi löszt légi eredés üledéknek minsítették.
Vizsgálati eredményeik alapján a szerzk B e r g löszképzdési fölfogása ellen

szólnak, ugyanakkor nem adnak határozott vizsgálati bizonyítékot saját állásfoglalá-

.sukra, a nálunk régóta eolikus üledékként ismert lösz légi származásának bizonyítására.

A lösz egyetlen lényegi kritériuma : légi úton lebegve szállított
finom törmelékanyagból származik.

Vizsgálataikban hiányzik a leglényegesebbre, az üledékképzdésre való vissza-

következtetés szemcseösszetételi alapon. Megállapításaikat fként a »terrigén« kompo-
nensek vizsgálatára alapítják. Különös figyelmet fordítanak a talajképz folyamatok
.löszképz, elváltoztató hatására. Ennek hiányában Obrucsev álláspontjának iga-

zolását látják.

A magyarországi lösz üledékképzdési, települési viszonyainak s az ezt közl
tanulmányok ismerete nélkül készült dolgozatuk okfejtése azonban nem meggyz,
noha k is, mint a hazai irodalom általánosságban, a löszt eolikus üledékként jellemzik.

Á 0,01—0,25 mm 0 szemcserészleg alapulvétele az ásványtani statisztikus

összetétel vizsgálatánál bizonyítja, hogy a szerzk nem tesznek lényegi különbséget
görgetve szállított > 0,1 mm 0 és lebegve szállított < 0,1 mm 0 törmelékanyag
között. (A lebegveszállítás fels határát nehéz ásványoknál 0,05 mm 0 -nél valószín-
síthetjük.) A görgetve és lebegve szállított csoport el nem különítése a regionális futó-

homok és löszképzdés egyidej egymásmellettiségének és egymásba való fokozatos
átmeneteiének nézetébl származik. Eszerint valóban nem látszik szükségesnek a két
csoport elkülönítése és külön-külön történ vizsgálata : az anyagforrás azonos.

Vizsgálati eredményeink ellenben azt mutatják, hogy a két csoport regionális

üledékeinek jelenléte a lösz lerakodási területein nem magyarázható egyértelmen.
Mindkett a nyári félévek üledéke, sakhogy az egyik szélcsendben történik, a másik
pedig aktív szélfúvással egybekötötte

A lösz anyaga, a < 0,1 nini 0 anyagmennyiség egész Európában »gyökértelen«,
egyértelmen származtatható, regionális képzdmény. Az eljegesedett idtartamok
alatt létrejött zonális légköri cirkuláció, keleti anyagszállító légmozgás terméke, mely
mindannyiszor létrejött, valahányszor a zonális légköri cirkuláció nyugati, nyáron tevé-
keny szelét a skandináviai belföldi jégtakaró küszöbértéken túli kiterjedése nem engedi
érvényre jutni. Ha a zonális légköri cirkulációban a féléves szélrendszerváltozás bekö-
vetkezhet : még a nyári poranyagszállítás lehetsége esetén sem képzdhet lösz a nyu-
gati szél nagy deflációs készsége következtében. Lösz csak a krionálisok zonális légköri
cirkulációjú, keleti széllel jellemzett, télen deflációs készség — nyáron lerakó szaka-
száiban képzdhet, regionális futóhomok pedig az interkrionálisokbau kialakult, zonális
légköri cirkulációs, szoláris klímatípusok tartama alatt. (l.KrivánP. : A középeurópai
pleisztocén éghajlati tagolódása. Acta geologica. Tóm. III. Budapest. 1954. 3—4.).

A szerzk az ásványtani statisztikus összetétel alapján a magyarországi lösz

anyagát az Alpok morénáiból származtatják. Ez a megállapítás, még a Bulla szerinti

alpi bukószelek okozta hatás figyelembevételével sem állja meg a helyét.

A tanulmány B e r g löszképzdési nézetével szemben álló Obrucsev állás-

pontja szerint vizsgálja kritikailag Berg löszképzdési ismérveit.

K r i v á n

K o r o b k o v, J. A.: Határozó és metodikai vezérfonal a harmadkori molluszkákhoz

Korobkov értékes munkája, egy hat.ározókönyv sorozat els része. Megelzte
ezt a munkát szerznek egy kisebb közleménye, mely az smaradványok általános
formai leírási módjával foglalkozik.

Szerz azért tartja fontosnak ezt a módszertani és határozókulcs sorozatot, mivel
a népgazdaság számára szükséges földtani nyersanyag-kutatásokban pontos rétegtanra
van szükség, aminek alapja a pontos slénytani anyagfeldolgozás. Tekintettei arra,

hogy az slénytani irodalom részben régen elfogyott alapmunkái hozzáférhetetlenek
a széles rétegek számára, szerz szükségesnek tartja az olyan segít m használatát,
amely megkönnyíti az alakok felismerését.

Tekintettel arra, hogy a harmadkori rétegek mind a Szovjetunióban, nnd a népi
demokráciákban igen sok iparilag felhasználható nyersanyagot tartalmaznak, szerz
mindenek eltt ezeknek a rétegeknek a könnyebb szintezhetségéhez kíván hozzájárulni
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és segédkezet nyújtani a különböz távoli kutatócsoportoknál dolgozó geológusok és
paleontológusok számára és a népi demokráciák szakembereinek részére is. Munkáját
igen kimerít hannadkori táblázattal kezdi, amelyben párhuzamba állítja a szovjet-
orosz harmadkori szinteket az Európa különböz részein használatos különböz szint-
elnevezésekkel. Táblázatában az egyes szintekre jellemz kzet minemségét és fonto-
sabb kövületeit is feltünteti. Táblázatai fontos segédeszközt jelentenek a"szovjetorosz
harmadkor ismeretéhez.

A tulajdonképpeni határozó részt a kagylók kimerít morfológiai jellemzése
elzi meg, továbbá a kagylók meghatározásának a metodikáját is adja" Fontos része
a könyvnek a kagylók meghatározásánál használatos mszavaknak szakszótárszer
magyarázata.

A munka második fele a tulajdonképpeni határozó rész, amelyben szerz a ge-
nuszok jellemzésére fekteti a fsúlyt, magasabb rendszertani egységek csak egész röviden
vannak jellemezve. A genusz ismertetések a fontos morfológiai jellegekre szorítkoznak,
és nem nyúlnak vissza az eredeti genuszleírás adataihoz. A határozókönyv csak a Szov-
jetunió harmadkori rétegeiben található genuszokat és szubgenuszokat öleli fel. A genusz-
jellemzést megelzi a genotypus megjelölése és a genusz kora és földrajzi elterjedése.

Az értékes munkát, mely a demokratikus országok kutatói részére is lényeges
segítséget jelent, számos szövegközti ábra és 96 igen szép tábla egészíti ki. Érdekldéssel
várjuk a folytatást, a csigákról szóló kötetet is.

Szörényi E.

J Senes: Spodnosarmatska fauna ípri Malej nad Hronom (Alsó szarmata
fauna a Garam melletti Mala-községbl) . Geologicky Sbomik. III. kötet 3—4. szám.
1953. Bratislava. 193—257. o. 12 tábla.

A szerz a község melletti útbevágás barnászöld agyagjából gyjtött faunát
mutatja be, mely fleg csigákból áll. Kisebb számban szerepelnek kagylók, valamivel
gazdagabb a Foraminifera- és Ostracoda-farma.

A csigák közül faj- és egyedszámban a Mohrensternia-íéléK uralkodnak, amelyek-
bl a szerz több, mint 5000 példányt gyjtött és vizsgált. Munkájának értékét ez a
monográfiaszer összefoglaló feldolgozás adja. Az eddig ismert fajok mellett 25 rij fajt

ír le, számos átmenetet állapít meg, melyeket A, B, megjelöléssel illet és változatnak
illetve típusnak tekint. Hangsúlyozza, hogy az új fajok legnagyobbrészt helyi kifejl-

désnek. (Ebben az esetben talán jobb lett volna ezeket is csak változatnak tekinteni.)

A változatoknak már (nagyon helyesen) nem ad új nevet, pusztán érzékelteti a köz-

tük lev különbséget A, B megjelöléssel. Mindenesetre a sok ríj alak — amelyet a szerz
megállapít — a pontos és részletes megfigyelést bizonyítja. Táblázatszerén bemutatja,

hogv az eredeti két faj ( inflata és oblonga) jelenleg már 34 fajra és változatra van szét-

tagolva.
A faunát összképe alapján alsó szarmatának minsíti. A szarmata alakok külö-

nösebb eltérést nem mutatnak a hazai típusoktól, mindössze 3 tortonai maradvány-
alak ismeretlen nálunk. A Kárpátmedence szarmata faunája véleménye szerint egy-

részt idsebb miocén eurihalin alakokból, másrészt csökkentsósvizi keleteurópai fajok-

ból alakult ki.

B o d a

K. F. Chodutu E. J. Gübelin: Schmuck- und edelsteinkundliches

Taschenbuch. — Bonn 1953. 158. old., 150. ábra, 27 táblázat és 2 többszínnyomású tábla.

A nagy, részletekbemen drágakmunkák mellett a rövid összefoglalások száma
csekély. A C Íl o d u b a—G ii b e 1 i n-féle munka lexikális jelleg ;

röviden és világosan

áttekinti az ékköveket és kristálytani, kémiai és fizikai sajátságaikat.

Betrendszerben felsórolja a drágaköveket, megadva nevik eredetét, kémia 1

összetételüket, jellemz fizikai tulajdonságaikat. Közli a drágakkereskedelemben

használatos elnevezéseknek megfelel ásványneveket.

Ezután ismét betrendben táblázatosán összefoglalja az ásványokat, az egyes

ásványcsoportok változatait és az ásványszíneket, továbbá a sokszor félrevezet keres-

kedelmi névvel jeltett ásványt.

A könw lexikális felépítésének megfelelen az ásványtanban és a drágakiparban
használatos szakkifejezéseket röviden megmagyarázza.
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A csiszolási alakokat rajzban mutatja be. Az ásványtársulások és kzetek kelet-

kezését, a magmás, üledékes és átalakult kzetek keletkezésének körfolyamatát, vala-

mint a földtani korokat egy-egy táblázat tünteti fel.

A legfontosabb ékkövek felfordulásait felsorolja.

Az eddig ismert fejezetek a drágakkereskedk, ékszerek és drágakgyjtk
igényeit — akik inkább csak a kövek felismerésére törekszenek — kielégíti. (1—67.

oldal.)

A könyv többi fejezete a drágakövek tudományos alapon nyugvó meghatáro-
zását tzte ki célul. Rövid kémiai és kristálytani adatközlés után a fizikai tulajdonságok
megállapítására szolgáló eljárások következnek. Keménység, fajsúly és részletesebben

a fénytani sajátságok vizsgálati módszereit közli, mindenkor szem eítt tartva a drága-
köveknél követend eljárásokat.

Rendkívül figyelemre méltó fejezetben foglalkozik a drágakövek, mesterséges
kövek és üvegek zárványaival általában, és az egyes drágakövek különleges zárványai-
val. A mesterséges kövek sajátságait külön is tárgyalja. E részekhez jól összeállított

táblázatok csatlakoznak. A szövegezés világos, de az esetleges bizonytalanságot elosz-

latja a 1 18 kitn mikroszkópiái felvétel, melyek nagy mértékben hozzájárulnak a valódi
és mesterséges drágakövek felismeréséhez.

A drágakutánzatokat és megkülönböztet sajátságaikat behatóan tárgyalja.

Táblázatok segítik el a drágakövek meghatározását. Ilyenek a drágakövek
színét, fajsiílyát, fénytörését külön-kiilön összefoglaló táblázatok, továbbá az ásvány
nevét, fajsúlyát, törésmutatóját, kettstörését, izo- és anizotrópiáját, színét, optikai

jellegét, pleokroizmusát, átlátszóságát, keménységét és kristályrendszerét feltüntet
táblázatok.

A mikrofotográfiákon kívül külön kiemelend a két színes tábla, melyek az ás-

ványok és drágakövek színét majdnem tökéletesen adják vissza.

A mindössze 158 oldalas könyvecske több szempontból elsrendnek minsít-
het. Szinte meglep, hogy az ismertetésbl látható sok adatot ilyen kis terjedelemben
sikerült közölni

;
ez részben köszönhet a jól megválasztott tipográfiának is, amely a

táblázatokat^, kiemeléseket nyomdailag kitnen oldotta meg. A könyvet nemcsak
drágakkereskedk, ékszerészek, drágakgyjtk forgathatják eredményesen, de a
szakemberek részére is hasznos összefoglalás.

T o k o d y L,.

S c h ü 1 1 e r A. : Die Eigenschaften dér Minerale.

I. Teil. Die áusseren Kennzeichen insbesonderes dér erz- und gesteinsbildenden
Minerale. Akademie Verlag, Berlin 1950. 1— 172. — II. Teil. Mineralchemische Tabellen
und qualitativ-chemische Naehweísverfahren. Akademie Verlag, Berlin 1954. 1—602.

Újabban egymásután jelennek meg ásványhatározó könyvek. Ennek magyará-
zata, hogy a napjainkban mindinkább fokozódó nyersanyagkutatáshoz megfelel segéd-
könyvet igyekeztek a szerzk adni. A különböz szempontokból készült munkák el-
nyét és hátrányát a gyakorlat mutatja meg.

Schüller ásványhatározója els kötetében a freibergi bányászati akadémia
évtizedek óta kipróbált és tökéletesített módszereit követte : a határozótáblákban
fényük (fém, — féligfém, — nemfémfény) és e csoportokon belül a karc színe és ke-
ménység szerint rendezi az ásványokat. Megadja a kémiai összetételt, színt, karcot,
keménységet, fajsúlyt, kristályrendszert, külalakot, tércsoportot, hasadást, alakot,
szerkezetet, a hasonló ásványokat, felhasználást, elfordulási módot és a kísér ásványo-
kat. Amint a felsorolásból látható, igyekszik a jellemz bélyegeket részletesen közölni.
A sorrendet illeten helyesebb lett volna a tércsoportot közvetlenül a kristályrendszer
után tenni. Az alak fogalma alatt nem a kristályalakot érti, hanem a kifejldési alakot
(vaskos, vésés, szemcsés stb.). A szerkezet nem a kristályszerkezetre, hanem a meg-
jelenésre vonatkozik (lemezes, oszlopos, sugaras, oolitos, stb.). E két megnevezés tehát
többé-kevésbé fedi egymást, illetleg egyik a másikba átnyúlik.

Az elbbiekben ismertetett frészt — ami a könyv legfontosabb és legterjedel-

mesebb része, 28— 167. old. — a kezdk részére írt bevezet rész az általános ásványtani
ismereteket foglalja össze, s itt különös figyelmet fordít a fontosabb kémiai elemek
egyszerbb eljárásokkal történ kimutatására. Röviden megmagyarázza a keletkezés
körülményeit (magmás, intruziv, vulkáni, üledékes átalakulási eredet ásványképz-
dési folyamatokat)

.
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A négy évvel késbb megjelent második részt szerz már határozott célkitzés-
sel nem kezdk, hanem szakemberek, ásványgyjtk és ásvánv-meghatározással fog-
lalkozó nem mineralógusok részére írta.

E kötet bevezet része általános ásványkémiai ismereteket közöl : a kémiai
képlet kiszámítása után ismerteti a borax- és foszforgyöngyök színezdését, a kationok
viselkedését standard-reagensekkel szemben, az ásványhatározáskor a szükséges vegy-
szereket, az atom- és ionrádiuszokat, a periódusos rendszert.

Az ásványhatározó táblák alkotják a könyv frészét (40— 562 oldal), amihez
csatlakozik a rendszertani áttekintés és a betrendes mutató.

Az ásványok meghatározásakor a mikrokémiai és kvalitativkémiai eljárásokat
alkalmazza. Közli az optikai adatokat, fizikai sajátságokat (karcszín, keménység, hasa-
dás, fájsúly), az ércmikroszkópos tulajdonságokat, a kristályrendszert és az elfordulási
körülményeket (genetikát)

.

Ötven kation kémiai meghatározási módját tárgyalja. A kationokat betrend- 1

ben sorolja egymás után. Minden kationnak megadja jellemz kémiai, kristálykémiai és
fizikai adatát. Táblázatban és diagrammban tünteti fel, hogy az illet kation milyen
vegyületeket alkot

;
pl. molibdén : elemként nem fordul el, szulfid 1 ismeretes, halo-

génvegyülete nincs, oxid 2, karbonát, szulfát, foszfát nincs, molibdát 8 ásvány, szilikát

és szerves vegvülete ismeretlen. E példából kitnik, hogy/az egyes kationok ásványait
a szokásos Dana-rendszer szerint tárgyalja.

A kationok meghatározására közli viselkedésüket a borax- foszforgyöngyben,
szódával, oldatuk és megfelel reagens alkalmazásakor keletkez képzdmény (csapadék)

'

alakját, a színreakciókat, analitikai reakciókat és végül a lángfestést. Minden egyes
'mveletnél megadja az ellenrzés módját és a zavaró vagy összetéveszthet jelenségeket.

A könyv elssorban nnkrokémiai és kvalitativkémiai eljárások alkalmazásával
határozza meg az ásványokat, de figyelembe veszi az alaktani, fizikai, kristály- és geo-
kémiai sajátságukat is. Jelents lépés, hogy nemcsak a »száraz úton« illetve »forrasztócs
kísérletek« alapján végezhet vizsgálatokat tartalmazza.

Miután a fsúlyt a kationok megállapítására helyezi, az izomorf sorok felbomla-
nak és ásványaik külön-külön kerülnek. Ez azonban nem hibája a könyvnek, mert szak-

emberek részére készült.

Schüller könyve széles alapokon felépült, alapos munka. Használhatóságáról
végleges bírálatot azonban csak a gyakorlati kipróbálás után mondhatunk.

A beígért 3. kötet az ásványmeghatározást elsegít fényképek és kristályrajzok

gyjteményét fogja tartalmazni.
T o k o d y

.

‘

Prior D. T.- Hey M. H.: Catalogue of meteorites. London 1953. II. ki-

adás. 432 oldal.

A meteorit-katalógusok közül kiválik Prior azonos cím régebbi munkája
(1923), amely nemcsak megbízható adatai, de a meteoritek rendszertana szempontjá-

ból is fontos összefoglalás. E munka kiegészítése Prior: A gnide to the collection

ot meteorites, London 1926. E 43 oldalas munka a British Museum gyjteményében
lev meteoritek lelhelyei, hullási, illetve megtalálási ideje és súlyán kívül ismerteti

a meteoritek történetét, sajátságait és rendszerezését. Prior katalógusához 1927-ben

Appendix jelent meg, amit 1940-ben Hey tollából S e c on d Appendix
követett.

A most megjelent munka az elzek alapján készült. Új adatokat és összefogla-

lásokat tartalmaz ;
anyagbeosztása lényegében változatlan, de korszerbb.

A bevezetés tartalmazza P r i o r-rendszerét és annak magyarázatát. Ezt követ
fejezet a British Museum meteorit-gyjteményének történetérl számol be.

Táblázatos összeállításból ismerhetjük meg a meteorvasak és kövek fajainak és

darabszámának adatait, hivatkozással a British Museumban lev darabokra. E táblá-

zat szerint az összes meteorhullások darabjainak száma 1702
;
ha ebbl a kétes, meg-

határozatlan és »ketts lelhely« (pl. Kingöonva és Laké Labyrinth, Kisvarsány és

Xyírábrány, stb.) adatokat levonjuk, akkor a darabok száma 1502.

Érdekes a meteorvasak és kövek földrajzi eloszlását feltüntet táblázat. E szerint

minden hullás darabjait, a kéteseket és »ketts« neveket is beleszámítva Európából

425, Ázsiából 280, Afrikából^94, Észak-Amerikából 683, Dél-Amerikából 104, Ausztráliá-
]

ból (Tasmánia, jzéland, jguinea, Újkaledoniát is hozzávéve) 109, Óceániából 7, j



Ismertetések 401

összesen 1702 db. meteorit ismeretes, ezekbl biztos 1499 db. A British Museum gyjte-
ményében 826 db. van. A Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtára 484 hullási helyrl
1295 meteorit példányt riz

A munka legterjedelmesebb része (1—416. oldal) a meteoritek betrendes ismer-

tetése. Szerzk a hullás vagy megtalálás helyét, a helynév szinonimáit, a hely földrajzi

szélességét és hosszúságát megadva, közlik a hullás vagy megtalálás idejét ; év, hó,

s ahol lehet idadatát (óra, perc) . A meteork- vagy vas közelebbi rendszertani, »kzet-
tani« megjelölése után jellemzbb, illetve feltnbb sajátságait közölve ismertetik a
vonatkozó irodalmat, a darabok rzési helyét és a British Museumban lév példányok
súlyát és leltári számát. — Ez a fejezet a legújabb adatok figyelembe vételével igen
gondosan készült és 1952 december végéig minden hullást felsorol.

Nagyon érdekes és fontos a következ fejezet : a meteoritkráterekrl, amelyek
betrendben következnek egymásután a meteoritek ismertetésével egyez adatokkal,
kiegészítve a kráterek számával és méretével, továbbá a vonatkozó részletes irodalom-
mal. Ez a rész különösen értékes, mert a meteorit kráterekrl hasonló összefoglalás

még nem jelent meg. Növéli értékét a legifjabb adatok közlése
;

ilyenek pl. az 1950-
ben megismert Chubb-kráter 'adatai, továbbá a híres Meteor-Crater (= Canon Diablo
kráter) új vizsgálati eredményei, amelyek szerint e kráter földtani erk hatására a miocén
végén vagy pliocén elején keletkezett, míg a meteorhullás késbb történt, és kora
50.000— 150.000 évre tehet.

A könyv végén a British Museum meteorit-vékonyesiszolatainak jegyzékét
találjuk.

A kiváló munka magyar vonatkozásait illeten emelhetünk kifogásokat. A ma-
gyar adatokkal kapcsolatban több hiba csúszott be, s éz fleg a lelhelyek helytelen
írásmódjában mutatkozik meg. Szerzk felhasználják a magyarországi meteoritgyjte-
ményekrl szóló legújabb, háromnyelv munkát (1951), de ennek ellenére a magyar
lelhelyek nevének írása mégis sokszor téves. Sajnálatos, hogy az idegennyelv iroda-
lomban magyar helynevek írása még mindig igen gyakran helytelen. Ez annál inkább
kifogásolható, mert például a spanyol, szláv stb. helynevek írása a különleges jelzések
ellenére is kifogástalan.

Prior és Hey munkája az ásványtani irodalomnak nyeresége, s a tovább1

kutatásokhoz megbízható forrás.

Tokody

D o n n a y, J. D. H. — Donnay, G. : Syntaxic intergrowths in the andorite
series. — Am. Min. 39. 1954. 161— 171.

K r e n n e r fedezte fel az andoritot (1892), ugyanezt B r ö g g e r simdtit (1893)>
Stelzner webnerit néven (1985) írta le. Prior és Spencer kimutatta a sundtit
és webnerit azonosságát az andorittal ( 1 897) . Ahlfeld az andorithoz hasonló össze-
tétel ásványt ramdohrit néven ismertette (1940). Núffield az andorit, ramdohrit
és fizélyit azonosságát mutatta ki (1945 ;

1. Földtani Közlöny 79. 1949. 301—302).

Szerzk alaktani és röntgenvizsgálatai szerint az andorit polikristályosan is meg-
jelenik. A kristályszerkezeti vizsgálatok alapján kétféle andorit különböztethet meg :

andorit IV és andorit VI ; a megkülönböztetés arra vonatkozik, hogy a e-transzlációs
irányban a pszeudoperiódus többszörösei (4c és 6c) mutathatók ki.

A ramdohrit azonos az andorit VI. jelzés ásvánnyal

.

T o k o d v

H a g e r, D. : Crater Mound (Meteor Crater), Arizona, a geologic feature.

—

Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists. 37. 1953. 821—857.

Az arizonai Canon Diablo meteorit krátere világhír s mind a földtan, mind a
meteoritkutatás szempontjából nagy irodalma van. Általános nézet szerint a krátert
meteoritbecsapódás hozta létre. Újabb vizsgálatok e felfogást megingatták.

Hager részletesen tanulmányozta a meteoritkráter és környékének földtani
viszonyait. Vizsgálataiból arra a következtetésre jut, hogy a krátert földtani erk és
nem meteoritbecsapódás hozta létre. A kráter környékén szinklinális és törések állapít-
hatók meg. A törések mentén süllyedés következett be, s ennek helyén van a kráter.
A red, melynek besüllyedt részén a kráter van, valószínleg a miocén végén vagy a
pliocén elején keletkezett. A kráter jóval fiatalabb, kora pontosan nem rögzíthet.
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A meteorhullás a közeli területre, de nem közvetlenül a kráterbe, 50— 150.000 év eltt
történt.

H a g e r felfogása szerint az arizonai Canon Diablo meteoritkráterét nem a
meteorit becsapódása, illetve szétrobbantása hozta létre, hanem keletkezése földtani
erkkel függ össze. A részletek megállapítására fúrások szükségesek.

Tokody L.

Q u i r i n g H. : Permklima und Sonnenfemperatur. (A perui éghajlat és a Nap
hmérséklete.) Neues Jahrb. f. Geol. Pál. 1954. júl.

A v a n’t H o f f és mások nevéhez fzd századeleji vizsgálatok rámutattak
arra, hogy az északnémet ksótelepek egyes ásványtársaságai 80— 1 10° C hmérsékleten
keletkeztek. Ezt általában azzal magyarázták, hogy a mélybesüllyedt telepek a Föld
bels melegének hatására diagenezist szenvedtek. Késbbi vizsgálatok szerint azonban
ezek az ásványtársaságok legalábbis részben a felszín kötelében keletkeztek. Kézen-
fekvbb lenne tehát a szükséges nagy hmérsékletet felszíni hforrásból, éspedig a sós-

tavak ismert nyári felmelegedésébl származtatni. A megfigyelések szerint a sósvíz
hmérséklete a szaharai tavakban 83,6 ,

kaliforniai sós.lagúnákban 70—80°, az erdélyi

sós tavakban pedig 50—52° Jphet, maxnnális besugárzás esetén. Ha a jelenlegi napsugár-
zást vesszük alapul, akkor leszámítva az atmoszférában elnyelt és a felszínrl vissza-

vert sugárzást, elméleti úton 75°-os felmelegedést számíthatunk a kaliforniai és 58°-osat

az erdélyi sósvizekre. Az északnémet ksótelepek vidékére viszont csak 45°-ot kapunk.
Ha feltesszük, hogy a telepek keletkezésekor a maximális felmelegedés az akkori sós-

'vízben 83° volt, akkor visszafelé számolva azt kapjuk, hogy a Nap felszíni hmérséklete
' a paleozoikum végén kerek 430°-kal nagyobb volt mint ma.

A fenti számításokat más úton is ellenrizték. A földfelszín átlagos hmérsék-
lete más meggondolásokból 23°-nak adódott, míg a jelenlegi értéket 2,46 -nak számít-

ják. A fenti adatokból kiinduló számítások az elz számítási módszerrel kapott ered-

ményeket igazolják, és arra mutatnak, hogy a Föld felszínének átlagos hmérséklete a

perm-idszak óta évmilliónként átlag 0,08°-kal csökkent.
. B alkay
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