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A PÉCS KÖRNYÉKI LIÁSZ FEKETEKŐSZÉN OPTIKAI 
VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI

í ГI a : PAÁL Á  R P ADNÉ

A mecsekhegységi liász feketekőszén vizsgálatának eredményeit 
Szádeczky-K ardoss E. foglalta össze „A délmecseki liász kőszén szár
mazása az új kollektív vizsgálatok tükrében” című nagyszabású szintézi
sében (1956). Az abban közölt szénkőzettani vizsgálatokat elsősorban 
az ..Atlas für angewandte Steinkohlenpetrographie” című munkában le
fektetett elvek és a közölt fényképanyag alapján végeztem. Azóta alkal
mam nyílt különböző korú barnakőszeneknek, kőszénkutató fúrások 
szenes agyagjainak, valamint kovásodott és recens faszöveteknek áteső 
és ráeső fényben való megfigyelésére. Tapasztalataimat felhasználva 
megkíséreltem a kovács- és soványkőszén állapotú, Pécs környéki fekete- 
kőszenekben is nyomozni azok kiindulási anyagát és annak átalakulásait.

Barnakőszeneken végzett vizsgálataim alkalmával azt tapasztaltam, 
hogy a valódi bituminiteken kívül kőszénben tulajdonképpen huminit- 
anyagú és mégis bituminitszerű — azokhoz reflexióban hasonló sötét
szürke, fekete színű — elegyrészek is előfordulnak. Ilyeneknek ismertem 
meg elsősorban egyes szállítósejteket, illetve sejtcsoportokat a fa- és 
(részben) a kéregszöveten belül. E sejtfalak bituminitszerű külső meg
jelenése feltehetőleg a bennük képződött vagy szállított valódi bitumini- 
tekkel történt átitatódás következménye. Rendkívüli körülmények foly
tán még erősebb szénülés mellett is megtarthatják bituminitszerű meg
jelenésüket, mint ahogy azt a fényképen egy létrás áttörésű trachea-ma
radvány esetében láthatjuk (III. tábla 5.).

Vannak esetek, amikor ezek a sejtfalak könnyen félrevezethetik 
a vizsgálót, mert valódi bituminiteket vélhet bennük látni. Összepréselő
dött ferde vagy keresztmetszetben, esetleg egyenlőtlen elszíneződés, illetve 
megmaradás által ugyanis spóraszerűvé válhatnak. Más esetekben egyes 
sejtek vagy sejtcsoportok falmaradványaiból hosszmetszetben kutikula- 
szerű képletek alakulhatnak. Valószínűnek látszik, hogy a komlói vizs
gálatok alkalmával a kevés bituminitet tartalmazó kiárit „spórája”  és 
„kutikulája” nem egy esetben faszöveti származású sejtfalmaradvány
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volt. Természetes, hogy a szénülés folyamán az ilyen „ál-bituminitek” 
fognak először a többi huminitekhez teljesen hasonlóvá válni, tehát ho
mogenizálódni, vitritesedni.

Jelen vizsgálataim során sok esetben megfigyeltem olyan, biztosan 
faszöveti eredetű, fogazott kutikulaszerű sejtfalmaradványokat, melyek 
a szállítóelemek létrás vastagodásából származtak. A közölt képek közül 
az egyik a teljes létrát ábrázolja fuzitosodott állapotban (II. tábla 2.). 
A másik kép vitritjében fél-létrák őrződtek meg kutikulaszerű fogazott- 
ság gyanánt (II. tábla 1.). Kisebb szénülésfok mellett bizonyára jelentkez
ne rajtuk a bituminitszerű színhatás is. A fogazottságnak a vitritben 
való megmaradását itt a kovaanyag-közbetelepülés mentén kialakuló, 
enyhe szemifuzinitesedés tette lehetővé. Távolabb a hozzátartozó fa
szövet egyöntetű, homogén vitritté vált.

Az itt előforduló teljesen sima, egyenletes felületű vitriteket túl
nyomóan fa- és belső kéregeredetűnek gondolom, még a feketekőszenekben 
mutatkozó erősebb szénülés ellenére is. Elképzelhető ugyanis, hogy a 
vitritek valamikor spórák, vagy egyéb bituminitet tartalmazó kláritok 
voltak és csak a szénülés során „homogenizálódtak” vitritté. Tehát az 
igazi vitritek és az eredetileg spórás-kutikulás kláritok között itt már nem 
lehetne különbséget tenni. Vizsgálataim folyamán azonban találkoztam 
olyan feketekőszén-típusokkal, melyekben valódi bituminitek, spórák 
jelenlétét lehetett kimutatni, vagy feltételezni.

Az egyik, sok bituminitet rejtő jellemző kőszéntípus Komlón a IV. te
lepben, István-aknán a XV. telepben jelenik meg (a két telep azonos 
szintbe tartozik). Ez a kőszén makroszkóposán és mikroszkópos felépíté
sében egyaránt elkülönül a többiektől. Színe szürkésfekete, fénye tompa, 
törése kagylós. Kis szemnagyságéi részekből áll, duritos jellegű, kennel
szerű, sok spórát, pollent és kevés piritet tartalmaz. István-aknán feltűnt 
a már Komlón is mutatkozó kvarcszemcsék jelentős felszaporodása. 
Ismételt vizsgálatukkor derült csak ki, hogy ezek a kvarcszemcsék leg
többször bituminittestek helyén és azok alakjában jelentkeznek. A fény
képek is bemutatnak többé vagy kevésbé elkovásodott, részben korrodált 
makrospórákat és egyéb bituminittesteket (I. tábla 1, 2, 3, 4.). Ritkábban 
karbonátos és egyéb pszeudomorfózák is előfordulhatnak benne. Ez a 
morfológiai sajátságon alapuló megfigyelés itt azt a feltevést látszik alá
támasztani, hogy a magas illótartalmú bituminittestek elbomlása esetén 
azok helyét szerves vagy szervetlen oldatvándorlásból származó idegen 
anyag töltheti ki. Nagyon érdekes és a spórák vitritesedésével ellentmon
dónak látszik az a tény, hogy e testek nem kovásodott — talán polimeri- 
záltabb — részének bituminit-színe és jellege megmaradt.

A másik, eredetileg bituminites kőszéntípus valamivel nagyobb 
szemnagyságú részekből épül fel. Első szemléletre agyagos vitritnek 
tűnik. Benne a maradék bituminitek alig észrevehetően megbújnak a vit- 
rites részek közötti kevés agyagban. Kovásodás itt nem látható. E kőszén-
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típus kláritos jellegének felismerését csak a felületi csiszolatok többszöri 
átvizsgálása és a hasonló típusú barnakőszén felépítésének ismerete 
tette lehetővé. Abban ág- és kéregtöredékek, levélmaradványok, para- 
koszorús gyökérátmetszetek, több-kevesebb exinit és agyagos szennyezés 
fordult elő. Alom-, vagy talajszintként volt értelmezhető. Itt az összetétel 
sok apró részlet felépítésében is kétségtelenül ahhoz hasonló. Gyakori 
bennük egy sajátos megjelenésű globulitcsoport-képződés, mely mintha 
szintén főleg bituminitekben jelentkeznék. A kis, gömbded globulitoknak 
csak egy részében találunk finom pontszerű sárga pirithalmazokat, a többi 
felülcsiszolatban sötét, még ismeretlen anyagú (I. tábla 6.). Ez a típus 
még többoldalú, további vizsgálatot igényel.

Valószínűleg voltak bituminitek a többé-kevésbé egyenetlen felületű 
— hol vitrit, hol szemifuzinitszerű — helyenként inert beágyazásokat és 
kvarcszemcséket tartalmazó kőszéntípusokban, melyek úgylátszik a 
kiárit és klárit-durit átmenet itteni megjelenési formái. Bennük a bitumi
nitek nem felismerhetők. Mibenlétük nem tisztázott. Ilyen megjelenés 
elképzelhető heterogén származással, de külső kéregszövetekhez hasonló 
heterogén szöveti felépítéssel is. Egyes telepekben jelentős százalékban 
szerepelnek. Az itteni kvarcoknak bituminitekkel való kapcsolata két
séges.

Az elmondottak alapján a tiszta, homogén vitriteket egységes szö
vetből kiindulónak tételezhetjük fel. Viszont előfordulnak benne helyen
ként vitrinertit és fuzitrészletek, mint ugyanannak a szöveti egységnek 
különböző megmaradási formái. Hogy a sejtfalak kipreparálódását, 
oxinitesedését a még élő faszövet kóros folyamatai, vagy a már élettelen 
faszövetet ért szerves vagy szervetlen behatás okozta-e, az bizonytalan. 
Előfordul, hogy a vitritben átmenetekkel jelentkezik a fuzit. Látszik, 
hogy benne keletkezett és vele egy szöveti egységet alkot (IV. tábla 3.). 
Találkoztam fuziton belül vitritként megjelenő szigetekkel (IV. tábla 4.). 
Máskor a vitrit és fuzit között oxinitrészecskék helyezkednek el mint 
fuzitkezdemények. Ez esetben a vitrinertit és fuzit között csak fokozati 
különbség van. Hasonló, de kevésbé finoman tagolt szerkezet valószínűleg 
gombahatásra jött létre (IV. tábla 1, 2.). Szád ec zk y -K ardoss E. (1952) 
„recés periblinit” néven a miocén kőszenekből leírt kéregszövetének is 
megtaláltam a mását (IV. tábla 6.). Mindezekben a szöveti szerkezetek
ben tehát egységes kiindulóanyagról van szó, nem pedig mikriniteknek 
és fuzitszilánkoknak egy vitrites alapanyagba történt utólagos beágya
zásáról.

Vannak azonban független fuzittestek is, melyek feltehetőleg már 
oxinitként kerültek a tőzegesedő agyagba. A fuzit sejtüregeit többnyire 
kovaanyag, ritkábban karbonát, pirít vagy agyag tölti ki (II. tábla 5;
III. tábla 2; V. tábla 3, 4, 5, 6.). Esetenként e szervetlen betelepüléseknek 
oldó hatást kell tulajdonítanunk, mert egyik-másikban a hajdani egy
séges szerkezetnek már csak nyomai maradtak meg (II. tábla 4, 5.).
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A fuzitok rendesen tűlevelűeket és harasztféléket őriztek meg, de likacs
gyűrűs lombosfa-nyomok is voltak (V. tábla 1, 2.).

Ép Araucaria-szövet került elő egy pirites gumóból, alternáló és 
egysoros gödörkés tracheidákkal (III. tábla 4.).

Utolsóként, de nem utolsó sorban meg kell emlékeznünk az agyagos 
szénképződményekről. Ezek vizsgálata meglehetősen elhanyagolt, mert 
vékonycsiszolat nehezen készíthető belőlük és mivel technológiai szem
pontból nem érdekesek, kevésbé is foglalkoznak velük, pedig tanulmányo
zásuk sok értékes tanulsággal szolgál.

Már évekkel ezelőtt — a csak szénnyomokat tartalmazó kutatófúrá
sok anyagának vizsgálata alkalmával — feltűnt, hogy az azokban fel
lelhető növényi maradványok majdnem mindig nagyobb szöveti egység — 
többnyire faszövet— részleteit képviselik. Ügy látszik, hogy ahol nem ala
kulhatott ki kőszéntelep, mert nagymértékű volt a növényzet természetes 
lebontása, ott a kevés maradékot az a szervezet szolgáltatta, amely na
gyobb tömege és tömöttebb felépítése révén a legtovább ellenállhatott 
a lepusztulásnak. Agyagosodott faszövetek jelenléte tehát arra mutathat, 
hogy a telep íeküjében még, a fedőjében pedig már nem voltak kedvezőek 
a feltételek a növényi felhalmozódásra. Az elagvagosodás mértéke első
sorban a vízzel borítottság függvénye lehet. Csak időnkénti víztakaró 
esetén a kisebb növényi szervezetek áldozatul esnek az atmoszferiliáknak, 
vagy a kisebb-nagyobb élő szervezetek pusztító hatásának és a nagyob
bak is fokozatosan elbomlanak. Elöntés alkalmával a nagyobb szöveti 
egység lebontott részei közé, vagy több hasonlóképpen lepusztult marad
vány közé iszap települ.

Gyenge elagyagosodás megkönnyíti a homogén vitrites faszövet fel
ismerését és ezáltal különösen erős szénülés mellett jó szolgálatot 
tesz (VI. tábla 5.). Egyes kőszenes agyagokban is megtalálhatjuk az 
egységes felépítés nyomait (VI. tábla 1,2, 3, 4.). Kipreparálódó vázrészek, 
létrás vastagodás maradványai utalhatnak a kiinduló növényi anyagra 
(II. tábla 3.). Nádszerű szervezeteket is megőrizhet az iszap, annak üregeit 
kitöltve, majd lebontott szövetei közé települve (VI. tábla 2.). A fényké
pen látható finom, vékonyfalú, erősen agyagos szerkezet csak helyben 
pusztulhatott le, mert különben a szállítódás folyamán elroncsolódott 
volna.

Elagyagosodás feltehetőleg a diagenezis folyamán szervetlen anyag
vándorlással kapcsolatban is keletkezhetett, hasonlóan a kovás és karbo
nátos metaszomatikus átalakulásokhoz. Láttuk, hogy még a fuzit oxinites 
sejtfala is átadta helyét a szervetlen betelepülésnek, hogyne történhetne 
ez meg bizonyos körülmények között a vegyhatásokra könnyebben reagáló 
huminites sejtfalakkal? A másodlagosan kivált agyagásványoknak a nö
vényi anyag metaszomatikus átalakításában való szerepére remélhetőleg 
a röntgenvizsgálatok nyomán fogunk feleletet kapni.
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Táblamagyarázó az I—VI. táblához
Olajimmerzióval készült fényképfelvételek a dél-mecseki kőszén felületi csiszolatai- 
ról. A 100 //-nak megfelelő hosszúságot a táblák alján jelöltük. A IV. 3., V. 2, 3. 
fényképek száraz objektívvei készültek. Nagyításuk a kép alatt található meg.

A fényképtáblákon szereplő kőszénminták lelőhelye

5  Évi jelentés 1961. évről I. —
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Erklärungen zu den Tafeln I—VI
Aufnahmen von Anschliffen der Südmecseker Schwarzkohle in Ölimmersion. 
Die Länge von 100// ist am untern Teil der Tafel angegeben. Die Aufnahmen IV. 3 ; 
V. 2, 3 wurden mit trockenem Objektiv aufgenommen. Lineare Vergrösserung 
unter der Aufnahme angegeben.

Fundorte der auf den Tafeln dargestellten 
Sehwarzkohlenprohen

Schacht István  
Schacht István  
Schacht István  
Schacht István  
Schacht András  
Schacht András

Schacht András  
Vasas
Schacht András  
Vasas
Schacht András  
Schacht Széchenyi

Schacht András  
Schacht András  
Schacht István  
Schacht An drás  
Schacht István  
Schacht András

Schacht István  
Schacht István  
Vasas  
Vasas
Schacht Széchenyi 
Schacht István

Schacht István  
Vasas  
V asas  
Vasas
Schacht István  
Schacht István

Schacht András  
Vasas
Schacht András  
Schacht András  
Schacht A n drás  
Schacht András

F löz 15 . (Cannelkohle) 
F löz 15 . (Cannelkohle) 
F löz 15 . (Cannelkohle) 
F löz 15 . (Cannelkohle) 
F löz  2 3 .
F löz 6.

F löz 2 .
Flöz 13 . B ank  2 .
F löz 1.
F löz 13 . B ank 2.
F löz 3 .
F löz 23 .

F löz 3 .
F löz 2 .
F löz  6.
F löz 8.
F löz 2 3 .
F löz 8.

F löz  6.
F löz 6.
F löz 13 . B ank  2.
F löz 13 . B ank  2.
F lö z  23 .
F löz  2 3 .

F löz  23 .
F löz  13 . B ank 2.
F löz 13 . B ank 2.
F löz 13.
F löz 15. (G lanzkohle) 
F löz 6.

F löz 6.
F löz 13. B a n k  3.
F löz 3 . (Liegende) 
F löz 11.
F löz 2 .
F löz 3 . (H angen de)
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Объяснение к таблицам I—VI
Снимки, выполненные в масляной имерсии об аншлифов, приготовленных из каменного 
угля Южного Мечека. Длина, соответствующая 100 микронам указана на нижней части 
таблиц. Снимки IV. 3; V. 2, 3 засняты сухим объективом. Увеличение указано под 
снимок.

Местонахождение проб каменного угля, фигурирующих 
на фототаблицах

Горизонт IV . Флец 15 кеннель
Горизонт IV . Флец 15 кеннель
Горизонт I V . Ф лец 15 кеннель
Горизонт IV . Флец 15 кеннель
Горизонт V I I .  Ф лец 23
Горизонт V II.Ф л е ц  6

Горизонт V II . Флец 2 
Горизонт V I I I .  Ф лец 13 пачка 2 
Горизонт V I I .  Флец 1 
Горизонт V III . Флец. 13 пачка 2 
Горизонт V II . Флец 2 
Горизонт V I I I . Флец 23

Горизонт V II . Ф лец 3 
Горизонт V II . Флец 2 
Горизонт IV . Ф лец 6 
Горизонт V III .Ф л е ц  8 
Горизонт I I I .  Ф лец 23 
Горизонт V III .Ф л е ц  8

Горизонт IV . Флец 6 
Горизонт IV . Флец 6 
Горизонт У Ш .Ф л е ц  13 пачка 2 
Горизонт V III .Ф л е ц  13 пачка 2 
Горизонт V III .Ф л е ц  23 
Горизонт III .Ф л е ц  23

Горизонт III.Ф л е ц  23 
Горизонт V III .Ф л е ц  13 пачка 2 
Горизонт V III .Ф л е ц  13 пачка 2 
Горизонт V III .Ф л е ц  13 
Горизонт IV . Флец 15 блестящий  
Горизонт IV . Флец 6

Горизонт V I I . Ф лец 6 
Горизонт V III .Ф л е ц  13 пачка 3 
Горизонт V I I .  Флец 3 подошва 
Горизонт V I I .  Ф лец И  
Горизонт V I I .  Флец 2 
Горизонт V I I . Флец 3 кровля
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I. Tábla — Tafel I. — Таблица I.

1. Korrodált és nagyrészt kovaagyaggal helyettesített makrospóra-részlet a vegyes 
felépítésű törmelékes eredetű, duritos kőszénben.

2. Nagyobb bituminittest nagyrészt kovaanyaggal kitöltött maradványa. A söté- 
tebb balszélre a kovásodás már nem terjed ki.

3. Sötét „kvarclyukak” és fehér, piritesedett spóramaradvány ugyanabban a durit- 
ban.

4. Fekete, még ép spóranyomok és sötétszürke kovásodott testek algaszerű csopor
tosulásban.

5. Külső megjelenésében az eddigiekhez némileg hasonló, szintén kvarccal szeny- 
nyezett, de bizonytalan származású részlet.

6. Részlet egy eredetileg kláritos, bituminitben gazdag, agvagos-pirites szennyezésű, 
talaj szintet képviselő kőszénből.

* * *

1. Korrodiertes und grösstenteils durch Kieselmaterial ersetztes Makrosporen
detail in duritischer Trümmerschwarzkohle gemischter Struktur.

2. Überrest eines grösseren, grösstenteils mit Kieselmaterial aufgefüllten Bitumi- 
nitkörpers. Die Verkieselung erstreckt sich nicht auf die dunklere linke Aussen- 
seite.

3. Dunkle „ Quarzlöcher” und weisser, pyritisierter Sporenrest in demselben Durit.
4. Schwarze, noch wohlerhaltene Spuren von Sporen und dunkelgraue verkieselte 

Körper in algenartiger Gruppierung.
5. Ausserlich den bisherigen einigermassen ähnliches, gleichfalls mit Quarz verun

reinigtes Detail unsicheren Ursprungs.
6. Detail aus einer ursprünglich klaritischen, an Bituminit reichen, mit Ton und 

Pyrit verunreinigten, den einstigen Bodenhorizont vertretenden Schwarzkohle.

* * ❖
1. Корродированная и замещеная кремнистым материалом деталь макроспоры в дюрс- 

новом угле смешанной структуры и обломочного происхождения.
2. Заполненный большей частью кремнистым материалом остаток более крупного 

битуминитового тела.
3. Темные „кварцевые дыры” и белый, пиритизованный остаток споры в том же 

дюрене.
4. Черные, еще цельные следы спор и темносерые окремнелые тела в водорослевидной 

группировке.
5 Сходная в своем внешнем появлении с предыдущими, засоренная также кварцем, 

но неуверенного происхождения, деталь.
б. Деталь из исходно кларенового, богатого битуминитом угля, с глинистой-пири- 

товой примесью, представляющий прежний почвенный горизонт.
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II. Tábla — Tafel II. — Таблица II.

1. Faszöveti eredetű vitritben szerencsés módon megőrzött sejtfalak létrás vasta
godásának kutikulaszerűen fogazott maradványai.

2. Fuzitként megmaradt hasonló faszövet, amelyben a létrás vastagodás fokai 
még épek.

3. Az előbbiekkel rokon faszövet lebontott és elagyagosodott maradványa a 
hosszanti vázelemek nyomaival és egy épen maradt létrás vastagodású sejtfal- 
részlettel — alul repedéskitöltésből származó karbonátos sáv.

4. Fuzitosodott növényi szövetrészlet, melyben a gombaszármazékokhoz hasonló 
képződmények plasmolysis folytán átalakult sejtkitöltések.

5. Ugyanennek a szövettípusnak nyomai a kovás és agyagos kőszenes meddő
ben.

6. Finoman szerkezetes fuzitrészlet — D u p a r q u e  által gombaszkleróciumnak 
tartott testekkel.

* * *

к Kutikulenartig gezahnte Reste leiterförmiger Verdickung von Zellwänden, die 
im vom Holzgewebe herrührenden Vitrit zufällig auf bewahrt worden sind.

2. Als Fusit übriggebliebenes ähnliches Holzgewebe, in welchem die Stufen der 
leiterförmigen Verdickung noch wohlerhalten sind.

3. Abgebauter und „vertonter” Rest eines, mit dem vorherigen verwandten Holz
gewebes, mit Spuren der längsseitigen Gerüstelemente und mit einem wohler
haltenen, leiterförmig verdickten Zellwanddetail; unten ein von Spaltauffüllung 
herrührender karbonatischer Streifen.

4. Fusitisiertes pflanzliches Gewebedetail, in welchem die den Pilzderivaten ähn
liche Bildungen durch Plasmolyse umgewandelte Zellauffüllungen vertreten.

5. Spuren desselben Gewebetyps in der kohlenführenden, kieseligen und tonfüh
renden Berge.

6. Feingefügiges Fusitdetail mit Körpern, die von D u p a r q u e  als Pilzsklerotien 
aufgefasst werden.

* * *
1. Кутикулообразно зазубренные остатки лестницеобразного утолщения клеточных 

стен, удачным образом сохраненных в витрене, происходящем из древесной ткани.
2. Подобная древесная ткань, сохранившаяся в виде фюзена, в которой ступени лест

ницеобразного утолщения еще целые.
3. Разрушенный и оглиненный остаток родственной с предыдущими древесной ткани 

со следами продольных каркасных элементов и с одной деталю клеточной стены 
с лестницеобразным утолщением, оставшейся целой; внизу карбонатная полоса, 
происходящая из заполнения трещины.

4. Фюзитизированная часть растительной ткани, в которой образования, напоминающие 
дериваты грибов являются заполнениями клеток, превращенные путем плазмолиза.

5. Следы этой же самой ткани в кремнистой и глинистой, углесодержащей пустой 
породе.

6. Тонкоструктурная часть фюзена с телами, которые по ДЮПАРК являются склеро- 
циями грибов.
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III. Tábla — Tafel III. — Таблица III.

1. Faszöveti vitritben gyakran jelentkező piritgöbök sorai.
2. Növényi szövetrész sejtüregeiben finoman pontozott pirites betelepülés.
3. Különböző pirit-megjelenési formák egy látómezőn belül: kristályhalmazos, 

globulites, sugaras-rostos és ponthalmazos kifejlődés.
4. Piritesedés által megőrzött faszövet tracheidáin Araucariákra jellemző alter

náló és egysoros gödörkék.
5. A pirites, faszöveti eredetű vitritben különleges, ritka megmaradású trachea

részlet, létrás áttörés nyomaival, bituminitszerű színnel és reflexióval.
6. Piritesedett sejtfalmaradványok a középlemez nyomaival.

* * *

1. Reihen von Pyritknötchen, die im vom Holzgewebe herrührenden Vitrit oft 
Vorkommen.

2. Feinpunktierte pyritische Einlagerung in den Zellhöhlungen eines pflanzlichen 
Gewebes.

3. Verschiedene Erscheinungsformen des Pyrits innerhalb eines Gesichtsfeldes: 
in Kristallhäufchen, in Globuliten, in strahlig-faseriger und punkthäufiger Aus
bildung.

4. Für die Araucaria kennzeichnende alternierende und einreihige Tüpfel auf Tra- 
cheiden eines durch Pyritisierung erhaltenen Holzgewebes.

5. Besonderes Tracheendetail seltener Erhaltung in pyritischem, vom Holzgewebe 
herrührendem Vitrit mit Spuren der leiterförmigen Gefässperforation, bituminit- 
artiger Farbe und Reflexion.

6. Pyritisierte Zellwandreste mit Spuren der Mittellamelle.

* * *

1. Ряды часто появляющихся в витрене, происходящем из древесной ткани, пиритовых 
зерен.

2. Тонко-точенное пиритовое заполнение в полости клеток части растительной ткани.
3. Различные формы пирита в одном и том же поле зрения: в агрегатах, в глобулитах, 

в радиально-волокнистом и точечном развитии.
4. Чередующиеся и однорядовые ямки, характерные для араукарий, на трахеидах 

древесной ткани, сохранившейся в результате пиритизации.
5. Особенная часть трахеи редкой сохранности в пиритизованном витрене, проис

ходящем из древесной ткани, со следами лестницеобразной перфорации, битумини- 
тообразным цветом и рефлексией.

6. Пиритизованные остатки клеточных стенок со следами медианной ламеллы.
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IV. Tábla — Tafel IV. — Таблица IV.

1. Vitrit és szemifuzinitként megőrzött faszövet, valószínűleg kezdeti gombásodás 
szakaszában.

2. Fehér mikrinitszerű és tömötten inert részletek a szürke vitritben. Feltétele
zetten gombahatásra történő elváltozások a faszövetben.

3. Egyazon faszövetnek vitrites és átmenetben fuzitos megjelenési formája.
4. Azonos szöveti egység különböző megtartású, illetve átalakulású részei: vitrit- 

szigetek a fuzitban.
5. Valószínűleg valamilyen maghéjból származó vastagfalú szklerenchim szövet.
6. Liászkori kéregmaradvány, mely megfelel a Sz á d e c z k y - K a r d o s s  E. „recés 

periblinit” néven leírt szöveti egységének.

* * *

1. Als Vitrit und Semifusinit übriggebliebenes Holzgewebe; wahrscheinlich in der 
Anfangsphase der Verpilzung.

2. Weisse mikrinitartige und dicht inerte Details im grauen Vitrit. Die Verände
rungen im Holzgewebe sind vermutlich auf Einfluss von Pilzen zurückzuführen.

3. Vitritische und übergehende fusitische Erscheinungsform eines und desselben 
Holzgewebes.

4. Teile verschiedener Erhaltung, bzw. verschiedener Umwandlung einer und der
selben Gewebeeinheit: Vitritinseln im Fusit.

5. Dickwandiges Sklerenchymgewebe, das wahrscheinlich aus irgendeiner Frucht
schale stammt.

6. Liassischer Rindenrest, der der von E. S z á d e c z k y - K a r d o s s  als „Netzperi- 
blinit” beschriebenen Gewebeeinheit entspricht.

❖  ❖  *

1. Древесная ткань, сохраненная в виде витрена и семифюзмнита; в начальной фазе 
разрастания гриба.

2. Бепые микринитообразные и плотно инертные детали в сером витрене. Изменения 
в древесной ткани обуславливаются предположительно дедйствием грибов.

3. Витреновая и переходно фюзеновая формы появления одной и той же древесной 
ткани

4. Части различной сохранности, го есть метаморфизованности одной и той же единицы 
древесной ткани; витреновые островы в фюзене.

5. Толстостенная паренхимная ткань, происходящая по всей вероятности из какой- 
нибудь семенной оболочки.

6. Остаток коры из лейаса, соответствующая тканевой единице, описанной Э. САДЕЦ- 
КИ-КАРДОШШ под названием „сетчатый периблинит” .
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V. Tábla — Tafel V. — Таблица V.

1. Likacsgyüríís lombosía keresztmetszete.
2. Trachea-keresztmetszetek a fuzitban.
3. Kalcitos sejtkitöltés a faszövetben. (Radiális metszési sík.)
4. Fuzitként megmaradt tracheidális faszöveti keresztmetszet.
5. Kovásodott faszöveti fuzit radiális hosszmetszete.
6. Faszöveti fuzit tangenciális hosszmetszete az egysoros bélsugarakkal.

* * *

1. Querschnitt aus einem ringporigen Laubholz.
2. Tracheenquerschnitte im Fusit.
3. Kalzitische Ausfüllung im Holzgewebe. (Radiale Schnittebene.)
4. Querschnitt eines als Fusit aufbewahrten tracheidalen Holzgewebes.
5. Radialer Längsschnitt eines verkieselten, vom Flolzgewebe herrührenden Fusits.
6. Tangentialer Längsschnitt des vom Holzgewebe herrührenden Fusits mit den 

einreihigen Markstrahlen.
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VI. Tábla — Tafel VI. — Таблица VI.

1. Lepusztult és elagyagosodott nagyobb szöveti egységből származó sejtfalmarad
ványok és sejtkitöltések.

2. Nagyméretű hatszögletes sejtekből álló növényi szövet nyomai agyagban.
3. Növényi váznyomok hosszmetszetben.
4. Egységes növényi szövetből származó sejtfalmaradványok agyagban.
5. A faszövet hosszanti síkjából kipusztult és agyaggal helyettesített sávok.
6. Érdekes részlet egy hajdani faszövetből: a baloldali sáv pszeudomorfóza fa

szövet után, a középső többé-kevésbé oxinitesedett állapotú, míg a jobboldali 
ismeretlen elváltozást szenvedett, de szerkezetét híven megőrizte.

* * *

* * *

1. Остатки клеточных стенок и заполнения клеток, происходящие из более крупной 
разрушенной и оглиненной тканевой единицы.

2. Следы растительной ткани, составленной крупноразмерными, шестиугольными клет
ками в глине.

3. Следы растений в продольном срезе.
4. Остатки клеточных стенок в глине; они происходят из единой растительной ткани.
5. Разрушенные, в продольном плане древесной ткани и замещенные глиной, полосы.
6. Интересная деталь из прежней древесной ткани: полоса слева представляет псевдо

морфозу по древесной ткани, полоса в центре находится в оксинитизированном 
состоянии, полоса же справа была подвержена неизвестному изменению, но сохра
нила свою структуру.
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MÖGLICHKEITEN EINER OPTISCHEN UNTERSUCHUNG DER 
KLASSISCHEN SCHWARZKOHLE DER UMGEBUNG VON PÉCS

(MECSEK-GEBIRGE)
von

M. P a á l  — Solt

Auf Grund der bisherigen Untersuchungen und Beobachtungen 
versucht Verfasserin das Ausgangsmaterial der Schwarzkohle höheren 
Inkohlungsgrades und dessen Umwandlungen zu verfolgen.

Es werden die Scheinbituminite des Holzgewebes, verschiedene 
Erhaltungsgrade der echten Bituminite der Cannelkohle und anderer 
Kohlentypen behandelt. Es wird auf den gleichen Ausgang einiger Vit- 
rit-, Vitrinertit- und Fusitflecke hingewiesen und einige fusitische Holz
gewebe und zerstörte Gewebe werden beschrieben. Zum Abschluss ver
sucht Verfasserin eine Antwort über die Entstehung von tonführenden 
Kohlenarten, die aus Holzgewebe stammen, zu suchen. Die Lösung 
wird teilweise in der metasomatischen Umwandlung, hauptsächlich 
aber in den Übergangsverhältnissen zwischen dem vollständigen Verfall 
und der optimalen Erhaltung gesucht.

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛЕЙАСОВОГО 
КАМЕННОГО УГЛЯ ИЗ ОКРЕСТНОСТИ Г. ПЕЧ 

(ГОРЫ МЕЧЕК)
М. ПААЛ-ШОЛТ

Статья, на основании выполненных до сих пор исследований и наблю
дений, рассматривает исходный материал каменного улгя различной сте
пени углефикации и прослеживает превращения последнего.

Рассматривает псевдобитуминиты древесной ткани и различную сох
ранность настоящих битуминитов кеннельного и других типов угля. 
Указывает на тождественное (тканевое) происхождение отдельных витрено- 
вих, витреноэртитовых и фюзеновых пятен. Излагает некоторые фюзеновые 
древесные ткани и некоторые разрушения тканей. Накоцец, автор делает 
попытку объяснить возникновение глинистых вдиов угля тканевого про
исхождения. Она объясняет это частично метасоматическим превраще
нием, частично же переходными условиями между полным разрушением 
и оптимальной сохранностью.


