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SCALPELLUMBESTE AUS DEM UNGARISCHEN OLIGOZÁN.
Von Erzsébet Szörényi.**

Hazánkból eddig Scalpellum maradványt nem ismertek. Aláb-
biakban a szerz két új fajt ír le: úgymint a Scalpell inn lóczyi n sp.

és Scalpellum hungaricum n. sp. t. Megtartásuk .jé), a Scalpellum
hungaricum carináján (9. és 13. ábra) a cliitinbr is megvan. Lel-
helyük a Nagybátony-Ujl ak i Téglagyár agyagbányája. Koruk:
Rupélien.

* * #

Fossile Scalpell idne sind ans Ungarn nocli niclit bekannt, so

sind diese Scalpellen die ersten, die von hicr beschrieben werden.
Sie stammen ans dér Tongrnbe dér Nagybátony-Ujlaker Ziegél-

fabrik A. G. Budapest nnd wurden von Herrn Bergdi rektor Ist ván
H a r m a t gesammelt.

Die Schalenstücke wurden i;i cinem graublauen Tón, dem
„Kisceller Ton“ zerstreut gefunden und sind Teile von Capitula
verseliiedenen Alters.

Die Erhaltung ist tadellos. An zwei Carina (Fig. 9 und 13)

ist Rogar nocli die Chitinhaut ©rhalten. Von dér Carina Fig. 13. habé
ich die Hant mit Hilfe von absolutem Alkohol entfernt. Sie isi niclit

zu spröde und hellgrau. Zwischen gekreuzten Nieols hat sie kein *

Struktur gezeigt. lm Platiategel verbrannte sie beinahe reá les

Ein Teilchen dér Hátit habé ich Herrn Pi ivatdozenten G. Mödl in-

ger übergeben, dér die Giite hatte, mir den Ohitingeihalt dér Hant
mit dér Naphtolprobe nacli dér Metliode ven Schulze und Ku-
nike nachzuweigen. Die in Diaphonal — einkrnstierte trockene

Hátit warde in ko.izentrierter H.SO^ gelöst: nach dér Zugabe yon
in 50% igém Alkohol gelöstem a-Naphtol zeigte die Lösung die

typische violette Fárbung. Diese Fárbung war recht stark, neben
dér violetten Fárbung zeigte aber die Prohe einen lauhgriinen

Ring. Diese griine Fárbung í'and Privatdozent G. Mödl inger
mit derselben Methoide, beim rezenten Chilin niclit.

* Eladta, a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi november
7-i szakülésén.

** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellsehaft.

am 7. November 1934.
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Das beschriebene Matériái hestelit aus 3 Cárin a, cinem linken
und zwei rechten Scutum, í'iinf linken und vier rechten Tergum
und einem Latns superius.

Carina: 2 Cárina (Fig. 9 u. 33) sind gleichgestaltet, obzAvar von
Fig, 9 nur die unlere II álfte erhalten ist. Sie sind scihmal, verbrei-

tern sich gleichmássig und nicht zu stark nach untén-

Das Teetuni ist flach, mit konzentrischen und abgerundeten
Anwachsstreifen bedeekt.

Die Leiste, die das Tectum von den Parietes separiert, ist gut
entwiokelt und reicht bis zum unteren Ende dér Carina. Das Tectum
ist von ganz feinen Langsstreifen bedeekt. Die Parietes stehen zum
Tectum senkrecht. Soweit die Tnterparietes noch erhalten sind,

scheinen sie schmal gewesen zu sein, Die Le is te zwischen Parietes

und Interparieftes ist kaum entwiokelt. Starke Anwachsstreifen be-

decken dér Lángé nach die Parietes und Interparietes. Dér untere

Saum ist ahgerundet. Die Innenseite dér Carina ist stark konkav, in

dér Profilansicbt sind sie gleichmássig, aber nicht zu stark gewölbt.

Die dritte Carina (Fig. 5) ist stárker gewölbt, wie die beiden

anderen. Sie ist mit viereckigen konzentrischen Anwachsstreifen

bedeekt, 1 ihr unteres Ende ist auch viereckig abgestutzt.

Die Leiste zwischen Parietes und Interparietes ist bei allén

drei Carina schwach entwickelt. In diesem Merkmale stimmeli sie

mit dér Carina dér eozanen Art Sccilpellum quadratum Dixon (3.

p. 22, pl. I, Fig. 3) ü béréin, nur ist dicse Carina nach untén brei-

ter. ausserdem ist bei dieser englischen Art dér untere Saum zugé-

spitzt. Áhnlich wie das untere Ende sind auch die Anwachsstreifen

zugespitzt.

Die Carina von Sealpellum pfeifferi Weith. (ti. p. 372, pl. XV.,

Fig. 8—11) ist am unteren Ende abgestutzt. Sie ist im ganzen we

niger schlank.

Bei Scalpellum fischeri Bertrand (2. p. (197. pl. XIII. Fig-

9- 11) sind die dér Parietes und Interparietes entlanglaufenden

Anwachsstreifen grade so stark, wie bei dér ungarischen Carina

(siehe hauptsachlich Fig. 13 ), doeh ist dicse Art mit unserer nicht

zu identifizieren.

Bei Scalpellum mágiáim Darwin (3. p. 18, pl. I, Fig. 1) hat

die Carina breitere Interparietes und eine stark ausgebildete

Leiste zwischehn Parietes und Interparietes.

Scutnrn: (Fig. (i, 8 und 12) Wir besitzen cin linlces und zwei

rechte Scut.a, allé drei von verschiedener Grösse.

Die zwei grösse,ren sind trapezoidförmig (l ig. 8 n. 12), doppelt

so láng wie breit. Dér laterale Saum ist konkav, dér basale gerade
und dér Scblossrand schwach konvex.

Dér basolaterale Winkel ist grösser als 90". Dér tergolaterale

1 Die Anwachsstreifen scheinen am Tectum immer mit dem
unteren Saum parallel zu laufen.
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Winkel liegt im ersten Viertel dér Seliale. Dér tergale Saum ist

kurz.

Eine gut entwickelte, bogenföimige Leiste führt vöm apicalen

Winkel 2 zum tergalen und trennt das Vorfeld ab. Ain Vorfelde ver-

laufen die Anwaehsstreifen parallel dem tergalen Rand.
Eine scliwáche Doppelleiste führt vöm Wirbel zum basolate-

ralen Winkel.
Das dritte Scutum (Fig. 6.) ist viel kleiner, als die beiden ande

ren (Lángé 9 mm, Breite 4.5 mm), dagegen ist Fig. 8 16 mm láng

und 8 mm breit, Fig. 12. 14 mm láng und 7 mm breit) und weicht
von jenen insofern ab, dass es kein Vorfeld hat, die Doppelleiste

starker ausgebildet und dér tergale Rand stark konkav ist.

Weithofer (6 p. 374, pl, XV. Fig 6) deutet ein gleiches,

aber viel kleineres Scutum als dugendform. Wir müssten alsó an-

nelmien, dass bei unserem Exemplar Fig. 6 dér gleiehe Fali vor-

liegt.

Dér Abdruck des einwartsziehenden Muskels ist an dér Innen-

seite von Fig. 6 und 8 gut zu beobaehten.

Scalpellum pfeifferi Weitli. (6. pl. XV, Fig. 1, 3 u. 6) hat

ein gleiches Scutum; nur ist dér Schlossrand weniger gebogen und
dér basolaterale Winkel grösser.

Scalpellum quadratum Dixon (3 p. 22. pl. 1, Fig 3b) hat
anch im erwachsenen Stádium das gleiehe Scutum, wie Fig. 6.

Tergum: Das Tergum ist dreieckig, konvex nach dér Quere.

Ungefahr doppelt so láng, wie breit. Bei den alteren Exemplaren
ist die Seliale viel dicker, die Anwaehsstreifen und die apicobasale

Leiste sind viel starker. (Fig. 14):

Bei Fig. 2, 3. und 4 lantén Lángsrippen rechts und links von
dér apicobasaleii Leiste.

Dér Apex ist bei einigen Exemplaren (hanptsachlich bei Fig.

3) hornartig gebogen.

Dér Schlossrand ist konvex und kiirzer, wie dér scutale Rand.
Dér carinale Rand ist aucli konvex, wird aber beim Apex leicht

konkav. Bei Fig. 10 nnd 11 ist er dér ganzen Seliale entlang

konkav.
Fig. 14 und 15 ist verhaltnismassig lángéi* und schmaler als

die übrigen Terga.

Scalpellum quadratnm Dixon (3 p. 22. pl. I, Fig. 3c) hat ein

ahnliches Tergum, wie Fig, 1—4 u. 16, nur ist bei diesel* englisehen

eozanen Art dér Schlossrand langer wie dér scutale Rand, wogegen
bei Fig. 1—4 u. 16 dér Schlossrand dér kiirzere Rand ist. Bei Scal-

pellum ungulatum Withers (7. p. 10, pl. I, Fig. 2, 4, 6) ist dér

Schlossrand im Verhaltnis zum scutalen Rand noeh kiirzer als

bei Fig. 1—4 und 16.

Fig. 10 u. 11 stehen dem Tergum von Scalpellum magnum
Darwin (3 p. 18. pl. 1, Fig. Id) und Scalpellum pfeifferi W e i t-

‘ v .
r—

.
-

2 Dér aplcale Winkel ist dér Winkel zwischen Schloss und
tergalem Rand.
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hofer (6. p. 372, pl. XV. Fig. 7) nahe, nur isi bei Fig. 10. u. 11.

dér Sehloissrand auffallend kiirzer, als dér scutale Ralid, wogegen
diese beiden Rander bei Se. magnum Darwin n. Se pfeifferiW e i t h o f e r fást gleieh láng sind.

Das einzige Latns superius (Fig. 7) besitzt eine pentagonale
Gestalt mit einem im ersten Drittel gelegenen Wirbel. Von diesem
gelit nach jeder Eeke eine Lciste. Ilié zn den obersten und zn den
untersten Ecken verlanfenden Leisten sind geradlinig, die seit-

liehen sind bogenförmig. Zwisehen leisten sind auch vorhanden. Die
Anwaehsstreifen verlaufen mit den Kantén parallel. Se. magnum
D a r w i n und Scalpellum pfeifferi W e i t h o f e r habén ein

áhnlioh ausgebildetes Latus superius.

Wie zn seben ist, babén wir zweierlei Carina, und zwar, er-

stens Fig. 5, die dér Carina von Scalpellum quadratum Dixon
uid Scalpellum ungulatum Withers gleicht, zweitens die Carina
Fig. 9 u. 13, die mit dem abgernndeten unteren Ende dem Se. mag-
num, Darwin nahe steht.

Wenn wir beziiglich dér Entwicklung des Vorfeldes bei den
Seuta die Auffassung von Weit hofer annebmen, so habén wir
i n r zn einer Form gehörende Seuta vor uns. Wenn wir aber beden
ken, dass unser Scutum Fig. 6 sehon ein reeht grosses Exemplar
ist (9 mm. láng und 4,5 mm breit) und noch innner keine Anlage
des Vorfeldes zeigt, so können wir dieses Scutum als völlig ént

wickeltes betrachten und mit dem des Scalpellum quadratum Di-
xon und Se. ungulatum Withers in engere Beziehung bringen.

Terga habén wir eigentlieh dreierlei, und zwar stehen Fig. 10

u. 11 denen von Seallpellum pfeifferi Weit hofer und Se magnum
D a r w i u nahe.

Fig. 1, 2, 3, 4 und 16 sind mit den Terga von Se. quadratum
Dixon und Scalpellum ungulatum Withers zu vergleichen.

Danii habén wir noch Fig. 14 u. 15, die verhaltnismassig schmaler
und langer zu sein sebemen, als Fig. 1—4 u. 1(5, trotzdem aber zu

jenen gerechnet werden körmén.

Das Latus superius falit in den Formenkreis von Se. magnum
II a r w i n und Scalpellum pfeifferi W e i t h of e r.

Kurz zusammengefasst können wir auf Grund dieser morpho-
logisehen Merkmale zwei Formen in unserem Materiül unterschei

den, die jedoch mit den verwandten Formen nicht zu identifizieren

waren und so als neue Formen aufgefasst Averden müssen.
Zu dér einen Form, die wir Scalpellum lóczpi n. sp. nennen

wollen, gehören die Carina Fig-5, rlas Scutum Fig. 6, die Terga
Fig 1—4, u. 14—16.

Zu dér anderen, die wir Scalpellum hungaricum n. sp. nennen,

gehören die Carina Fig. 9 und 13, die Seuta Fig. 8 u. 12, die Terga

Fig. 10 u. 11 und das Latus superius Fig. 7.

Scalpellum lóczyi n. sp. falit in den Formenkreis von Scalpel-

lum quadratum Dixon und Scalpellum ungulatum Withers,
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Se. hungaricum n. sp. hat A hu 1 ichkeit mit den Arten Scalpellum

pfeifferi W © i t h. und Scolpellum magnum D a r w i n.

Das eine Tergum (Fig. 2) von Scalpellum lóczyi n. s p. und
das eine Scutum (Fig, 8.) von Scolpellum hungaricum n, sp. sind

durohbohrt. Die Bohrlöcjher sind ungleieh gross.

Das Bohrloch von Fig. 2 ist grosso,r (ein mm Durchmesser), und
scihön rund, es liegt links, etwas über dér Halfte des angebohrten
rechten Tergums. Das ist ein fertiges Bohrloch.

Das rechte Scutum (Fig. 8) ist links untén etwas über dem
basalen Ralid angeboibrt, dieses Bohrloch ist sehief angelegt und
hat daher eine ovale Form, es ist kleiner als das andere.

Beide Bohrlöcher habén konische Seiten, wir kimen alsó

daraus auf die Tiitigkeit von Bohrschnecken sehliessen.

Fundort: Budapest. 1 TI.. Szépvölgy utca, Tongrube dér Nagy
bátony-Újlaker Ziegelfabrik A. G.

Altér: Rupelien.

Snmmlungen: dér Königl. T
T
ng. Geol. Alist, u des Natioral-

museums.
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TAFELERKLARUNG.
Fig. 1—4 ab. Scalpellum lóczyi n. sp. Terga; Innen- und Aussenseite.
Fig. 5 ac. Scalpellum lóczyi n. sp. Carina.
Fig. 6 ab. Scalpellum lóczy n. sp. Scutum.
Fig. 7 ab. Scalpellum hungaricum n. sp. Latus superius.
Fig. 8 ab. Scalpellum hungaricum n. sp. Scutum.
Fig. 9. Scalpellum hungaricum n. sp. Carina.
Fig. 10—11. Scalpellum hungaricum n. sp. Terga.
Fig. 12. Scalpellum hungaricum n. sp Scutum.
Fig. 13. Scalpellum hungaricum n. sp. Carina.
Fig. 14—16. Scalpellum lóczyi n. sp. Terga,
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Irta: Dr. Schmidt Eligius Róbert

*

ON THE MIGRAT10N OF HUNGÁRIÁN HVDROCARBONS.
Bij E. R. Schmidt.

The probléma to he fnnel on the course of Ilié search of h’ydro-

earbons cam he distributed in three lines: int tlie problem gronps
of mother rock, of migration and of accumulation of hydrocarbons
nne of wich seems fór the tinié being finally cleared; many points

here and tliere await ínrther iavestigations.

The problem of mother rock Avas newly tonched by Director

Lóczy and Ferenczi. Loczy mentions chiefly rhe Oligocenic

(fish-slates of the lower Oligocenic, foraminiferons mari of the lo-

Aver Oligocenic, Iviscell clay Avich 1áttér conld eve:\ he mother rock

of salt alsó) :>s most prohable origin of mother rocks of Hungárián
hydrocarbons He empliasizes, hoAveA-er, that alsó the foraminife-

rons maris of the Eocenic, e/ventnally the hitnmenons limestones of

Cretaceous-flis and Paleozoic sediments can play somé role. F e-

renczi sees the origin of onr salt Avaters genetically combined
Avith hydrocarbons in the regressive periods betAveen the Sarmata
and loAver Pannon horizons, in the Aquitnnien, so called infra-Oligo-

cenic, Paleogenons danien, eventually in smaller ones at the beginn-
ing of Eocenic. He fnrther supposes that at least a part of theni

takes its origin of Mezozoic and Paleozoic layer gronps.

As fór the problem of the stratigrapliy of accumulation a lót

of A-alnable observations has been collected. The sandy rocks of

loAver Pannon, Mediterráné, etc. provod e, g. to be definitely accn-

mnlative ones. The anticline, as a structnral form stands on the first

piacé as regards accnmnlation.

Hugó B ckh Avas the most ardent Hungárián propagator
of the anticline theory published in 1861 by the American Hunt
Sterry Avliich spread in Europe after 1876 on the hasis of Hoe-
f e r. The anticline theory had fór a tinié almost a monopoly until

its rnle has been Aveakened by somé foreign authors (e. g. So m -

m e r m e i e r, W a a g e n, etc.) aa’Iio implied sonie aceurnulative

relé to higher lying fractured clods.

Noav I deal Avith tlie problem of migration Avliich has already

been mucii discussed by foreign authors bút strikingly less by
inland experts.

It is iuteresting to obserA’e that most part of the gaseous svells

of the Hungárián Piain lie Avithin the same zone beginning northly

on the borders of the Piain quite at the feet of the Mountains
Bükk and Eper.ies-Tokaj and extending to south as far as Temesvár.

Tliis zone includes the a reá of the gaseous Avells mentioned by

István Pa zár as gas-íilled territories of „Marosvidék“, „Tisza-

* Ez az értekezés magyarul a Bányászati és Kohászati Lapok
1934. LXVII. évf, 19. sz. p. 423—426. o. jelent meg,
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Berettyóköz“ and the third one, lying almost as a connéetioa of

the previous ones, oharaeterised by the gas occurrences of Szarvas,

Orosháza, and Békés. This area is íollowed to north by the terri-

tory including the more significant gascous wells at Debrecen,

Hortobágy, Hajdúszoboszló and Tisznörs, further the gas oecurrence

at Tiszalök and the bitumen occurences of Bogács and Tárd on the

EXPLANATION OF SKETCH.

I. Direction of mountain forming forces in the middle and eiul
of the Cretaceous (signed by arrows), the zones of földed mountain
chains Fátra and Tátra zones. Transsylvanián Alps (signed by strong-

black stripes) and the directions of fracture lines caused by shear,
respectively by pression forces within the solid eld of the Hungárián
médián mass (signed by strong black lines).

II. Direction of mountain forming forces (generally speaking)
on the limits of Oligocenic-Miocenic, the földed orogenous zoneti

(zone of Kárpát sandstone and Dinaridae) further the direction of

fracture lines formed within the Hungárián médián mass.
III. Area of gaseous wells on the Piain (döfted territories) and

other more significant occurences of gasl and bitumen (signed by
viliágé names) and the connection of fracture lines.
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otlier sitié of tlie Tisza. The above mentioned area forms a zöme

maximally 70—75 km broad and abouf 250 km lomg. The clefinite

north-soutli direction of this zone strikingly si.gns the organic

continuation of the teetonical line knawn as the chief large dis-

locatíon line of Hemádvölgy.

The eorrespondenee of these lines is nt a chance ht a mathe-
nmtioal obligation. I already emphasizéd in my geomerhanical
studies that the Hungárián médián nmss has been workel under
the course of tlie mountain formai-ion of the Kárpát by shear
forces in this direetion. The result of these forces simáid naturally
be the ruptural deformations of north-soutli direction (ahout the

eastern horders of the Piain). The importance of this struetural

line is yet affinred by the faet that it is here crossed by the dia-

gonal fracture lines whieh without doubt exist alsó on the Piain

(in NE—SW direction and vertkai to it). The line of these Crossing

points is on the whole a N—S line formiug the above mentioned
„Schwáchen-Zon e“ (weak zone).

A.iother ga.seous line corresponding to a teetonical direction

is the Danube line írom Budapest to the Dráva mouth and vili

perhaps be alsó the line of the river Dráva. Alsó sucli can he
partly the longitudinal fractions mentioned by Lajos Lczy sem.

along the Bal atea the NE direction of whieh can be following
almost as far >.s to Hegyalja. Similar observations can be inadé
on maay cross fractures alsó.

The correspondence of the above mentioned and otlier frac-

tures, fracture zones and gaseous areas makes probable somé

existenee of cmrelativity between them. It is very probable that

the gases migrated and migrate even nowadays along these lines

to the higlier layers of the Piain.

The possibi lity of migratiou is affirmed by the fact that here

and there we found gaseous salt waters nt only in Pannon Caspian

braclc, bút alsó in freshwater and land formations, evem in

Pleistocen ic scdin ents.

Many invest iga tors affirm the tlieory that fracture lines serve

in the first line as ways of traffic and chamnels. Thus Hempel,
Krejci-Graf, Mr azee (torn opesn diapir folds!), Pop esc u-

V o i t e sí t i as regards the Roumanian, F r i e d 1, M u s i 1,

W a a gén the Austrian, S o m m érméié r the Czechoslovakian,

F r i e d 1, M i a\ e z y n s k y the (1 alician, Dia c o u r t ve r W i e b e

somé American and Strztelski the Caucasian oil territories.

Of Hungárián investigators 1 can mention the observations of

Siimeghy on the geothermic gradients on the Piain, the nevest

statementiS of Ferenozi and the respective ascertainments of

L ó c z y.

The régiónál migratiou on large surfaces must besides remain

insignificant hecau.se of the thick and practically impermeable

layers of clay and mari. The migration of gases through sueh layers

cannot be explained by capiliarity nor by diffusion nor the high
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diftferences of pressure. Any comumunicatiom can be supposed only

by the fraetures staying open fór loniger or shorter periods. Chiéfly

Ibis must be the cause why the waters most rich in gases of the

deep horirgs on the Fiain take their origin of a lower Pannon
sand cpvered by several hundred meters large clayey Pannon séd

i

ments int whioh the former was interloca ted. E. g, the borings
at Debrecen, Hajdúszoboszló, Karcag, Tiszuörs etc.

Tahin,g it as probable that fraetures could exist in somé more
plastic rocks only fór shorter periods we must emphasize that

somé ones at leiist should have been remained open until the oil

hardened to earth vax (Boryslaw). Ivrejci-Graf mentions a

shaft of 5 meters diameter and 290 meters depth loeated in Pontié

elay in Roumany which remained open fór days without any
fixation and could have remained so evem longer. The solidity of

younger clayey rocks is affirmed by the example of a boring loea-

ted in 1912 in the eourt yard of tlie protestant school at Rákos-
palota. As K á r oly P a p p deseribes, the boring gave gaseous salt

water at about 183 meters depth out of lower Mediterraneous la.vers.

After the exchisio ! of this water the boring was deepered in Kis

cell elay to 405 meters without any suceess and the pipes were
takem r.nt of the depth 405—183 meters. After 21 years in 1933 the

boring was again examined and the 183 meters deep pipe was found

to l>e movable and the hole quite untouched.

The hordej 1 finn M a zalán stated that salt water existed

within the hole and silt was found lower than 395 m only.

Fraetures acting as eommunating channels in the pást or

in the pi csent are nt at all rare nt only in the rock bottoms of

basins bút alsó within the tertiary layers wioh fi 1 1 them up. This

is affirmed by the mine profiles of Károly P a p p, Pál Roz
1 oi z s n i k, K á r o 1 y T e 1 e g d i R ‘c t h, Z o 1 1 á :i S c h rété r, J e :i

Nsz ky etc.

M ny investigators naade examinations to prove how deep
could spread such fraeture lines and cracks in the solid earth

erust. The résül t is that they can serve as communicating channels

fór above moving hydrocarbons in a mucii larger measure as

wanted. A. Hóim (1878) supposes 3000—4000 meters on base of the

geothermic gr dient, Hoskins, howewer, states thiat enrpty
cracks may extend to about 6000, those filled with water to about
10000 meters. According to \ an Hise (1900) the plastic zone of

the solid earth erust should hegin undor 12000 meters. F. D,

Adarns (1912) affirmed by experiments and L. V. King by theo-

retical caleulat’ons that smaller cracks and holes can be open evem
in a depth of 18000 meters.

1 would affirm by the above statements my theory deseribed
in a report of mi e in 1933 that namely the Hungárián liydro

carboas and salt waters migrate in the first line along the fraeture

limes írom mother rocks to lower pressure points. The high mount
forming and rock pressure forces them out of our peliteous mother
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rock and sends tliem to migrate. L. F, Athy stated as a result

oi‘ the examination of 2200 clay samples tliat tlie porosity of freslily

sedimented clay is 45—50% against the 30, 20 12.5, 8, 5, 3 and 2.5%

porosity of clays originating of depths of 300. (500, 900, 1200, 1509,

1800 and 2100 ineters. The migration activity or the beginning of

miigratioa may he cansed besides by difference of temperature or

chahge of specific gravity of thermal origin,by diffusion, by the

overturning of the statical balanee by separated and expanded

gases, etc.

lt is characteristical that most part of our gaseons wells and
bitumen cocurrences are located along directly observed or theoreti-

cally supposed fracture lines and they used chiefly the Crossing

points of fracture lines as coinnmnicating lires similarly to the

re fmiig vapors and gass or volcanic eruptions and their

aecompanying plienomena: the solfataras and mofettas. They migra
ted along these ehannels as lines of the sniallest resistance and
elevated sa túrát ing (according to their smaller or larger saturation

and pern; eability resistances) the cmssed porous rocks. As a result

they naturally accumulated in the low-pressure spots, in brachy-

antdclines eventually! within elevated clods. Tlius the migration

along fractures gets combined with the lateral one and the gas

impregnates and diffuses in the meantime. The lateral migration,

liowever, is limited by the fact tliat the porous sands occur mily

in the form of smaller or larger Inmps in the structure of the snbs-

oil of the Piain being surrounded by interlocated clay.

Tliis fact (besides the problematic location circninstances of

the mother rock) makes the more or less acute territorial limited-

ness of our hydrocarbon occurrences understandable. It furtlier

makes it reasonable tliat an inereased attention should be paid to

the fractures amongst the searehed structural elements in case of

particular investigations.
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HEGYSZERKEZETI .MEGFIGYELÉSEK A BUDAI NAGY-
KEVÉLY KÖRNYÉKÉN,

Irta: Szentes Ferenc *

BEITRÁGE ZR TEKTONISCH EN ENTWICKLUNG I)ER
UMGEBI NG DES NAGYKEVÉLY GÉBIRGSZUGES

BEI BUDAPEST.
Von F. Szentes**

1929—30. években földtani megfigyeléseket gyjtöttem a Buda-
Pilisi hegység Nagykevély hegycsoportjában. Megfigyeléseimet a

Dunától a csobánkai törésvonalig, valamint a Solymári völgytl
a Dera patakig (Porrázig) terjesztettem ki, mintegy 100 km2 hegyes-
völgyes, dombos vidékre. A területet a Nagykevély 534.8 m magas
csúcsa uralja, amely körül Rómaifürd, Csillaghegy, Békásmegyer,
(Budakalász, Pomáz, Üröm, Piliskorosjen és Csókánka községek
települtek.

E felvétellel kapcsolatban igyekeztem ennek a területnek

hegyszerkezeti kialakulásához is adatokat gyjteni. Célom az volt,

hogy a szerkezeti mozgások idbeli egymásutánját, megnyilvánulási
módját, energiáját, általában a kialakulás formáját rendszerbe

állíts- ; sajnos, ez az igyekezetem csak kis részben sikerült.

A feltevés, amelybl kiindultam, az volt, hogy területünkön az

Alföld peremét képez bels peremi hegységen állunk, melyre
hazánk két nagy szerkezeti egysége, a Kárpátok koszorúja és a

Pannon masszívum tektonikai kialakulása rányomta jellemz bélye

gét. Ezért szükséges, hogy a Nagykevély környékének földtörténeti

kialakulásában a tényleges megfigyelésekbl tovább következtetve,

a paleozoikum bizonytalan tájképéig visszalapozzunk.

Hazánkban a variszkusi hegyszerkezet f vonásait már nagyon
bajos rekonstruálni (!)). \ adási z Elemér a Mecsekben feltételezi

a variszkusi gyrdéseket (1), Pávai Vaj na Ferenc (2) pedig

á Dunántúl többi középhegységére is átviszi azt. A Keleti Alpok
bán (3, 4) és a Kárpátokban (5. (J) észlelhet gyrdések alapján

L i m a n o v s:z k y (7) a Tokaj— Bükk—Mátra—Cserhát— Visegrádi

hegység helyén tételez fel variszkusi gyrdést. Nyílt kérdés marad,
vájjon kialakultak e az Alföld helyén a karbonkori képzdmények,
avagy abban ez idben is létezett egy központi masszívum, mint
azt Staub (8) feltételezi.

Valószínnek tarthatjuk, hogy ez a hegymozgás emelte fel a

Velencei hegység gránitlakkolit tömegét a felszín közelébe, amely
mozgás a Budai hegyek helyén is éreztette hatását.

A hegyszerkezeti egyöntetség alapján feltételezhetjük, hogy
területünkön a permi relatív térszínemelkedés után (mely talán

az egész permokarbon gyrdési folyamatot létrehozta), valószín

ü

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi március 7-i

szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér I ng. Geol. Gesellschaft

am 7. Marz.
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lég már a triárz elején a Budai hegyekben is megii dúl a tenger
fokozatos transzgressziója, a terület ritmikus süllyedése. Ezi az
epirogenetikus mozgás számos oszcillációval mehetett végbe. Joggal
feltételezhetjük, hogy a Tethys medencéjének fokozatos süllyedése
nagyobb területet juttatott a tenger hullámai alá és így a triász

képzdményei terület’, kön is nagy vastagságban szedimentálódtak.
Ezzel a feltevéssel tulajdonképen egy típusos peremi geoszin

klinális jellegét rdjuk területünknek Ebben a fokozatosan süllyed
geoszin klirálisban a szedimenturaok hatalmas vastagságban rakód
tak le. melyek mind mélyebbre süllyedtek. Végül is a felhalmozódás
a folytonos süllyedés folytán oly tetemes lett, hogy az egyensúyi
helyzet felbillenésével egy újabb geológiai kataklizma pattant ki

Ezzel a feltételezett hegymozgással kapcsolatban a triász végén
területünk kiemelkedett a tenger hullámaiból és szárazulat is

maradt a középs eocénig.

Az Alföld mélyén közbemstömegszeren viselked masszívum,
a régibb hegymozgások és a mezczoikus geoszinklinális szolgáltat-

ták azokat az erforrásokat, melyek a Dunántúlon négy f oro-

genetikus ciklus kipattanását és lefolyását határozták meg: a fels
triász ó-kimmériai, a fels jura eltti új ki nrmériai. az alsó és fels
kréta közé es ausztriai és a felskréta utáni larami hegymoz-
gásokét.

Terület kön a kinimériai mozgásokból mindössze annyit rög-

zíthetünk, hogy a felstriász képzdmények kiemelkednek a tenger-

bl és az eocén eltti térszín táblásán összetöredezve, féloldalasai)

megbillenik és jégzajláshoz hasonlóan megtorlódik. A júra-tenger

partjának fokozatos eltolódása ÉNy felé szorosan kapcsolatos a

Pannon masszívum (Tisia) fokozatos kiemelkedésével (9, 12). Ez az

epirogenetikus mozgás hozhatta létre a pregosau hegyképz moz-

gásokat is. Az utólagos összetöredezés azonban oly finom, hogy mér-

nem láthatjuk, vájjon ezek a hegymozgások táblás összetorlódásban,

lapos rodzésben, avagy ú. n. gyrdéses törésekben nyilvánult ’k é?

Általában sejthetjük, hogy a felstriász képzdmények lapos

boltozatokba rendezdtek, hasonlókép mint, a Mecsekben, Balaton

felvidéken, Bakonyban, Bükkben. Természetesen ez a boltozódás

magában hegyképzdéshez még nem vezetett, a gyrdés nem azo

nos a hegységek kiemelkedésével. Ha tehát elfogadjuk azt a fel

tevést, hogy területünkön a triász végi hegymozgás e yhe gyr
désben nyilvánult, akkor az orogenezis és epirogenezis kapcsolt

esetére kell gondolnunk (3).

A mezozoikus képzdményeket a Nagykevély környékén soha-

sem érte oly ers felgyrdés, mint amilyeneket az Alpokban és a

Kárpátokban láthatunk. Ezek szerint területünket egy antiklinális

északkelet felé lehajló szár-nyának gondolhatjuk (10, 11). Ezt a fel

tételezett boltozatot a vindelicikus hegyképz fázisba kell sorolni,

anélkül azonban, hogy területünkön korát közelebbrl meg lehetne

határozni. Hogy ezek a boltozatok harmadkor elttiek, azt igazolja:

1. a triász geoszinklinális júraeleji kiemelkedése, 2. a Középhegy-
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ségben mindenütt észlelhet .inra kréta hegymozgások, 3. az eocén
elején a feltételezett boltozat búbja már beszakadt és ebben a be

szakadási medencében megindul a szénképzdés. A harmadkor
elején a térszín tehát már töréses szerkezetet mutat.

Feltn, hogy a kárpáti magok és az Alföld-Velencei hegység
környékén feltételezett masszívum (13) között elterül geoszinkli-

nálisból a jóra és kréta folyamán kiemelked szárazulat hen követi

a kárpát i csapásirányt
, a Dunaiorduló eltt a kárpáti negyedkörív

hajlásút utánozva. A Bakony—Vértes ÉK—DNy csapásiránya a

Pilishegynél áthajlik és közel ÉNy—DK i lesz. Ez a megfigyelés
rámutat területünk sajátos hegyszerkezeti viselkedésére, amely
elre jelzi már a paleogén hegyszerkezet mechanikáját. Torziós

mozgás, nyírás, peremi felboltozódás lesz ilyenkor a kétoldalú

nyomás eredje.
Az elbb említett hegyképz mozgások után az alsó- és fels

kréta közé es ausztriai hegymozgási fázis bizonyára szintén meg-
hagyta nyomát területünkön. Közelebbit mondani róla alig lehet.

A Magyar Középhegység felépítésében megnyilvánuló egyöntetség
valószínvé teszi, hogy már ekkor hatalmas törések jöttek létre,

melyek a feltételezett boltozatot felszakították. E vetdések bérces-

árkos térszint alakítottak ki, mely a szárazföldi periódusban csak

lassan egyengei dött el.

Amíg a vindelicikus hegymozgásoknál csak következtetésekre

szorulunk, addig a harmadkori hegymozgásokról már többet

figyelhetünk meg. E mozgások mechanikai magyarázására felhoz

ható, hogy a vindelici hegyképzmozgások összenyomásban, térfog 1

csökkenésben nyilvánultak. Az epirogenezis — az orogenetikus

kontrakció mellett — az altalajt felemelte. Ezt a mozgást a mezo-
zoikum végén disztinkció, széthúzás követte. Ez a disztinkció a

kontrakciónak szoros követje volt, ami a felboltozódás által össze

szorított keretet ismét visszafoglalta. Várható tehát, hogy a laram'
(felskréta végi) hegymozgás — a továbbiakra oly jellemz — szél

húzott területet (Zerrungsgebiet ) (14) hozzon létre, melynek rádió

lis diszlokáeió lesz a következménye. Ennek a mozgási tendenciának
természetesen nem mond ellent az a megfigyelés, hogy magában a

hegységben is helyi jelleg összepréseldésben, gj ü fedezésben hat

ki a radiális irányú hegymozgás.

Ügy is felfogható ez a mozgás, mint a már kialakult Pannon
masszívumba n beállott szerkezeti mozgások elhaló megismétldése.
A geofizikai mérések (15), a földrengési megfigyelések (16), a geo

termikus gradiens vizsgálata (17), valamint a laboratóriumi

kísérletek (18, 18a, 27, 28, 35, 41, 41, 43) is igazolják, hogy ez az

si szárazulat töréses szerkezettel bir. A medencekeretnek ez a peri-

férikus és radiális beszakadása a fels-krétával kezddött és ritrni

kus ingadozásokkal egészen napjainkig észlelhet ( 1 D ) . Ettl kezdve

elssorban zónaszer beszakadások jellemzik a Pannon medence
kialakulását (2(1).

Ezeket az erforrásokat figyelembe véve, azt mondhatjuk, hogy
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a Nagykevély rÖgje a fels kréta után regionális gyrdést többé
non szenvedett, s csupán lokális gyiiredezés látható a középs
eocén (53), a budai márga és hárshegyi homokk rétegeiben (53, 54,

55), amire Rozlozsnik is rámutatott. (Ez, a jellemz bélyeg ter-

mészetesen még nem zárja ki azt, hogy a környez medencékben
a neogén képzdmények regionális jelleg gyrdéseket ne szenved-
nének.) biz a diszlokáeiós folyamat nagyrészt az eocén rétegek le-

rakódása eltt befejezdött.
A 1ara mi orogenetikus fázissal egyidej mozgások a Nagy-

kévé l.v környékén a legersebb, ÉNy—DK (120—300°) hosszanti és

erre merleges ÉK—DNy (30—210") haránttörésekkel jelentkezik.

Elbbiek általában ersebbek és valószínen régebbiek, mint az

utóbbiak.

Ezt az irányt követi a Solymári völgy árkos beszakadása.
Hogy ez az árok már az eocén elején megvolt, azt a benne kialakult
szénmedence is igazolja (Pilisvörösvár). Feltételezhet, hogy ezzel

a lépcss leszakadással keletkeztek a legersebb és morfológiailag
ma is legfeltnbb vetdések a Nagykevóly bérce eltt, három tek-

tonikai lépcst formálva. Ezekkel a hosszanti vetdésekkel karöltve
jöttek létre azok a harántvetk is, amelyek a Pilishegyet a Hosszú-
hegytl, azt pedig a csobánkai törésvonallal a Nagykevóly vonulat-

tól különítik el. A Nagykevóly és Kiskevély közötti haránttörés,

a Nagykevóly DK i oldalán lév törés, valamint az Ürömtl Buda-
kalászit átvezet törés is akkor jöhetett létre. Ezt, az elgondolást

a hegymozgások után szedi mentálódott eocén képzdmények elter-

jedésével, illetleg facisseivel, valamint a karsztjelenségekkel lehet

alátámasztani. Ezek a vetdések általában meredek vetsíkkal bír-

nak (70 -8(i") a valódi ugróm,agasság megítélése azonban ina már
szinte lehetetlen, nemcsak a kell feltárások hiánya, hanem a vet-
síkok utólagos feléledése miatt is. Mindenesetre pár száz m magas
vetdéseket kell feltételezni.

Meg kell még jegyezni, hogy a Rókahegyen a priaboniai alap-

konglomerátban található andezitkavicsok arra utalnak, hogy ezzel

a nagyszabású hegymozgással kapcsolatban a bázikus eruptívnnwk
felszínre-törése is megkezddött.

Az eocén elején még magasra kiemelked terület a laram i

hegymozgások után szekulárisan süllyed, és a transzgredáló tenger

képzdményei már egy megelzen összetöredezett és a denudáció-

lól ersen megtámadott térszínen szedimentálódnak (53). A Nagy-
kevély DNy i oldala oly mélyre süllyedt, hogy — mint azt Roz-
lozsnik kimutatta — már a középs eocén ingressziója eléri

azt (53). Ebben az epirogenetikus süllyedésben a priahonién végén

egy kis oszcilláció figyelhet meg, ami a hárshegyi homokk kelet-

kezéséhez szolgáltatta az anyagot.

Ezt az epirogenetikus süllyedést az eocén végén hirtelen fel-

váltja a pyreneus) hegyképz mozgás. Vadász Elemér aján-

latára (22) ezt a ciklust pannoniéi orogén idszaknak nevezhetjük1
,

mely „nem helyi jelleg undáeió, hanem az egész Dunántúlra ki-
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terjed igazi öregén idszak." Ezt az eocén,végi szárazulattá-válást
vetdések kísérik, mint azt telegdi K o t li Károly Esztergom
vidékén is kimutatta (23). A Nagykovácsi-i medencében a paleocén
középeocén képzdmények meredek dlés teknbe gyiírdtek, még
a. fels-eocén rétegek lerakódása eltt (53).

A Nagykevély környékén a vetsíkok a régebbiekkel nagyjá-
ból! párhuzamosan futnak le, sakktáblaszeren még kisebb egysé-
gekre darabolva a területet és valószínen a régebbi vetsítkokat is

újraéleszti. Ilyenek a Pilisborosjen és Nagykevély közötti kisebb
vetdések, a Monatovác alján feltételezhet törésvonal, a Köves-
bérc déli lábának hosszanti törése, valamint a Nagykevély, Ezüst-
hegy és Khegy haránttörései, melyek a diszkordánsan települ
hárshegyi homokk alól bukkannak ki.

Érdekesek az erre az idre tehet tranzverzális eltolódások,

melyek az epirogenetikus kiemelkedésekkel kapcsolatban keletkez-

hettek. Sehafarzik Ferenc leírja (24), hogy a Pilishegy és

Hosszúhegy között a rétegek csapása 30°- kai elcsavarodott. Meg-
figyelhet, hogy a Pilishegy, Hosszúhegy, Nagykevély, Péterhegy
összefügg vonulata még a hárshegyi homokk leülepedése eltt
összetorlódott és egymáshoz képest elcsavarodott. A csapásra mer-
leges törések mentén a hegyvonulat egyes részei horizontálisan

eltolódtak, és az egész hegység délnyugati része féloldalasán meg-
emeltetett.

Mechanikailag ez a torziós eltolódás (leveles pikkelyezdés)

egy közel nyugatról keletre ható elretolással magyarázható, ahol

a Nagykevélyti északra, lev hegyek gyorsabban mozogtak kelet-

nek, mint a Solymári völgy felé esk. Ilyen mozgás következménye,

hogy a rögrészek egymástól távolodnak és az elremozgási tenden-

ciával ellenkez irányban 45" alatt visszamaradó hasadókok kelet-

keznek. Általában pedig az figyelhet meg, hogy sík eltolódási

felület helyett, csupán az eltolódási felületek összetorlódott rend-

szerét látjuk, melyek mentén az elretolódás végbement (26).

Magyarázható azonban ez a tranzverzális eltolódás úgy is,

hogy egymás mellett ellenkez irányban ható elmozdulás nyírást

vált ki, amennyiben az elmozdulás síkjára 45° alatt egymást keresz-

tez törések jönnek létre.

Ha a mozgást elretolással oldjuk fel, úgy azt lehetne mon-

dani, hogy a Középhegységben észlelhet pikkelyezdési tendencia

a Középhegység áthajtásánál keletre irányuló elretolódásban

nyilvánult. Megjegyzend, hogy hasonló mozgási tendenciára rá-

mutatott F d 1 d v á r i Alá d á r is (44, 45).

Ha azonban ennek a hegyszerkezetnek mechanikai eredit úgy
vesszük fel, hogy egymással szemben ható kétoldali nyomást téte-

lezünk fel, akkor fokozott nyomás mellett szintén nyírás jön létre

a legnagyobb éis legkisebb nyomás irányában, tehát a nyomás irá-

nyára 45" alatt álló, egymást keresztez törésvonal mentén (42).

Ha ilyen nyomás hozta létre a tranzverzális eltolódásokat, úgy
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területünkön közel É l) irányú nk kell a bels nyomást fel
tételezni ((!()).

Tektonikai hifi ez a keletrl-nyugatra való elretolódás, illetiéi
az E l) irányú nyomás a Középhegységi csapásirány dunazugi
áthatásának mechanikai feloldódása, amit az Alföld—Meleghegy,
illetve kárpáti masszívumok követelnek meg.

A pyreneusi hegymozgások elesendesedésével ismét megindul
a tenger lassú tél foglalása, majd az ep irogenet ikus süllyedéssel
kapcsolatban egyes kiemelked helyen az ábráz ió végez ers pusztí-
tást (Fehérhegy). Különösen a hegységnek most már önállóan
mozgó DKi része süllyed le nagyobb mélységre. Ebben a kimélyül
inedeneesorozatbari ülepedett le a kiscelli agyag.

A rupélien végén az epirogenetikus süllyedés hirtelen megáll,
majd gyors ütemben megindul ismét a tenger regradálása. A hegy-
ség északi oldalán, Budakalász és Pomáz környékén még meg-
marad egy kis tengeröböl melyben a chattien homokjai rakódtak
le nagyobb vastagságban.

Szávai öregén fázissal kapcsolatos hegymozgások az oligoeén

lezártával pattantak ki. Ez a szembeötl hegymozgás a Xagykevély
'környékét teljesen kiemelte a tenger uralma alól és ismét számos
vetvel szabdalta. Ezek a vetsíkok részben a már meglév irányo-

kat követték, nagyrészt azonban újabb irányokat is jelöltek. Ebben
a fázisban lépnek fel az ÉÉK—DDNy (150—330') irányú és erre

merleges (00—240"), úgyszintén a K—Ny irányú törésvonalak.

Ilyen a Kókahegy és Péterhegy közötti vetdés, mely a

nummulinás mészkövet élére állította (70—80" dléssel), ahogy ez

a Péterhegy nyugati oldalán lev mély dachsteinmészk- fejt bejá-

ratánál látható. Lehetséges, hogy ez egy flexúra-szeríi feltolódás

megmaradt szárnyát képviseli. Ettl a feltárástól nem messze, a

Rókahegy nyugati szélén, Üröm határában nyíló nummulin's
orthopbragminás márgás mészk fejtjében a rétegek gyenge
(5—8°) felboltozódása látható, mintegy 250 nr területen. Flexúra
szer törést látni a rókahegyi dachsteinmészk lejtjének keleti

leszakadásánál is, ahol a priaboni márgás mészk és alapkon glo-

merát 70" hajtással bukik alá (53). Ezek a törések váltós pikkelye-

zödésre, illetleg torziós eltolódásra emlékeztetnek, ahol a, csapás

menti leszakadás féloldalas, a déli rész mélyebbre süllyedt, mint az

északi, úgyhogy a törés ílexúrában zárul. Az indítóoka ennek a

mozgásnak a. Péterhegy, illetleg Rókahegy regjének kiemelkedése

lehetett, mely ezt a „diapirszer antiklinálist" (40) létrehozta,

hasonló éli elemben, mint azt Schaíar'zik Ferenc a Gellért-

hegyrl ismertette. A Budai hegyek keleti peremi leszakadása men-
tén végig észtelhet ez a flexúrás, hajlott rétegszerkezet. Ezek nem
igazi gyrdések, inkább leveles gyüredezésnek, nyírögyürdésnek,

látszólagos gyrdésnek fordíthatjuk ket (Glcitbrettfaltung,

Schehrfaltung, Scheinfaltung, 32, 33. 41).

Mindezek a jelenségek: rétegek törés nélkül való elhajlása,
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feldomborodása, „diapirszer antiklinális” (46), flexúraszer fel-

tolódás, ékszeréi összepréseldés, a peremi leszakadások és a bels
medencék kiformálása az említett epirogenetikus kiemelkedéssel
kapcsolatos orogenezis f jellemzi. A mozgások ers összeprésel -

déssel jellemezhetk. Nem is találunk ebbe a fázisba tehet vetdést,
melynek meredek vetsíkja mentén a rétegek függleges irányban
szakadtak volna le, hanem mindenütt ferdén lecsúszott, eltolódott

vetsíkokat látunk. A széthúzás révén létrejött hasadékok helyett

eltolódást és nyírási hasadékok keletkeznek, melyeknek a mélység
felé ókalakúan ki kell ékeldni (35).

A dunai peremi leszakadás is ebbe a hegyképz fázisba tehet.

A békásmegyeri agyagfejtben nagyszeren látni azt a cea 30 m
magasságú vetsíkot, amely mentén a kiscelli agyag levetdött, és

amely mögött az Orbitoidás mészk napvilágra került. Érdekes, hogy
a régibb 120—300" irányú törések a peremi leszakadásnál még érez-

tetik hatásukat, amit különben a hévforrások felfakadási helye is

igazol. Ennek következménye, hogy ezek a törések a fiatalabb,

150—330" irányú vetdésekkel szabdalva kb. 30—40" nyílású peremi
medencéket alakítják ki. Budakalászinál

,

Békásmegyernél és

Csillaghegy—Rómaifürdnél a Péterhegy és Aranyhegy között. A
budai É— I) irányú termális vonal itt ilymódon felbomlik, esetleg

a holoicén képzdmények alatt rejtve marad (Rómainird és Békás-

megyer langyos forrásai).

A gUisborosjeni medence finomabb kiformálása is ekkor ment
végbe. A medence keretét képez homokkövek összetöredezése, úgy-
szintén az Ezüsthegy—-Khegy déli lábánál látható hatalmas csúszó

lapok a hárshegyi homokkben szintén ers radiális d isztokcicióra

utalnak. A Csúcshegyen és Oszolyon is jól észlelhet a hárshegyi

homokk összetöredezése. A nagyobb vetdések mellett gyakoriak

az azokkal parallel lefutású, egypár méteres törések, mint az

a homokkfejtk majd mindegyikében észlelhet. Meg kell azonban
jegyezni, hogy a délnyugatról transzgredáló hárshegyi homokk
településében észlelhet szintkülönbségek nem jelentenek mindig
elvetdést, hanem gyakran az abrázió rovására írható az.

Meg kell még említeni, hogy a szávai hegymozgások fjelent-
sége területünkön kívül esik és abban nyilvánul, hogy a mediterrán-

pontusi id között a „közbens tömeg” masszívumai fokozatosan

beszakadnak és megindul az andezit- és bazaltvulkánosság paroxis-

musa (10).

Habár területünket ezen orogén fázis után tenger többé nem
érintette, a szomszédos r.eogén tengerváltozásokból arra következ-

tethetünk, hogy a Nagykevély környéke ezután sem maradt mozdu
lattan blokk, hanem lassú kiemelkedést szenvedett, majd a piiocén

elején valószínleg relatíve kissé megsüllyedt.

Attikai, rhodáni és oláh orogenetikus fázissá ' kapcsolatos

hegymozgásokkal területünkön ismét csak következtetésekre va-

gyunk utalva. Az attikai hegymozgási fázisba tehetjük azokat a

vetdéseket, melyek a piiocén elejére esnek. Id. Lóczy Lajos
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vitán tudjuk, hogy a Balaton mellékén a pliocénkori törések hozták
létre a legersebb diszlokáeiókat és a felsplioeén-alsópleisztocén
kori kavicsok már ezen a lezökkent térszínen rakódtak le (47). A
Zagyva-völgyben Noszky Jen a hosszvetket alsó-pannon
utánra teszi, míg a keresztvetk kora a levanteinél nem régibb (48).

Ismeretesek Budapest környékén is (pl. az Örley-féle téglagyárban)
az alsópannon utáni lépcss törések (49).

Igen valószínnek tarthatjuk, bár sztratigráfiailag rém iga-

zolható, hogy területünkön az attikai mellett a rliodáni, st oláh
hegyképz fázisok is meghagyták nyomukat. A medencekialakító
1örések és peremi vetdések ekkor dolgoztattak ki finomabban. Erre
mutatnak a békásmegyeri, valószínleg plioeénkorú homokok a

mésztufák fekjében, melyeknek keleti széle elvetdét t. A monato-
váci mésztufák összetöredezése is csak részben vezethet vissza a

fek kiscelli agyag suvadására, másrészt azonban tektonikai moz-

gás is észlelhet. Ezek a törések adhatták meg a fiatalabb mész-

tufák helyzetét is, az idsebbeknél valamivel alacsonyabb térszínen.

S zalai Tibor szerint (50) a Majdan polje és környékének tré
seit a zagyvavölgyi törésekkel lehetne összehasonlítani, és szintén

ilyen fiatal törésre utal a Pilisszentkereszt—Pomáz közötti törés,

melyben a Déra patak folyik Az Oszolytól DK- re a lejtn eljöv
dachsteinmészkben számos 05—245" irányú parallel levetdés lát-

ható, melyek között a kiscelli agyag is elvetdött. Valószínleg
nem tévedünk, ha ezeket a fiatal kinézés vetdéseket a rendszerbe

beillesztve, szintén ezekbe a hegyképz fázisokba tartozónak sejtjük.

Összefoglalva a budai Xagykevély környékén megfigyelhet
tektonikai erhatásokat, azt látjuk, hogy a variszkusi és vindelici-

kus boltozódás, tehát összenyomás után a kréta kor után részben

dilatáció, széthúzás, részben helyi gyüredezés érvényesült. Az oli-

gocén végén ismét összepi éseldést figyelhetünk meg, mely torziós

mozgásokban, peremi felboltozódásban nyilvánul.

A megnyilvánuló erk eredje a környez masszívumok moz-
gásában és az azok között kialakult peremi geoszinklinálisok er-
felhalmozódásában kereshet. Úgy is felfogható ez, mint a kárpáti
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koszorú és a Pannon masszívum ritmikus lüktetésének, pulzáció-

jának visszahatása (51).

Ez a tektogenezis arra mutat, hogy a Föld kérge, mint egy
eleven organizmus mellkasi, nyugodt lélekzéssel lüktetve; emel
kedik és süllyed. A Nagykevély környékén adott hegyszerkezet

interpretálásába bekerült ilyen szubjektív vonásokért szolgáljon

mentségül, hogy azt nem az objektív megállapítások rovására,

hanem annak kiegészítésére tettem.

Kedves kötelességemet teljesítem, mikor ehelyütt is köszöne-

temet fejezem ki szeretett fnökömnek dr. Lóczy Lajos egyetemi

ny. r. tanár úrnak, a Magyar kir. Földtani Intézet igazgatójának,

aki felvételeimet figyelemmel kísérte, többször a helyszínen is meg-
látogatott és értékes tanácsaival útbaigazítást nyújtott.

Készült a Gazdasággeológiai Intézetben, Budapesten, 1934. febr. 28.
# * #

Es wird nachgewiesen, dass die in dér Fmgebung des nördlieh
von Budapest emporragenden Nagykevély-Gebirgszuges nachweis-
baren tektonischen Bewegungen mit den von Stíllé aufgestellten
orogenetischen Phasen gut parallelisierbar sind. Nach dér Analogie
des Gebirges von Velence kimen wir als Basis dér triassischen
Ablagerungen ein variszisch gefaltetes Grundgebirge vermutén.
Durch die am Anfang dér Trias ei msetzen de epirogenetisohe Sem
kung ist eine marginale Geosynklirale zu standé gekommen. In

dem weiteren wird die Wirkung dér altkimmerischen, jungkimme-
rischen, austrischen urd laramischen ürogenese wahrscheinlich

gemaeht. Wahrend die ersteren sich in Kontraktion auslebten,

abér nur flaohe Wölbungen resultierten, verwandelte sich unsere

Landschaft in dér laramischen Phase in ein Zerrungsgebiet. Uamit
gelangte mit Ausnahme lokaler kleineren Aufwölbungen die

radiale Dislokation zr Vorherrschaft. lm Tértiül* kann urán die

pyrenischen (pannonischen), savischen und mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit auch die attischen, rhodanischen und walaohischen
Phasen nachweisen. Diese tertiaren orogeretischen Phasen wirkten
sich in Torsionsbewegungen, marginalen Flexuren und kleineren

Aufwölbungen, hauptsachlich aber in Brüchen aus.

Dér tektonische Mechanismus wird auf die Mitwirkung dér

karpatischen Bewegungen, auf die epirogenetische Oszillation des

pannonischen Massivs und auf die machtigen Ablagerungen dér

triassischen Geosynklinale zuriickgeführt.
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FELSÖPLJOCÉNKOR1 LM KOVÁK EVK, DENEVÉREK ÉS
RÁGCSÁLÓK VILLÁNY KORNYÉKÉRL.

Irta: Dr. Kormos Tivadar

NEUE INSEKTENFRESSEK

.

AUS DEM OBERPLIOZÁN
FLEDERM AUSE l IND NAGER
DÉR VILLÁNYER GEGEND.

Von Th, Kormos.

Minthogy a Villányi hegység fels pliocénkori emls faunáját

tárgyaló, kéziratban már évek óta készen fekv monográfia meg-
jelenése anyagi okokból késik, Németországban idközben felfede-

zett azonos korú és jelleg faunák arra késztelnek, hogy a magyar
'prioritás megóvása végett legalább a kéziratban szerepl új fajok

és genusok rövid leírását közrebocsátsam. Amidn ezt az alábbiak-

ban megteszem, hálás köisziönetemet tolmácsolom Lóczy Lajos
egyetemi ny. r. tanár úrnak, a M, kir. Földtani Intézet igazgatójá-

nak, aki kérésemre szíves veit hozzájárulni ahhoz, hogy a R ed ige r

Béla úr, által készített gyönyör tollrajzok egyrészét az alábbi

diagnózisok kiegészítéseként ezen a helyen közzétellessem. De szinte
köszönetéin illeti kedve- kartársamat: dr. Mottl Mária úrliölgyet is,

aki több rajzot elkészíteni szíveskedett.

# * #

Nádidéin die finanziello Mögliehkeit dér Herausgabe meines
zusammenfassenden Werkes iiber die oberpliozane Sáugetierfauna
von Siidungarn (Villányéi* Gebirge). welche im Manuskript seit

Jahren fertig liegt, noch immer nielit geboten ist, fiihle ich midi
veranlasst, bei diesel* Gelegenheit wenigstens die kurze Diagnose
einer Anzahl neuer Formen, die in ineinen versehiedenen Schriften
teilweise bereits mehrfacli genannt, bisher abér naher noch nioht
beschrieben wurden, dér Öffentliehkeit zn iibergeben.

Erinaceus Lechei* n. sp.

Wahrend des Soimmers 1933 gelang es mir, im grossen — lierr-

seliaftliehen — Steinbruch von Beremend den wohlerhalténen

Auf ausdrückbchen \\ unsch des Verfassers wurden die Persön-
lichkeiten g’ewidmeten Speziesnamen mit grossen Anfangsbuch.staben
geschrieben. (Die Redaktion.)
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Unterkiefer einer zierliohen Igelart zu erbeuten, in welchem dér

grosse Schneidezilin, dór p 4 und die drei Backenzáhne ^tadellos

erhalten sind. Audi ist dér Mandibelcorpus fást vollkoonmen un

verseli rt, mit Ausnuhme des Proc. eondyloideus, weleher abgebro-

ehen ist. Als Hauptmerkmaié diesies Unterkiefers gegenivber jenem

dér heutigen europáisehen Arten míissen, ausser dér zierliohen

(Testált und dón klemen Dimensionen: die fást vertikal aufsteigende

Vorderkante dós Kromenfortsatz.es; dór kurze, breite und stumpfe,

mit einer soharfen, abwárts gcrichteten Lingualcrista versehene

Processus. angularb, sowie die Red aktion des Gebisses genannt
we/rden. Das letztcre bezieht sioli vor allém auf den auffalend klei-

uen und kurzen ni., dessen Paraconid, welches bei den heutigen

Arten 11aeh vein zieimlich verlangert ist, in seiner Lángé auffallond

reduziert erseheint und fást nur aus'dem Protoconid und dem. gleicb

hben Metaconid bestebt. Audi das Paraconid des p 4 ist reduziert,

wodurch dieser Zalni eben fal Is kurz e'rscheint, was dureh das sebr

Fig. 31. ábra. Erinacrus Lcchei n. sp. Typus-Unterkiefer (Ung. Xat. Mus.
Zool. Abt. No. 3954). Géz. v. Herrn Rediger. Vergrösserung: X2

verkürzte Talonid noch gesteigert wird. Dér m, und m 2 weisen
keine wesentlieben Abweichungen auf, nur ist vielleieht das Meta-
oonid des ersten Baokenzabnos etwas melír naeh vöm gescboben als

bei E. europaeus und roumanicus. Audi ist dais áussere Basalband dér
Zálme bei dem kloinen fossilen Igei viel schwácher entwiokelt, als

bei den rezeiden Arten. Ani Unterkiefer ist bloss eiu Mentalforamen
- zwischen dem p 4 und m, — vorbanden. Die Dimensionen des

Kiefers von Beremend sind die folgenden:
Lángé dér Mandibel (von dér inneren Vorderspitze bis zuin

Hinterrand des Proc. angularis) — — — — — — 31.5 mm
Hbe dér Mandibel vor dem m, (lingaialseits gém essen) — 4.8 .,

Dicke dér Mandibel vor dem m, — — — — — - — — 2.9 „

Zahnreihen lángé (i—

m

3 ) alveolar — — — — — — 18.5 „
Lángé dér p,—

m

3
— — — — — — — — — — — 12.9 „

Lángé dér m,—

m

3
— — — — — — — — — — — 11.0

Speciestypus: dér auf Fig. 31 abgebildetc redite Unterkiefer.
(Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3954).

Fundort: Beremend. Altér: Unteres Cromerian (Villafrauchien),
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Sorex pracaraueus n. sp.

Kin Schádelfragment, sowie ein lialbes Dutzend Unterkiefer,
allé vöm \ illányer Kalkberg, stammen von einer Spitzmausart,
welche zwar in die náchste Verwandtschahft des rezenten Sorex ara-
ueus gehört, mit derseiben jedoch niobt identifiziert werden kann.

In bezug anf se'ine Bezahnung ist dér Sorex von Villány dem
Sorex araneus recht áhnlich. Ein auffallender Unterschied besteht
in dér Forni des unteren, giossen Selmeidezabnes, dessen zwei Vor-
derapitzen durch eine fiaebe, wellenförmige Einbuehtung getrennt
sind, wogegen diese Veitiefung bei dér neuen Form untén zugé
spitzit nnd dadureb nicht Avellen . sondern keilförmig ist. Ein fér

rerer, namhafter Unterschied zeigt sich darin, dass die Krone des

Fig. 32. ábra. Sorex praearaneus 11 . sp. Typus-Schádel (Kgl. Ung. Geol.
Alist. No. Ob/3681). Géz. v. Frl. Dr. Mottl. Vergrösserung: X7

P
3 am Fossil bedeutend grösser als jene des p

2
ist, wogegen dieses

Verháltnis bei Sorex araneus gerade verkebrt ist. F>ie Nasenöf fnung
ist etwas weiter als bei Sorex araneus. Am Unterkiefer sind wesent
licherei Unterscbiede zu vermerken. So stelit z. B. das Foramen mén
tale dér neuen Art unter dem Hinterrand dér Krone des p 4 , wogegen
dasselbe bei S. araneus unter dem Trigonid des m, sitii iert ist. Am
Kronenfortsatz des fossilen Tieres ist — unter dér Aussenspitze des

Proeessus — eiue meist gut entAvickelte Muskularleiste und darun
tér eiue mebr oder weniger tiefe Fossa zu beobaehten, welche in

Fönn einer bogenfönnigen Muskelinsertion bis zum oberen Gelenk

kopf des Condylus reiclit. An dér Mandibel von Sorex araneus ist dér

in-nere Rand des Condylus fást gerade, wogegen bei dér neuen Art,

zwischen dem oberen und unteren Gelenk (lessel ben eine Einschnü-

rung vorhanden ist. Die Fossa pterygoidea, welche am fossilen Tier

nur etwa bis zr Mitte des Proc. coronoideus hinaufreicht und nacli

oben zu mehr abgerundet ist, lauft bei S. araneus knapp unter dem
Oberrand des Kronenfortsatzes in eine Spitze aus.



ínsektmi Presser von Villány 2Ö*J

Bíe -

M

ími ifibel 1 á iige dér m iien Art betrágt ' — — — — —
- 9.5 mm

í>ie
r Lángé dér unteren Zahnreihe — — — — — — — 5 4 „

Ebéd Lángé dér drei Backenzáhne — — — — — — — 3 8 „

IX}e r Hdhe. dér Mandibel untéi1 dem gn 2
— — — — — — 1-4 „

Pie Hbe dér Mail,dibel v: n dér Spitze des Proc. cor. bis zr Basis 4.4 „

e- Speciestí/pus: elás auf Fig. 32. abgebildete Schádedlfragment
(Kgl. TTng. Gfeol. Anst, Ob/3681).

" Fun 'dórt: Y i I lány-Knlkborg. Altér: Unteres Cromerian (Villa-

f-i’ánchien).

Beremendia n. gon.

1864. Crossovus fissidens. P e t é n y i : Hátrah. munkái., p. 60. T. T, F. 5a—o.

1911. Neomt/s fissidens (Petényi). Kormos: Miit, a. d. Jahrb.
d. Kgl. Ung. Geol. P A. XIX 4. p. 170, T. VII, Fig. 1—3.

1930. Neont vs (?) fissidens (Pét), Heller: X. Jahrb. f. Min., Bbd. 63,

Abt. B. p. 254—258. Taf. XV. Fig. 1—3, Textfig. 2—4.
1930. Beremendia fissidens (Pét.) n. g’en.. Kormos: Állatt, Közi.,

XXVII, p. 57. (Nmén nudum!)
Petén y i‘s „Crossopus fissidens“ ist, im Verháltnis zu den

a n déren europáischen Spitzmáusen, ein gewaltiges, plmnpes Tier,

dessen Grosso annáhernd .jener von Pachyura murin a L. aus Asien,

oder von Talpa caeca Savi (condylobasale Lángé etwa 30—31 mm)
éntspricht.

Sokadel': Oberhalb des Alveolarrandes dér Maxilla ist in Pro-

filansieht eine vöm Talon des grossen Sch ne idezabnes bis zr Vor-

derwurzel des p
4 reiehende, masaig tiefe Einbuehtung wahrzuneh-

men. Ilié Infra orbi tál böb 1 ung beginnt oberhalb dér vorderen Wur-
zél .des p

4 und reiebt bis zr ersten Wurzel des m 1

. Per Jocbbein-

fortsatz ist kiéin, verklimmel 1

!. Zábl dér Foramina palatina anteri-

ora: zvéi, die ziemlicb gross und rundlich sind, und zwiseben den
Eckzáhnen knapp nebeneinander miniden. TUs Láorimalfórámén,
ist zwiseben den zvei Wurzeln des m1 oder noeb etwas vei tér vorn,

fást oberhalb dér vorderen Wurzel desselben Zalmes sitidért. Has
Postrum ist (in Profilansicht) stark gewölbt; die Maxillen an dér

Wurzelregion des grosisen, , l'issidenten“ Sebneidezahnes stark auf-

gedimsen. Infoigedessen ist aucíi die Nasenöffnung verháltnismás

sig eng. Pie Fossa, glenöidea ist am nnteren Condylus-Gelenk breit.

Zahnformel: -y- i -j-c -|-p m = 30

Per i

L

ist máobtig, gedrungen, zweispitzig, mii einem kráftigen

Talon. Von den einspitzigen Záhnen isi dér i
2

delr grösste, dér i
3

et-

wns kle.iner und dér c dér kleinste. Per p
3

ist winzig kiéin, lingual-

wárts gescl íoben, und derart zwiseben dem c und p
4 eiugeklemmt,

dass ©r von dér Labialseite iiberhaupt nieht zu seben ist. Per p
4

, m1

und m 2 gross, kráftig, sonst aber ölnie bezeichnende Eigenschaf-

ten:.dagegen ist dér m 3 verháltnismássig sebr Idein. Pie Zahnspitzen

sind, besonders auf dér lingualen Seite des p
4—

m

1

, fást immer dun
kelrot, die Aussenseitc des grossen Incisivus sogar schwarzbraun
gefarbt.
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Unterkiefer: Mandibelcorpus selír massiv, Fortsatze kráftig

und gedrungen, dér aufsteigende Ast des Krone fortsatzes nacli

vorn und aussen gebogen, so dass die Zahnreihe von oben gesehen
in die Linie zwisehen dem stumpf keigelförmigen Processus corono-

ideus und dem sehr breiten unteren Gelenk des Condylus zu Hegen
komáit. Dér linguale Rand des Proc. condyloideus ist zwisehen den
zwei Gelenken tief eingesehnü rt. Zwisehen dem oberen Fondylus-Ge-
lenk und dér Fess a pterygoidea ist eine ziemlich tiefe Grube vor

lianden. Processus angularis kurz. rudimentar, stumpf keilförmig,

untén, auf dér iingualen S'eite löffelartig ausgehöhlt. Foran en mén
tale meist unter dem Vovderrand dér zweiten Wurzel des m,. Fossa

Fig. 33. ábra fíercmendia n. gén. (Beremendia fissidens Petényi).
Genus-Typus, Schádel mit Mandibeln. (Kg). Ung. Geol. Anst. No.

Ob/3682.) Géz. v. Herrn R e d i g e r. Vergrösserung: X4

pterygoidea verháltnismiissig kiéin, etwas quadratisch: naeh oben

zu scharf abgegrenzt. Dér grosse untere Schneidezahn ist gewaltig,

láng, mássig gekriimmt': ohne den — Viei Neomjfs ab und zu auf-

tretenden — Nebenzacken (Lobén). Aussenspitze des Sehneidezalines

schwarzbraun, die Spitzen dér übrigen unteren Zalme in den meis

ten Falién dunkelrot. Sehr hezeiehnend ist die Reduktion des m s ,

an welchem dér íür die Soricinae bezeichnende dritte Lingual-

höcker des Talonids (Hypoconulid) in Verlust geraten ist und —
ahnlich wie bei Crocidvra und Pachyura — vollstandig feldt.

Die zwisehen dér Schneidezahnspitze und dem unteren Condy-

lus-Gelenk gemessene Mandibellange variiert an den Bárányáéi*
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Exemplaren zwischen 17.0—19.2 mm. Die Lángé dér unteren nri-3

betragt 61—6.6 bei den grösseren Villányéi- Mandibeln und 5.S—6.0

mm bei den kleineren von Püspökfiird.

Genus-Typus: dér auf Fig. 33 abgebildete Schádel (Kgl. Ung.
Geol. Anst. No. Ob/3682) mit den dazu gehörenden Mandibeln.

Fundort: Villány-Kalkberg. Altér: Unteres Cromerian (Villa

franehien).

1030.Petényid hiinynricn n. gén. n. sp., Kormos: Állatt. Közi..
XXVII, p. 57. (Nemen nndmn!)
Nach dem Typus-S'dhádel urteilfend, ist dér rostrale Teil des

selben binter dér Wurzel des i
l durch eine tiefe, bis zr vorderen

Wurzel dtls p
4 reiebende Grube gekennzeielmet. Die Fossa infra-

Fig. 34. ábra. Petényid hunyaricn n. gén. n. sp. Typus-Sehádel. (Kgl.
Ung. Geol. Anst. No. Ob/3684.) Géz. v. Henrii K e d i g e r. Vergrös-

serüng: X6

orbitalis ist relatív Idein, liegend-oval, und befindet síeli zwiseben
dem p

4 und m l

. Das Foramen lacrimale miindet über die Mitte des

m 1

. Die MaXill en sind an dér Wurzel des i
1 naeli aussen ziemlieb

verdickt, derart, dass dér Rand dér Nasenhölhle in Profilansicbt

l'ast in einer Achse mit dér Vorderkante des i’ láuft. Dér Maxillar
rand ist in dér Region des p

4
ur.d m 1 etwas unigestülpt. Dér Proces

sus zygomaticus ossis maxillaris t'eblt fást gánzlich. Zahl dér vor
dérén Palatinalforamina: zvei. Hinter dem p

4 nimmt das Gaumen
daeh an Breite raseh zu.

Petényin hungariea n. gén., n. sp.

Zahnformel

:



302 Kormos Tivadar

I)ie Kronenbasis des i
1
ist in Seitenansicht sehr breit, dér Zaba

mit cinem kráftigen akzessorischen Höcker (Lobé) bewatt'ne t, weleher
dunkelbi aunrot gefarbt ií~ t . Die schwarzbraune Spitze des, i

1

ist pa;
pageischnabelartig stark abwárts gebogen. Die Krone des i

2 liegt

fest an den akzessorischen Höcker des i
1 an und ist etwas klemet

als derselbe. Dér i ist nocli kleiner, dér e winzig kiéin. Sehr auf
fallend ist die Erscbeinung, dass dér akzessorische Höcker des i'»

wie auch die Kronen dér i
2_3 an Stelle dér Schneide des unteren

i durcli eine Furche gekennzeicbnet und dadurelt die Spitze des

akzessorischen Höekers ani i

1

. sowie die Kronen dér hintereiv kiéi

nen Sebneidozahne zweigeteilt, d. i. aus je zwei sehwarzroteir Spit-

zen zusammengesetzt sind. Dér winzig kiéine, nioht rotspitzige p"

ist zwiscben detm c und p
J vollkommen eingeklemmt und von ausscn

überhaupt nieht zu seben. Ein sehr wejsentllclies Merkmal ist- ip.i

Bau des p
4 und dér zwei ersten oberen Molaren zu beobacbten, wel

ebes darin besteht, dass dér Hiuterrand dieser Zahne ganz geradli

nig ist, wodurch die genannten Zalme sieli einander fest und liicken-

los anschliessen. Dér m 3
ist kiéin und nur durcli eine Spitze (Pro-

tonon) gekennzeicbnet, Die Zahnspitzen sind schwarzrot gefarbt.

Fig-

. 35. ábra. Petényin hungarica n. gén. n. sp. Rechte Mandibel des
Typus-Schádels. (Kgl. Úng. Geol. Alist. No. ()b/í!684.) Géz. v. Frl.

Dr. M o t ti. VergTösserung: X6

Die Mandibel ist kurz und relatív sebr massiv; das Fórumén
mentale zwiscben dem Fara- und Protoconid des ni, gelegen. Dér.

Processiís coronoideus ist an seiner Hasis sebrag caudad, bit séiniér’

Spitze dagcigen etwas nach vorn geneigt Dér Oberrand dieses Fort-

satzes ist treppenförmig und durcli einen kleinen, caudadeu Vor
sprung gekennzeicbnet. Ausserdern ist an den meisíen untersucblea.

Mandibeln eine, sieli aus dér tiefen Massetergrube erhebende, star-

ke Musku larleiste vorhanden, welche in vielen Fallen dénárt extrem
entwickelt ist, dass sie die Form eines labialseits frei ah-bekenden..

Zapfens (Spina masseteriea niihi) annimmt. Ober- und unterbalb

dieser Spina befindet sieli ,ie eine Grube. Zwiscben den Gelenken

des Condylus ist dagegen keine Fossa zu seben, die Gelenke sind.

vielmehr durcli eine sebarfkantige Knochenleiste miteinander ver,

Imiiden. Die Fossa pterygoidea ist dreieckig, niclit scliarf abge
grenzt, mit eineni sehr sehwach entwiekelten Kanul gégén oben zu.

Processus angularis inassig láng. relatív kritft iger .a.l.s. b^i. Sorex.
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Die schwarzbraune Spitze des unteren Schneidezahnes ist

mássig sieil naeh oben gerichtet. Dér Zalin ist ohne Basalband,
dooh besitzt er zwei Lobén, dérén erstere in den i

2
, die zweite aber

in den P schneidet, wodureh die Zweiteilung dér oborén Schneide-

zaibnkronen zustande koinmt. Dér Eekzahn ist ein , dér Prámolar
izweisijitzig ; irii-2 normál, ni. — áhnlieh wie bei Beremendia und
den Crocidurirae — ohne Hypoconulid, alsó vierhöekerig. Sámt-
liche Záhne, ausseir deni i, mit á üsse rém und innerem Basalband.
Die Lángé dér oberen Zahnreihe betrágt (inkl. i

l
) 7.3 nini, die dér

nnteren (inkl. i) 67—6.8 mm. Die Mandibellánge (inkl. i) variiert

zwischen 10—11 mm, die Unterkieferhöhe zwischen 2.3—2.5 mm.
Ich nenne dicse neue Gattung zu Ébren des Andenkens S. J.

Petényi‘s Petényin, dérén bisher bekiannte einzige Art, welohe
ausser den Villányéi* Bergen auch bei Püspökfürd vorkommt, hun
gnrica genannt werden soll.

Genus- und Speciestypits: dér auf Fig. 34—35 abgebildete

Soha,dél (Kgl. Ung. Geol. Anst. No. Ob/3684).

Fundort: Villány-Kalkberg. Altér: Unteres Cromerian (Villa

franchien).

Soriculus Kubinyii n. sp.

Dér Sehádelbau unseres Tieres ist jenem des mir zr Verfii

gung stebenden Soriculus nigrescens aus Indien und des fossi len

Soriculus similis aus Coisica und Sardinien sehr áhnlieh, nur íist

das Foramen infraorbitale bei dem Villányéi* Fossil etwas rund
licher, das Foramen laerimale steht oberhalb des Mesostyls des m1

(bei den zwei anderen Arten etwas mehr caudad), und an Foratniná
palatina anteriora sind hloss zwei vorhanden. Dér erste obere
Schneidezahn ist másáig „Íissident", d. i. zweispitzig, die Basis des
Zahnes auf dér La Inakéi te mit eineni Basalband vei'ziert. Dier

winzige i)
:;

stebt zwar medialwárts vöm Canin und vöm ersteii

Backenzahn, ist jedoch von diesen beiden nicht vollkommen ein

geklemmt, so dasis er von aussen sichtbar ist. Die iibrigen Záhne
sind typi-ch Soriculus^artig entwickelt. Eine helle Rotfárbung ist

nur an den Spitzen des i
1

,
sowie am Protocon des p

4

zu beobaehten.

Über die Mandibularzah u.e ist Moss soviel zu bemerken, dass

die Lobé des Sohneidezahnes meist schwaeh entwickelt ist, ebensö
auch die Spitze des p. Eine hellkirsehrote Farbung ist nur an dér

Spitze des Inzisivs zu beobaehten; an den Spitzen dér iibrigen Záhne
ist die Rotfárbung, ausser eineni Exemplar, an welchem dieselbe

deutlicher ist, bloss angedeutet.

Die Lángé dér oberen Zahnreihe betrágt 7.7 mm, die dér unte-

ren 6.6—6.7 mm. Für die Lángé des Unterkiefers ergeben síeli in

den einzelnen vorliegenden Fállen: 9.2, 9.5, 10.4 und 10.5 mm. Allé

Masse verstehen síeli inklusive dér grossen Sehneidezáhi e. Dér
kleine Soriculus von Villány dürfte etwas kleiner als dér lebende

Soriculus macrurus Hodgson gewesen sein.
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Ura. dem seinei zeitigen, sehr ehrenswerten Wunsch Petényid
endlich nachzukommen, möchte ich diese 1 eue Art zum Andenken
des gleichfalls hoehverdienten ungarischen Forschers: Franz von
K n b i n y i mit dem Namen Soricuhis Kukinyii belegen.

Speciestypus: Schádelfragment mit beiden Unterkiefern (Kgl.

Ung. Geol. Anst. Xo. Ob/8685. S. Fig. 36),

Fundort: Villány-Kalkberg. Altér: Unteres Gromerián (Villa-

franchien).

Fig. 36. ábra. Soriculus Kubinyii n. sp. Typus-Schádel und linké Mandi-
bel desselben. (Kgl. Ung’. Geol. Anst. Xo. Ob/3685.) Géz, v. Herrn

Rediger. Vergrösserung: X6

Crocidurci Kornfeldi n. sp.

Crocidura pracalnciolis in sehedis (Nmén nudum!).

Von Villány-Kalkberg Hegen mir z:;hli eic'.ie, wenn aueh frag
mentáié Reste einer Crocidura -Art vor. leli habé diese Belege mit

versehiedenen Formen dér Gattung verglichen und gefunden, dass

unsere Art an Grcs?e Crocidura rniniula ara náehsten steht, mit
dem Unterschiede jedccli, dass ikre Záhne grcsser sind. Die Schádel-

bruchstiicke des bet rettend en Tieres mit rezenten Arten vergleichend,

zeigen sich folgende Unterschiede: die Xrsenöffnung des Fossils

ist etwas kiirzer und breiter; dér cbere Rand derselben — welcher
in dér Xáhe dér Spitzen dér Xasenbeine bei den untersnehten Arten
ein wenig konvex ist — zeigt sieli liier in Form einer geraden

Linie. Die Záhne sind verháltnismássig gress ír d massiv, dér p
4

und die zwei ersten Backenzahne fiir eine Crocidura auffallénd

kurz und breit. dér Hintérrand dér letzteren Záhne viel weniger

als bei allén anderen Arten eingebuehtet, wodureh dicse Záhne
einander aueh viel nálier stehen und die grossen Liieken, welche
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zwisohen denselben bei den iibrigen Arte'ii zu erkeunen sind, lehlen

fást gánzlich.

Dió Lángé dér Mandibularzahnreihe (die Maxillarreihe ist niclht

vollstándig) betrágt — oline den Schneidezahn — 5.5 mm, die des

Unterkiefers (von dér Spitze des i bis zum Condylusende geniessen)

11.3 mm.
An nnsere fossile Fönn, bei welcher dér untere Schneidezahn

natürlich ohne Nebenhöcker (Lobé) und dér Prámolar normál ein

spitzig ist, falit die starke, breite Krone des Eckzahnes und des

Prámolars, gegeniiber jener dér iibrigen Arten, liesonders auf. In

dieser Hinsieht sleht ihr noch Crocidura ichnusae am nácbsten,

derein Prozessus coronoidens jenem des Fossils aueh am meisten

Fig. 37. ábra. Crocidura Kornfeldi n. sp. Typus-Schadel-Fragment.
(Kgl. Ung1

. Geo). Alist. No. Ob/3686.) Géz. v. Frl. l)r. Mottl. Ver-
gTÖsserung': X8.5

áhnelt. An dér Mandibel des letzteren ist jedoeh ein Merkmal zu
heobaehten, welches in diesem Masse keiner dér untersuebten Arten
eigen ist. Es handelt sich nm die wulstartige Verdickung des Kiefer-

knoehens zwisehen dem \ orderen Kaiul des Prozessus coronoidens

und dem Proc. eondyloideus, sowie um die grosse, tiefe Grube un tér

derselben.

Zu Ébren elás Herrn Frh. Dr. M. v. Kor n feli cl, elem hoelr

herzigen Gönner dér ungarisehen Wissenschaft, schlage ich túr die

neue Art den Namen Crocidura Kornfeldi vor

Speciestypus: das auf Fig. 37 abgebildete Scháde! fragment
(Kgl. Ung. Geol. Anstalt. No. Ob/3686).

Vándort: Villány Kalkberg. Altér: Unteres C'ro.i erian (Vi 11a-

franehien).
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Pachyura pannonica n. sp.

Es Hegen mir von Beremend drei Mandibelfragmente eineí

seln* kleinen, weissziahnigen Spitzmaus vér, welche vorUiufig

solange keine breiteren Belegserien zr Verfügnng stehen — in dev
Gattung Pachyura untergebracht werden miissen.

Die kleine Mandibel, welche — von dér vorderen Kieferspitze

bis mm Hinterrand des Condylus gemessen — eine Lángé von
G.3 mm besitzt, ist verhaltnism iissig rolni st, ikre Fortsatze rnassiv;

Gelenkfortsatz kurz und hódi; Inzisur zwischen derseiben und dem
Processus angnlaris sehr cng; Fossa pterygoidea Idein; Kroneiifort

sat.z labialseits mit, einer kleinen, aher wolil markíerten Spina
masseterica ; m3 fást n u r a u s de m sehr k u r zen T r i g o n i d

besteheud; Talonid desselhen Zahnes ausserst reduziert, mit oder

ohne Spur eines Hypoconid. Dér m.. ist demnach sozusagen dreihöcke

rig. Höhe dér Mandibel h intér dem m
:i

1.1 mm, Dicke ebendort 0.8 mm;
Höhe des Proc. condyloideus an dér Basis 1.0—1.2 mm: Lángé dér

Zahnreihe (ohne i) 3.55 n m, die dér drei Backenzahne (ith ) 2.6 mm.
Die kleine, isonderbare Spitzmaus von Beremend scheint

gegenüber Pachjjurp etrusca Savi — dureh éinen etwas kürzeren,

Fig. 38. ábra. Pachj/vra vaunonica n sp. (? Allorx chjiura r. gén ) Typus-
Unterkiefer. (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3960 ) Géz. v. Herrn

Rediger. Vergrssé rung: X6

massiveren Schadel und ein mehr reduziertes Gebiss ausgezeichnet

gewesen zu sein. Auf Grund dér geschilderten Merkmale, sowie dér

angegebenen M'««-e ist unsere Form von dér lebe den Art leicht

und sicher zu unterscheiden.

In anbet.racht dér eigentümlichen Reduktion des m, halté ieli

es nieht für aarsgesohloissen, dass für diese Art spater — im Falle

einer reicheren Dokument.ation — ein neues Genus errichtet werden
muss, welches dann Allopachyura genannt werden soll.

Speciestypus

:

die auf Fig. 38 dargestellte linké Mandibel mit

vollstandiger Zahnreihe (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3960).

Fundort: Beremend. Altér: Unteres Cromerian (Villafranchien).

Myotis baranensis n. sp.

Am Villányéi' Kalkberg, in Beremend und bei Püspökfürd
kommt eine grcsseíre Art dér Gattung Myotis vor, welche entschieden

dér myotis-oxy (jn athus-Ci ru yipe angehört. Das fossile Tier ist etwas

’kleiner als Myotis oxygnathns, die Lángé seiner unteren Zahnreihe
betrágt -— ohne den fehlenden Schneidezáhnen — 8.7 mm (bei oxy
(j nath us 9.0—9.3 mm). Die Kronenlánge dér drei Backenzahne von
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M. oxygnathus misst 56—5.8 mm, die des fossilen Tieres 5.3—5.35 mm.
Sehr bezeichnend für die xossile Art ist das weniger redu-

zierte Talonid des m 5
Obwolil die Zahnreihe und auch die einzelnen

Molaren durehwegs kürzer, als jene von Myotis oxygnathus sind,

ist betreft's dér Breite des Talonids an de!n einzelnen Backenzabnen
folgendes Verhaltnis. zu erkennen:

M. oxygnathus M. baranensis
grösste Breite des Talonids am m, 1.35—1.4(1 1.15—1.25

grösste Breite des Talonids am ni 1 40—1 40 1.20—1.30

grösste Breite des Talonids am ni.. 0.70—0.75 0.85—0.85

Das Talonid des letzten Backenzal ínes ist demnach bei dér

kleineren fossilen Art absolut breiter als bei dem grösseren

M. oxygnathus.

Dér Eckzabn von M. baranensis ist etwas mehr gekrümmt und
Íves i ízt ein viel kraftigeres Basalband, welches eaudad in ei: e wohl
a'usgeprágte Talonidsjiitze a.usgezogen ist. Die zwei vorderen Pra
molaren von welchen dér zweite, p 3 , dér kleinste ist — sind mit

Figv 39. ábra. Myotis baranensis n. sp. Typus-Mandibel. (Ung. Nat.
Zool. Abt. No. 3851.) Géz. v. Herrn Rediger. Vergrösserung: X6

einem wulstigen, an dér Lingualseite extrém starken Cingulum ver
seben. Dér p 4 ist durch je eine kraftige vordere und hi.nte.re Cingu-
lumspitze gekennzeichnet. welche bei M. oxygnathus kamu zr
Entwieklung gelangen. Das Basalband dér Baekenzáhne ist gleieli

i'alls viel prominenter als jenes dér oxygnathus-Molaren. In bezug
auf ilire Bezabnung maciit die oberpliozáne Art (len Eindruck
einer, dem heutigen M. oxygnathus zwar nahestehendeai, aber

weniger spezialisierten Form. Die Hbe und Dieke des Mandibel-
eorpus ist bei den zwei Formen fást gleieli, was für die relatíve

Massivitat des fossilen Fnterkiefers spriclit. Das JVlei faliórámén ist

zavar kleiner, aber von derselben Lage, wie bei Myotis oxygnathus.
Sympbysenlánge 3.0 mm.

Speciestypus: dér auf Fig. 39 nbgebildete Linké Unterkiefer von
Beretmend. (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3851),

Fundort: Beremcnd Altér: Unteres Cromefian (Villafranebien).
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Myotis Steiningeri r. sp.

Am \ illaiyer Kalkberg und am Somlyóberg bei Püspökfürdö
Koninit eine kleine Myotis-'Art vor, welche ohne Zweifel dem Por
menkreis von .1 / emarginatus Geofi'roy angehört.

Dér Speeiestypus von Villány besteht aus dér rostraden Hálfte
eines mittelgrossen, relatív kráftigen LTnterkiefers. Das Fragment
enthált gliieklieherweise die drei Schneidezáhne, den Canin, die Pia
rnolaren und den ersten Backenzahn, welche allé vorzüglich er-
lialten sind.

Dér Mandibelcorpns des Fossils ist normál entwickelt; die
Syinphyse sehr láng und schmal; das Mentalforamen gross, unter
dem vordersten Pramolar situiert. Die Schneidezáhne stehen —
von einander nicht verdeckt — in gerader Linie hintereinander und
zeigen die gleichen Charaktere wie .iene von M. emarginatus. Dér
i, ist ílachkronig, vierlappig; dér i 2 ehenfalls vierlappig, mit einem
hinteren Tnnentuherkel : dér i., fást dreieckig, f ii n f h öck er i g,

..mit Spuren eines Basalhandes auf dér Lahialseite Von den drei
vcrderen Höckern dieses Zahnes, welche in einer Beibe stehen, ist

Fig. 40 ábra. Myotis Steivingeri n. sp. Typus-Mandibel. (Png. Nat.
Mus. Zool. Abt. No. 3850.) Géz. v. Ilerrn Bediger. Vergrösserung: X7

dér áussere dér schwáehste; die zwei hinteren herühren den Vorder-
rand dér Eckzahnkrone. Bei i/. emorgnwtus, welcher — wie gesagt
— odontologisch dér fossilen Porul am náchcten steht, sind die zwei

ersten untérén Schneidezáhne flach-vierlappig, dér dritte drei

lappig, jedocli mit einem vierten ínnentuberkel, gerade so, wie am
i, dér Villányéi’ Art. Sehr auffallend und hezeichnend sind die

Merkmale des Eckzahnes. Die gerade stehende, kaum gehogene
Krone dieses Zahnes isi von einem prominenten, wulstigen Basal-

hand mnringt, welches caudad noch mehr verdickt ivst und in einem
kelchförmigen Talonid endet. Au dér rostraden Seite dagegen, dórt,

wo das Cingulum oberhalb des i
;

in eine höckerige Spitze aus-

gezogen ist, entspringt iiher derselhen eine Einn e, welche fást

bis zr Kronenspitze hiraufreicht. Die lahiale (hintere) Sehneide

des Eckzahnes ist sehr scharf, kielförmig; die Innenwand mássig

konkav. Diesellren Eigenschaften sind — wenn aucli in stark redu

ziertem iMas.se — am Canin von Myotis emarginatus zu heohachten.

Die kurzkronigen, verháltnismássig sehr massiven Prámolaren
stehen — wie bei .1/. emarginatus — t'rei, und nicht, wie jene von
.)/. myotis und M. oxygnathus, aneinander gedrángt hintereinander,

wodurch aucli die Krone des mittleren, kleinsten \
T
orderbacken-
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zalmes (p 3 ) seinen rundlichen Querschnitt beibehalt, und nicht

wie bei den erwahnten — überhaupt den meisten
;

— Myotis-Arten,
plattgedrückt ist. Beide Zahne sind von eirem mittelstarken Basal
bánd umringt, welches — wie aucb das dér übrigen Zahne — i in

Verhaltnis zum machtig entwickelten Cingulum des Eckzahnes,
schwach zu nennen ist. Die Krone des charakteristiseben p, ist von
quadratisohem Querschnitt. mit einer seichten labialen Furcbe,
unter welcber das Cingulum etwas aufgewölbt ist. Ausserdem be

sitzt dieser Zabn je eine kraftige vordere und birtere, innere
Cinguluirspitze. Dér ni, ist relatív kiéin, sein Trigonid etwas rudi

nientar; das Paraeonid kurz und dünn, Metaeonid schwacb ént

wickelt und knapp neben dem Protoeonid stehend, wodureb das

Trigonid sehr schrnal erscheii t. Talonul normál. Unrerkieíerhöhs
vor dem m, 1.70 mm, Dicke ebendort 0.85 mm, Ivronenlünge dér

ij—nij 0.25 mm, Lángé dér c—m, 4 80 mm, SympbysenUinge 3.00 mm.
Zu Ébren meines verebrten Freundes F r i t z v. S te i n inger in

Villány nenne icb die neue Art Myotis Steiitingeri.

Speciestypus: das auf Fig. 40 abgebildete Mandibe lfragment
(Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. Nr. 3850).

Fundort: Villány -KalkLerg. Altér: ITiteres-mittleres Croane

lián (Villafranchien).

Myotis Sehaubi n. sp

Gleichfalls aim Kalkberg bei \'illány und mii Somlyóberg bei

Püspökfürd komrnt eine weitere kiéi ne Myotis Art vor, welche

odontologiscb die grösste Abnliebkeit mit Myotis Nattereri K u b 1

aufweist.

Dér Unterkiefer dér foss ilen Fönn ist viel massiver gebaut,

um ein Drittel höher und breiter (dicker), als bei M. Nattereri.

Die Symphyse ist breiter, das Mentalforamen grösser, abér sonst

gleichfalls zwiseben dem Eekzialin und dem ersten Pramolar lie

gend. Dér i3 , welcber von den Scbneidezábnen alléin erhalten ge-

blieben ist, zeigt sehr merkwürdige Eigenscbaften. Dieser Zabn ist

relatív sehr gross, im Durcbschnitt fást quadratiseb, seine Krone
ebenso láng als breit, aus vier Höckern bestebend, von welclien

ziwei auf die labiale und zwei auf die linguale Seite zu liegen kom
inén. Dér bintere Aussenhöeker ist gross und massiv, die übrigen

drei Tuberkel sind Idein, niedrig. Dér Zabn ist von einem kraftigen

Basalband umringt, welches besonders auf dér labialen Seite stark

zr Geltung kommt und nur am Vorderrand des Zalmes — an dér

Basis des vorderen Aussenhöckers — unterbrochen ist. Dieser són

derbar gebaute Zabn ist ebenso gross als dér vorderste Pramolar.
Bei M. Nattereri ist dér k mebr óval, etwas lánger als breit und
kleiner als dér vordere Pramolar.. Er besteht aucb aus vier

Höckern, welche fást dieselbe Lage wie am Fossil besitzen. Ein
auffallender Unterscbied besteht darin, dass hier nicht nur dér

bintere Aussenhöeker, sondern aucb die übrigen drei kraftig ent-

wiekeit sind und dass vöm Basalband dér fossilen Art bloss am
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hinteren Aussenrand dér Krone eine scliAvaehe Spur zu beobaeliten

ist. Ausserdem isi dér i
:;
von M. Nattereri fást so breit wie dér

Oanin. Die iibrigen Záhne dér fossilen Fönn sind jenen von M.
Nattereri auffallend ahnlich, jedoeh robuster; das Cingulum des

Eekzahnes und des p4 viel kraftiger; dér mittlere, kleine Pramolar
(p 3 ) besitzt eine .sehr nicdrige Krone, velbe nur mit ihrer Spitz *

iiber das Cingulum des p, und p 4 emporragt An den etwas massive

ren Backctizahnen ist ein wesentlicher Ui terschied gegenüber M.
Nattereri zu vermerken, welcher darin besteht, dass die hintere Cin
gulunspitze dér ZAvei ersten Molaren felüt und am dritten aucb
nur in Fönn eines kleinen \ orsprunges vorhanden ist. An den Mo-
laren ven .1/. Nattereri, avíc an jenen dér mir bekannten iibrigen

Arten dér Gattung überhaupt sind die Cingulumspitzen hinter dem
Entocorid dér Backenzahne meisl sehr prominent. Unterkieferhöhe
vor dem nij 180 mm, Dióké ebendort 0.95 mm, Symphyseuilange 2.70

Fig. 41. ábra. Myotis Schaubi n sp Typus-Mandibel (Ung. Nat. Mas.
Zool. Abt. No. 3849). Géz. v. Horni Rediger. Vergrösseruug: X<>

mm, Kronenlange dér c—m, 7.30 mm, dér p 3—

m

3 5.80, dér m
4
—

:

4.55 mm. Zu Ébren meires geehrfen Freundes und Kollegen : Herrn
Dr. S. Soha u b, Basel, schlage ich fúr die Art den Namen Myotis

Schaubi A
ror.

Speciestypus: dér auf Fig. 41 abgebildete Unterkiefer. (I ng-

Nat. Mus. Zool. Alit. Nr. 3849.)

Funclort: Villány Kalkberg. Altér: Unteres-mittleres Crorne-

rian (Villafranehien).

Myotis Wüsti n. sp.

Vöm Villányin - Kalkberg, soAvie aus dem „Upper Freslnvater

Bed“-Horizont des Nagyharsányberges stamint eine dritte, kleine

Myotis-Art, welche entsohieden in die VerAvandsehaft des heutigen

M. Bechsteinii K u h 1 gehört, mit demselben jedoeh spezifisch

nicht identifiziert Averden kaim. Die betreffende Fönn ist etAvas

kraftiger alis M. Schaubi und ejntsprioht betreffs ihrer Grüsse den
stárksten Exemplaren von M. Bechsteinii Dér Mandibelcorpus ist

etAvas dioker a Is bei dér rezenten Art; Symphyse relatív breit:

das Mentalforamen zwisehen dem Canin und dem p.. liegend (bei

.1/. Bechsteinii unter dem p 2), Prooessus coronoideus von dér fúr

M. Bechsteinii bezeichnenden hben Fönn; die Jneisura corono
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eondyloidea jedocli weniger eingebuelitet; Condylus von dér Kro
nenfortsatzspitze weiter nbstehend; dér Condylus selbst mássivei'

;

die Inzisur zwisohen dem letzteren und dem Processus angularis

viel tiefer ausgeschn itten a Is bei M. Bechstewii. Dér Angola r

fortsat.z dér fosai len Art erseheint dadurch lángéi - und schmaler.

Odontologisch s: telit die fossd le Art M Bcchste'nn selír na,he. Die

Krone des i, des auf Fig. 42 abgebildeten Unterkiefers ist leider

beschádigt und nnr dér hirterste Teil erhalten. Dér h ist drei

lappig, mit einem kraftigen Innentuberkel und den Spuren eines

Basalbandes, weleb.es am Hinterrand dér Zahnkrone eine kleine,

vierte Spitze bildet. Dér dritte Schpeidezahn ist von dreieckiger

Fönn, ziemlich gross und massiv, mit einem starken Haupthöeker

und zwei lingualen Tuberkeln, velclte durch eine Furehe von ein-

ander getrennt sind. Sclnvaches Basa 1 bánd, besonders an dér labi

alen Iáéit e, vorhanden. Die Schneidezahne stehen hí ntereinan.de'.’

und verdéi ken sich teilweise. Dér Eckzahn ist jenem von .1/. Bech

sieinii gleieh, nnr etwas kráftiger. Die Kronenbreite, des Typus
Exemplares betrágt 11 mm, wogegen ieh bei dér rezenten Art O.S

Fig-

. 42. ábra. Mj/otis Wüsti u. sp. Typus-Mánd i be 1 (Ung. Nat. Mus.
Zool. Abt. No. 3848.) Géz. v. Herrn Red ige r. Vergrösserung: X6

mm gemessen habé. Dér p L,
ist gleieh falas dem von M. Bechstewii

ahnlieh, se i ne Kronenbreite betrágt 0.8 mm. Dér p s ist. kiéin, mit

dem Hinterrand seiner Krone un tér dem Vorderrand des p 4 ste-

liend, derart, dass sein Vorderrand höher zu Hegen kommt und
gerade dús Basalband am Hinterende des in elrreieht.

Dler p 4 ist imsisi v, mit relativ niedriger Krone, welche jedocli

etwas höher als das Protoconid des ersten Backenzahnes ist. Proto
conid und Hypooonid des m

,
niedrig, fást gleieh hoch; Protoconid

des m 2 höher als jenes des m,; jenes des m, no,eh höher, dixnn,

und zwei- bis dreimal so hoch als das Hypoeonid. Die Backenzáhne
sind zwar kaum lángéi - als bei M. Bechsteinii, jedocli breiteir, was be-

sonders vöm Taton id des m, angefangeu bis zum Trigonid (les m
zr Geltung kommt. Das Talon id des m3 ist in seiner Breite anffallend
reduziert und seb mai. Basalbánder mittelstark. Kroneiilánge der

1
>
3
—m3 5.30—6.20, jene dér m,—

m

3 4.35/—4.55; Hbe des Unterkiefers
vor dem ,m, 1 70—1.95 mm, Breite (Dicke) ebendort 0.85—1.00 mm.
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Ich erlaube mir, die neue fossile Art, welcbe nicht nur am
Villányer Kalkberg, sondern auch am Nagyharsányberg und am
Gesprengberg bei Brassó vorkommt, zu Ébren des Andenkens des

vor kurzem dahingesehiedenen Herrn Prof J)r. Ewald Wüst
zu benennen. Wüst war einer dér ersten, dér bereits vor dreissig

Jabren darauf aut'merksanl maciite, dass die sogenannte Mosbacher
Stufe mit .jener von Haint Prést identisch ist, und dass „manche
Ablagrungen mit einer dér von Saint Prést abnlichen Fauna,
namentlicb solche, die eine Fauna entbalten, die nicht völlig dem
Typus von Saint Prést entspricbt, sondern in manehen Punkten
nocli den Faunén vöm Typus von Perrier nahert“ . . . „bereits vor
dér Eiszeit gebildet worden sind.

Spéciéstypus: dér auf Fig. 42 abgebildete Unterkiefer (Ung.
Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3848).

Fund rt: Nagyharisányberg bei Villány. Altér: unteres
bis oberes Cromerian (Villafranchien-St.-Prestien).

Vespertilio Majori n. sp.

Es handelt sich um die b intere Part'e einer Mandibel von
\ illány-Kalkberg, dérén Fortsatze abgebrochen sind. Vöm Proces
sus coronoideus ist gcrrde noeh soviel erbalten, dass die — für
Vespertilio bezeie.hnende — wulstartige Verdickung, mit welcher
dér Vorderrand des aufstcigenden Astes binter dem dritten Backen
zalin beginnt, í oeh gut walirnehmbar ist. Die Sympbysenregion des
fossilen Kiefers ist hoch; die Sympbyse selbst mebr als zweimal
so láng als breit; das Mentalforairen zwiseben dem Canin und dem
vorderen Prámolar (p ) stebend: Mandibeleorpus rnassiv. Bei einer

etwas grösseren Kronenlánge dér voiliandenen Zabne (vöm Vorder
rand des c bis zum Hinterrand des m 3 gemessen) entspricbt die

Gesamtlange dér mw vollkoinmen jener von Vespertilio mur'uvis.

Das ergibt sicli daraus, dass die Eckzalmkrone um eiin Fünftel lan-

ger und breiter ist, als bei dér rezenten Art. In dér Breite sind

die Backenzahne des fossilen Tieres weniger reduziert. Die zwei

vorhandenen Scbneidezábne stelien hintereinander, u. zav. derart,

dass dér zweite den dritten fást ganz verdeckt. Beide sind drei

lappig, flachkronig, binter dem mittleren Lappén mit je einem kiéi

ren Innentuberkel. Bei V. murinus ist dér L ahnlich, dér i 3 jedoch

von einem anderen Habitus; er besitzt einen kleinen Vorder- und
cinen grossen Hinterhccker, aus welchen zwei weit vorspringende

Innentuberkel entspringen. Gegeniiber dem i 3 des Fossils ist dér

Uiinriss dieses Zaihnes bei V. murinus sozusagen sternförmig und
ahnelt mebr dem betreffenden Zahn von Eptesicus Nilssoni Dér
Eokzahn ist relatív selír gross und massiv, aber kurzkronig; dér

vordere Prámolar winzig kiéin; dér p 4 auffallend kompriinie'rt,

mit sebr diinnen, mibe aneinander stehenden Wurzeln, Backen-
zahne jenen von V. murinus sebr ábnlicb, nur n assiver, in dér

Breite weniger reduziert, mit etivas höherem Protoconid, Basal-

bander mittelstark. Kronenlánge dér c—*m 3 6.00, dér mi.3 4.20

;
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Unlerkieferhöhe zwischen m, und m. 1.85; Breite (Dióké) ebendort

í,P0 mm.
Die fossile Art ist durch ihre etwrs robustere Státnr, die in

dór Breite weniger reduzierten Backenzahne, den von jenem de.-

V. murimis stark abweichenden drittcn unteren Schnei-dezahn, sowie

liesonders durch ihren sehr máchtigen Eckzrbn ch-irukterisiert. Sic

ist u it V. murinus gewiss nieht hlentiseh, gehört a bér in die nachslt

Verwandschaft desselben.

Ich erlaube mir, diese Fönn dem Andenken C. J. Forsiyth
M a jor‘s, des unermüdlicihen und hochverdienten érig li seben Fór

schers dér l'ossi len Kleinsaugerwelt zu Ehren, als Vetpertilio Majori

zu bezeiohnen

Specieslypus: das uuf Fig. 43 abgebildete einzige Mandibel-

fragment (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3847)

Fundort: Villány-Kalkberg. Altér: Unteres Cron erian (Villa

franehiei::).

Fig. 43. ábra. Vespertilio Majori n. sn. Typus-Mandibel. (Uug. Nat.
Mus. Zool. Abt. No. 3847.) Géz. v. Herrn Rediger. Vergrösserung: Xb

lihÁuolophus Giiryale prueglaciulis n. subs]).

Von Bérén: end und Csarnóta liegt eine mitteígro'se Hufeisen
nase aus dér engsten Verwandtschaft des heutigen Uh, eur-yale

B 1 a s-. vor.

Gégén ü bér dér rezenten Fönn zeigen die Ziibne des fosai len

Tieres eine grössere Massivitat, welche síeli aueh in den Dimensio-
nen kundgiht. Die Zaihi reihe (c—in ,) habé ich an dér rezenten Art
6.8—6.9 mm láng gefunden, wogegen die Kronenlá’ ge dér Zahn
reihe dér fossilein Fönn 7.4 mm, die dér drei Molaren 4.7 n m be

trágt. Die Backenzahne des fossá len Tieres sind etwas kraítiger und
auch dér Eekzahn ist n assiver, gedrungener. Als Hauptunterschied
gegenüber dér rezenten Fönn kaim festgestellt werden, drss dér

p 2 unseres Pcssils um ein betráchtliohes grösser (Breite 0.8 mm
gegenüber 06 mm), dér rudimentare p., dagégén viel kleiner, aufs

áusserste reduziert und so winzig ist, dassi er überhaiupt nicht gé-

memen werden kamu Diese, mit dem hben geologischen Altér ven
gasellsehafteten Merkmale geniigen zr Abtrennung dér l'ossilen

Form als einer — wohl ausgestorbenen — Subspeeies dér Stammart,
íür welche ich den Na mén Rhinolophus euryale praeglaciulis vor
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seb Inge. Es sei 1 1 le l- darauí hingewiesen, eláss untéi’ (len Fledesr-
mausen dér heutigen europaischen Fauna ge-rade die Hufeisen
] asen die ursprünglichsten Fóraién sind, weilche seit elem álteren
Pliozan bis zum heutigen Tagé fást unvemndert geblieben zu sein
sebein en.

Suspeciestypus: die auf Fig. 44 dargestellte rechte Mandibel
(Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3959).

Fuudcrt: Beremend. Altér: Unteres Croirerian (Villafranchien).

Fig. 44. ábra. Rhinolophus euryale urucglaciális n. subsp. Typus-
Mandibeb (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3959.) Géz. v. Herrn Redi-

ger. Vergrösserung: X5.5

Citellus primigenius n. sp.

1920. Sciurus (sp?),' Komi o s: Jahresber. cl. k. ung. R. A. f. 1916. p. 456.

Auf Grund eines Mai dibelbruchstückes, welches ich am Nagy-

harsányberg saunneltc, babé ich 1920 an dér obzitierten Síeli©

Sciurus (sp?) signalisiert. In den Jahren 1926—1932 gelang es mir

dann, in den Beisitz weiterer Überreste zu gelangen, welehe entiscbie-

den einer bisher unbekannten Zieselart angehören. Gelegentlich dér

Fig. 45. ábra. Citellus primigenius n. sp. Typus-Mandibel. (Kgl. Ung.
Geol. Anstalt No. Ob/3694.) Géz. v. Frl. 111 -

. Mottl. Yergrösserung: X4

génaueren Untersuehung clerselben síeli te sich die Ide íitiit dicsér

Belege mit elein erwáhnten Mandibelfragmen.t vöm Nagyharsány-
berg lieraus. Infolgedessen isi die Gattung Sciurus — wenigstens
vorlaufig — aus dér oiberstpliozánen Faunenliste dér Villányéi’

Gégénél zu streioben.

Dér Mandibelcorpus cles erwachsenen Tieres ist sehr kraltig
und massiv, avischen elem m x und m 2 8.0 mm hoeh, 4 5 mm diók,

in dér Symphysenrelgion 6.0 mm hoeh und 2.8 mm diek. Die Hbe
dér Symphysenpartie ist auffallend gross und erinnert einiger-

irassen an Sciurus, a bér ohne elér ítachen — für Sciurus bezeich-

nenden — Form eles Nagezahnes. Am auffallendstcn ist dér stark
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vorspringende 11 Mid des Pars alveola ris, w?s teilweise aüch un

jiingeren Ünterkiefern zu beobaehten ist. Dér Pramolar ist ver

haltnismássig kiéin, vorn seb inaler a Is hintén {Sciurus-áhnlich), aus

víer Höckern bestehend Auf dér Labialseite befindet síeli vorn das

Protoconid, liinten das Hypoconid, auf dér lingualen ÍSeite vorn

das Met iconid, liinten das Entoeonid. Die vordere fm enspitze ist

die langste. Zwisehen dieser und dem Protoconid ist eine leise Spur

des vorderen Innen höckcrs (Paraconid) zu seben, welebe aber viel

scbwiieber entwickelt ist als bei Colobotis rufescens K e y s. et

15 1 a s. Zwisehen dem Metaconid und Entoeonid ist ein winziger

akzessorischer Hékor zu beobaehten. Die Molaren sind gross úrd
reit 1

in, und H) 2 rhomb :seb und aus den oben erwáhnten vier

Haiiptelementen bestdhend. Das Paraconid ist auf beiden Záhnen
seb wacb angedeutet, zwiseben dem Méta- und E ítoeun'd d igegen

sind je zwei deutlich waliruelinibare Zwischenhöcker vorhanden.
A >i letzten Backenz ibn ist nnr ein soleher zu beobaehten, welcher

aber starker entwickelt ist. Das Paraconid die-es Zahnes ist ziem

1 ieh kráftig entwickelt, an dér Innenseite — Ili filter dem Entoeonid
- mit einein weiteren kleinen akzessorischen Höcker verseben.

Dér Pramolar ist in allén Falién deutlich zweiwurzelig, die Mola
ren s ii d vierwurzclig (dér ra s von Sciurus ist dreiwurzelig!). Die

an den Zahnkronen gén ess.ene Lángé dér unteren Zabnreihe betrágt
10.8—112 nii: , die grüsste Breite dér Kauíláche 3.2—3.(1 mm.

Citellus prhnigenius ist hauptsáchlich durch den bobén Sym
physenteil dér adulten Mandibel, dureb den vorspringenden Pars
alveolaris. den vorn scbmaleren — an Sciurus erinnernden — zwei-

wurzfjigen Pramolar, sowie dureh die zwei lingualen Zwisehen-
hiteker dér zwei vorderen Backenzáhne und das auffallend starke
Protoconid des dritten Backenzabnes gekennzeichnet und von den
bisher bekannten fossilen Zieseln versebieden. Die neue Art scheint
etwa von dér Grösse von Colobotis rufescens geAvesen zu sein.

Speciestypus: dér aut Fig. 45 abgebildete reehfcei Unterkiefer
(Kgl. Ung. Geol. Alist. Nr. Ob/3694b

Fundort: Villány Kalkberg, Nagyharsányberg. Altér: Unteres-
bis oberes Cromerian ( Villafranchien — Saint-Prestien).

Dolomys hungaricus n. sp.

Dolomys Millert iuv

,

Méh el y. Ami. Mus. Nat. Hung., XII. 1!)14.

p. 183, T. IT, F. í).

Prof. v. Méh el y hat auf Taf. II. Fig. 9 seiner „Fibrinae“
cinen Unterkiefer von Csirnót i als „jungen Dolomys Miller

i“ ab
góbiidét, Avelcher meines Eraebtens nichts mit dér N eb r i n g‘schen

Art zu tun hat, sondern einer bisher u ebesei i r idbene n Form angehört.
leli babé bereits 1930 darauf hingewiesen, dass dér juvenile m, von
Dolomys nach Hint n‘s Dokumentation ganz anders gestaltet ist,

wie dér betreffende Zalm des fraglichen Unterkiefers. Ein Jahr
spáter konnte ich dann die .jugendliehen Komplikálionén (Höcker-
spuren) am m, von Dolomys dalmatinus Korín, und Dolomys
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(„Pliomys") episcopalis (Méh.) nachweisen, wodurch die Deutung
dér fraglichen Mandibel von Csarnóta als „Dolomys Millert juv.“

ganz hinfallig wurde. lm ÍSoiiuraer 1931 hatte ich des Glück, im
obérén Steinbruch von Cs írnóta ei en zweiten Unterkiefer mit voll

stándiger Zabnreihe zn eutdeeken, welcher in bezug auf sein Kau-
flachembild dem ersten, 1911 gefundenen Exemplar vollkommen
gleich i s t Die Kauflachenlange des m, betragt 3.1 mm (am er-ten

Exemplar 3.0 mm), die des m, 1.7 mm (am ersten gleichfalls 1.7),

und die des m. 1.5 mm (am ersten verletzt, nieht messbar). Die

Alveolarlange dér Zaihnreihe betragt an meinem Exemplar 6.8 mm.
Auf Grund dér zwei ganz gleiehctn Mandibeln kaim nun die

Lösung des Probléma dieser Fönn versucht werden.
Die Mögliehkeit, dass wir es in diesem Fali mit Dolomys Millert

zn tun liatten, anf Grund dér obigen, sowie dér a i beiden Exem
plaren vollkommen entwiekelten Zabmvnrzeln, wie auch dér Ivürze

dér Vorderkappe am m„ ausser Acbt lassend, bleiben noeh drei

Arten (Dolomys dolmatinvs, episcopalis und Lenki) zum Vergleich

iibrig. Die auf Eig. 46 abgebildete Typusmandibel mit Figur 9

auf Taf. TI. des M é h e 1 y ‘seben Werkes vergleiehend, seben wir

vor allém, dass die Vorderschleife des m, an beiden Exem plaren

Fig. 4(1. ábra. Dolomys hunyaricus n. sp. Kauflaehenbild dér unteren
Zabnreihe dér Typus-Mandibel. (ITng. Nat. Mus. Zool Abt. No. 3799.)

Géz. v. Fid. Di'. Mottl. Vergaössernng: X6.2

M icrotMS-artig ausgezogen, anssen und innen selír wenig eingebuch-
1 et und binten beiderseits mit einer sebarfen, a bér sehr kurzen
Sohmelzspitze (Anliklinale) begrenzt wird. Die Dentinfelder deu
vorletzten Antiklinalpaares am m„ se wie jene des ersten ui d zwei
len Paares rm m., und ?n g sind konfluent; die Innenwinkel dér

Synklinalen n i c b t nach vorn gezogen.

Dolomys dalmatinus ist durcb betriiclitlicbere Grösse (Lángé
dér unteren Zaihnreihe! 7.4 mm); 'kürüifere, bre’tbre Sebme'z-
prismen, und besonders durcb die kurze, breite A'orderscbleife des

m, gekennzeicbnet. D. episcopalis isi vor allém bedeuterd kleiner

(Lángé dér unteren Zabnreihe 5.2—6.0 mm); abgesehen davon, ist

die Vorderschleife des m, von D. episcopalis kurz, óval und ölnie

scliarfe Kantén; die Schmelzprismen sind kiirzer, weniger zu-

gespitzt, die Dentinfelder weniger konfluent, die Synklinalrander
rnehr gesebweift, die Innenwinkel dér Einbucbtungen nach vorn
gezogen. Die Záhne sind, besonders in dér Breite. mehr reduziert.

D. Lenki steht m bezug auf die Gestalt seines m, dern Csarnó-
taer Fossil í ocb am nachsten, docb ist Mer die Vorderschleife
beiderseits tiefer eingebm-htet, durcb liingere Sjiitzen gekennzeich-

net, seine Ziiline mehr reduziert und — abgesehen vöm m, — jenen
von D. episcopalis sehi abnlicb. Ausserdem ist auch dicse Art kiéi
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ner (Lángé dér untérén Zahnreilie 5.5—62 mm). I). kungaricus n. sp.

lásst sich eheti mit keiner dér bisher bekannte í Dolomys - Fórmén
idén ti fizit,ren und niuss nls eine wobl abgegrenzte, selbstándige Art

aufgefasst werden. Es iát jedoeb nie-lit zu verkennen, dass zwischen

dér neuen Art, Dolomys Lenki Ileller und I). episcopalis Méh.
gewisse verwandtsehaftlich e Beziehungen bestehen, dérén Wesen nur

auf Grund breiterer Belegserien ermittelt werden könnte.

Specieslypus: die auf Fig. 46 dargestellte zweite (hesser er

haltere) Miandibeí (Ung. Aí íi t. Mm Zool. Abt. No. 3799).

Fundort: Csarnóta (oherer Steinhruch). Altér: Literes Oro-

mé rián ( Vili,afrancb ien).

Mimomy ;s Fejérváryi n. sp.

Die Zahnreihenlarge dér Typusmnndibel betrágt an den

Alveolen gemessen — 6.7 mm; die dér einzelnen Zab ne 2.9, 1 9 und
l.S mm. Das Tier war in extremer Weise Seitenwiirzder, indem die

zwei ersten Backenzalme nielit nur an dér Labialseite des Nage-
zalines zu liegen kommen, sondern dér bewurzelte Teil derselben
nádi aussen gebogen ist, wodurch zwLseben dem Nageznhn und den
Baekenzahnwuizein ein 0.2—0 3 mm breiter Abstand zu beobiebten
ist. Zwisehen dem dritten Baekenzabn und dér Basis des Condylar
fortsatzes befindet sich eine. ziemlieh tiefe Hinne, in weieher liinter

dem m..
(
ein Nervenforamen wahrzunehmen ist. Ein zweites Fura-

Fig. 47. ábra. Mimomys Fejérvéryi n. sp. Kaufláchenliild dér rechten
unteren Zahnreihe dér Typus-Mandibel. (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt.

No. 3804.) Géz. v. Frl. Dr. M ölti. Vergrösserung : X5.2.

mén liegt knapp au dér vordersten Aussenantiklinale desselben Zab
nes. Dér obere Ast dér lambdaartigen Masseter-Anhaftstelle ist

nur schwadi enl wicke.lt. Die Zahne sitid ohne die geringste ftimr

eines Zenientbelages; die Zalmwurzeln, welclie etwa ein Drittel dér

Z'ihnliöbe einnelimen, sitid auffallend fiáéit. Die vordere Wurzel
des in, ist viel breiter als die zweite; am m 2 und m 3 dagegen ist

die h intere von stárkerer (breiterer) Ausbildung. Obwolil bereits

sámtliehe Wurzeln wohlentwickelt sind, blieben die Pulpahöhlen
an allén offen, eine Erseheinung, welclie nach H intn (Mono-
graph, i). 382) bei dtír Majo/’i-Gruppe den Weg zeigt, welchen die

bewurzelten Ziiltne bei dér Umbildung zu wurzellosen begargen

babén.
Das Kaufláelienbild dér Zahne — insbesondere jenes des ni, —

ist sehr eigentümlich und áusserst, bezeiclinend. An dér Vorder-

schleife des in, ist die vorderste Aussensynklinale sehr weit und
lief, niclit reduziert, die voiderste Aussenantiklinale zeigt eine

schnabelartig ausgezoigene, starke Schrnelzspitze, wogegen die Lin-

gualkante dér Vorderscblinge fia eh abgerundet erscheint. Zwi-
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seben Yorder- und Hinterscbleife befinden síeli drei, nicht voll

kommen geschloesene Dreieeke, wodurch die lm enseite ébenfáiig

aus drei Synklinalen und vier Antiklinalen besteht. Das vorderste

Sohmelzprisma des zAveiten und drilten Backenzahnes ist ahnlicli

avío bei Mimomys Newtoni t— trapezoidförmig; die Hinterscbleife

des m 3 Clethrionomys (Evotomys)-artig. Zwischen den vorderen
und hinteren Elementen clieser Zaline zeigen síeli je drei, nicht

ganz gcschlossene Dreiecke. In den zwei vorderen Innensynklinalen
des ni, ist — oberhalb dér Kronenbasis — jo eine SehmelzAvucherung
ei n líekeil t, welche 0.6—0.8 mm boeli und höehstwahrscheinlich a Is

Rückschlag an die tuberkulare Urform aufzufasseto sind. Ware
dér Zahn bis zum tiefen Niveau, avo sieh diese tuberkularen Bildun
gén befinden, abgekaut, so Aviirde mán an Stelle derselben zAvei

kleine, interpolierte Schmelzvorsprünge beob: eliten, Avelche fást bis

zr vollstándigen Abnutzung dér Krone erhalten geblieben ivarén

Diese, von mir bislier an keinern anderen Wülilmauszabn becbaeb
tete, individuelle Rüeksehlagserscheinun.g beAveist, dass im Gebiss
dér Microtinae mitunter die A'erschiedensten atavistischen Merk
male zum Ausdruck gelangen, d. i. erhalten Ideiben können..

Die neue Art kaim a Is eine verwamlte Fönn a'ou Mimomys
Majori beitrachtet iveiden, dessen Gruppé nach H intn hnupt
sáchlich durch die nicht reduzierte, offene A

Torderste (nacli II intn
dritte) Labialsynklinale des nij gekennzeichnet ist. Die Yertretev

dér Majori-Gruppé zeichnen síeli allé durch zementbelegte Zaline

aus und entsprechen in bezug auf ikre Körpergrösse Mimomys
intermedivs und M Savini, (Lángé dér unteren Zabnreihe 7—8 mm).
Wienn auch die neue; Art in mancher Hinsicht an 1/. Majori erin-

nert, muss dieselbe auf Grund ilirer viel kleineren Statur, dér Fönn
und Lage dér ZabnAVurzeln, dér la.bia.len „Schnabelspitze“ an dér

Vorderschleife des m,, dér fehlenden Zementablagerung, soavíc dér

Gestalt des ziveiten und dritten Backenzahnes als ein kleinwüch-

siger, Aveniger spezialisierter Veitreter dér Majori-Gruppé separat

gehalten Averden.

Ich erlaube mir, die neue Art zu Ébren des Andenkens meines
unvergessliehen, Heben Freundes: Fniversitatsprofessor Aveil. G. J.

Báron v. F e j ér v á rly zu Avidmen.

Speciestypus: dér auf Fig. 47 dargestellte Fnterkiefer (Ung.

Nat. Mus. Zool. Abt. Nr. 3804).

Fnndorot: Nagyharsányberg. Altér: Oberes Cromerian, Hori

zont des „Upper Freslnvater Bed“ (Saint Prestien).

Clethrionomys Hintoni n. sp.

Aus den Spaltausfülluugen (altén Fuehslöchern) des Nagy
harsányberges konnten etAva ein Dutzend Mandibelfragmente einer

Clethrionomys (E cotomys)-A rt gesaramelt Averden. Avelche mit kei-

ner dér bislier béka untén Arten identifiziert iveiden können.

Die Alveolarliinge dér unteren Zabnreihe betragt 5.0—5.5 mm;
die Liinge dér einzelren Ziihnc variiert zivischen 2.2—2.4 (m,h
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1.4 — 1.6 (m 2 ) und 1.4—1.5 mm (m.). Samtliehe Exemplare sind Seiteii

wurzler; in den Zahnsynklinalen sind Spuren eii er sparliehen

Zementablageruung vorhanden. Die Vorderschleife deis ni, ist hin-

tér dér abgerundeten, halbovalen Vorderkappe beiderseits einge-

sehniirt, d. i. die vordersten Amtiklinalen sind tief eingebuchtet, wo-
dureh vier labiale und ftinf linguale Ausbuchtungen zustande kom

-

mén Die sieh hinter dér Vorderkappe befindenden vordersten Anti-

kl inaién sind schmal, auífallend sehragstehend, íhre Dentinfelder

konfluent; die Dreievke (3) hinter dér Vorderschleife mehr odor

weniger gesehlossen; Hintersehleife normál. Ani zweiten Backen-
zahn, woleher drei linguale und drei labiale Ausbuchtungen und
je zwei Synklinailen erkennen lasst, ist die vorderste Aussenanti-

klinale durcli die íiefe Einbuchtung dér vorderen Aussensynklinale
eingesehniirt und hakenförmig caudalwarts gebogen; Dentinfelder

dér einzelnen Anfiklinalpaare konfluent, ölnie gesehlossene Drei-

ecke; Hintersehleife' schmal, sonst aber normál. Dér m3 ist dem
zweiten ahnlich, nnr ist derseilbe viel schmaler und die Konfluenz
dér Dentinfelder noch ausgepragter, so dass dadurcli drei schmale

Fig. 48. ábra. Clethriönomys Hinioni n. sp. Kaufláchenbild dér linken
pintérén Zahnreihe des Typus-Unterkiefers. (Kg-l. Ung. Geol. Alist. No.

Ob/3709.) Géz. v. Frl. Dr. Mottl. Vergrösserung: X*>

Viereoke entstehen, von denen das vorderste labiale einen nach
hinten gebogenen Haken zeigt. Dér Nagezalm ist ziemlieh kurz,

stark gekrün int, relativ sehr kraftig und endet unter dem Foga-
mén dent le Knapp hinter dem dritten Backenzahn — an dér Basis

des Condylarforts itzes — befindet sich, ahnlich wie bei Cl. rufo-

coiiiis, ein ziemlieh grosees Foramen. Dér Symphysenteil dér Maii
diliéi ist kurz und gedrungen. Dér ohere Ast dér labialen Lambda-
erista (Miasseter-Anhaftstel le) ist wohl ausgepragt, die ganze Crista

stark entwickelt.

Ich erlaube mir, die neue Art zu Ébren des Herrn Kollegen

M. A. C. Hint on (London) mit dem Nanitn Cl Hinioni zu belegen.

Speciestypus: dér auf Fig. 48 abgebildete Enterkiefer (Kgl.

Ung. Geol. Anst. No. Ob/3709).

F u n d rt: Nagyjiarsánylierg. Alté r: Oberes Cromerian,
Horizont des „Upper Freshwater Bed“ (St. Prestien).

Mimom.ys rex n. sp.

Dér Villányéi 1 Kalkberg, dicse unerschöpfliche Fundgrube, hat
in den letzten Jahren neben typischen tíberresten von Mimomys
pliocuenicus aueh einige solche einer bedeutend grösseren, abseits

stehenden MimomysVonn geliefert, welcher im System dér Micro-
tinae eine Sonderstelle gebührt.

Es handelt sich um die — bisher grösste — Fönn dér Gattung,
welche in bezng auf ikren Körperwuéh.s etwa Arvicola lerrestris
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gieich Avar. Gegenüber den 7—8 mm lángén unteren Zahnreihen
von M. pliocaenicus, variiert die Kaufláchenlange dér Backenzahne
dieser grösseren Form ZAvisehen 8.6—-9.6 mm so, dass artser Tier

nocli grö&ser a Is Dalomys Millert Avar. Die Lángé des m, seliAvanikt

ZAvisehen 3.8-4 2 mm, die des m, zAvisehen 2.5 2.9 mm und jene des

mis ZAvisehen 2.4-2.8 mm. 1 Die Lángé dér oberen, bisher bloss durcb
ein Exemplar Arertretenen Zabnreihe betrágt 9.14 mm (m, = 3.61

mm; m2 - 2 82 mm; m3
- 2.73 mm).

Ausiser dem betrácíhtlichen Grüssennntérsebied ist die neue Art
besonders dnreh die Reduktion dér Vordersohleife des m, und dér

Hintérschleife des m3 gekennzeichnet. Áhnlieh den sebr evoluierten

Mimomys-Arten, spelziell aber Miniomys Majori, ist hier die Pris-

menfalte, zusammen mit dér Mimomys-Kanté ganz verscliAvun-

den; die Vorderkappe desselben Zahnes ist verkürzt ( Dolomys-Evoto

-

>»2/s-artig), ibr Vordersaum mehr- oder Aveniger labialwarts ein-

gebogen; Inselfalte tief, mit oder oh ne Sehmelzinsel ; Zementabla-

Fig. 49. ábra. Miniomys rex n. sp. Oben: Kaufláchenbíld dér rechten
unteren Zahnreihe des Typus-Unterkiefers. (Ung. Nat. Mns. Zool. Abt.
No. 3802/4. ) ; untén: zAvei Aveitere m, dext. (Samud. Kormos.) Géz. at

.

Frl. Dr. Mottl.

gerung sebr reiohlieh. Postorbitalein&yhniirung des Schádels sebr

sehmal, Aridcola -áh n 1 ieb ; Foramina incisiva verhaltnismássig sehr

láng (7.8 "mm) und ausseroi dentlich sehmal (1.2 mm); die zwei

vorderen oberen Backenzahne jenen A
ron M. pliocaenicus áhnlieh,

dér m 3 dagegen hinter dér Sebír elzinseíl hakenförmig zurüekgebogen

und in seiner Lángé überaus verkürzt, reduziert.

Diese, ans dem primitiven Stamm dér pliocaenicus Gruppé

abgezAveigte und frübzeitig in einer separaten Ricbtung evoluierte

Forrn roll — ihrer geAvaltigen Grösse entsiprechend — mit dem
Na.men Miniomys rex belegt Averden.

Speciestypus: dér iauf Fig. 49 abgebildete rechte Unterkiefer

mit vollstándiger Zabnreihe (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. No. 3802/4).

Fundort: Villány-Kalkberg. Altér: Unteres Cromerian (A'illa-

franehien).
#

Die, den obigen Beschreibungen beigegebenen áusserst natur-

1 Typus-Mandibel 9.40 mm (m, = 3.90, in, = 2.85, m s = 2.65 mm).
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getreuen und kunst vollen Zeichnungen wurden grösstenteils von
Herrn Béla Rediger in dér Kgl. Ung. Geologisehen Anstalt

angefertigt und mit Genehmigung dér Direktion dér botr. Anstalt

publiziert, Herrn Univ. Prof. Ludwíg v. Lóczsy, Direktor

dér Kgl. Ung. Geolng. Anstalt sei hiefür aueh an diesel- Stelle

warmstens geídankt.

Es wurden mehrere Abbildungtn in liebenswürdigster Weise
von meiner Kolliegin: Eri. Dr. Marié Mottl angefertigt, wofiir

ich ihr aueh kiér bestens diánké.

MEGJEGYZÉSEK A BUDAPEST KÖRNYÉK

1

KÉRDÉSÉHEZ.
BUBDIGALIEN

Irta: Horusitzky Ferenc*

REMARQUES SUR LA QU ESTION HIT BURDf
GÁLIÉN DES ENVIRONS DE BUDAPEST,

pár M. F. Horusitzky.**

1927 ben foglalkoztam elször a Budapest környéki miocén
iiledéksor sztratigráfiájavai, midn Mogyoród környékét tanulmá-
nyozva, általánosabb érvény beosztás és párhuzamosítás megállapí-

tására törekedtem (1). A burdigaliennel kapcsolatban megállapítot-

tam, hogy a dunabalparti dombvidéken két különböz szintet kép-

visel két fáeiesben fordul ele. Az idsebb horizontba a mogyoródi
„Bcdzás“-on feltárt (mondás kavicsos homok tartozik, amely az

oligocén végén kialakult regressziót követ burdigálien transz

gresszió els üledéke, a magasabb szintbe pedig a nagy elterjedésül

Aequipecten proescnhriusculus-os homok, mely a még burdigálien

idsebb slier (ottnangi szint?) heteropikus fáeiese. Akkoriban még
a briozoás mészköveket is ebbe a magasabb burdigálienbe gondoltam
sorozhatni. A fenti beosztás megfelelt az akkoriban még általánosan

elfogadott sztratigráfiai sorrendnek, csupán az anomiás homokok
kora volt vitatott, amennyiben Noszky Jen dr., analógiák
alapján, valamennyi balparti anomiás homokot az oligoeénbe he-

lyezi (2). Az Aequi'pecien praesmbriusculus-o® rétegekre nézve meg-
egyezett valamennyi kutató véleménye ezen üledékek burdigálien

korát illetleg. A vélemények azonban késbb az Aequipecten prae-

scabriuseulusos rétegek korára nézve is elágaztak. Noszky Jen
dr. a magyarországi slírkérdést öszcfoglalóan tárgyaló értekezésé-

ben (3) kitér idézett dolgozatom megállapításaira is, de itt már
velm szemben a helvetienbe helyezi, paleegeográfi ai meggondolások-

ból kiindulva, a Galga völgytl Ny-ra található aequipeet.enes kép-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi május hó

2-i szakülésén.
** Note présentée á la séance de la Soe. Geol. de Hong. du 2.

mai 1934.
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zdmónyeket. A Galgavölgytl Ny-ra eszerint már egyáltalában
nem volna kifejldve tengeri lmrdigálien, hanem az addig burdi-

gálien korinak lelírt üledékek részben az oligocénbe, részben a hel-

vetienbe volnának helyezendk. Ezen meggondolások szerint: „A
Vepor és az Öspannon Masszívum közötti gecszinklinális-fólében az

alsómiocénbcn legrelsszív, denudációs idszak alakult ki", s a, helyzet

csak a lmrdigálien bem fordul meg, midn K-rl lassan új transz-

gresszió indul Ez a keletrl jöv új 1 ranszgresszió azonban a burdi

gálienbcn i em jut még el a Galgavölgytl nyugatra, mivel a burdi-

giilien ott már mindenütt hiányzik. Erre a megállapításra támasz-
kodva volt kénytelen Földvári Aladár (4) a budafoki jelleg-

zetes lmrdigálien faunát is valami nehezen definiálható átmeneti
oligOHmiccénbe helyezni. Ilymcdon, a számos helyen található buuli-

gálien fauna ellenére, valóban nem maradna a Budapest környéki
rétegsorban a lmrdigálien be tartozó üledék.

A Budapest-környéki lmrdigálien kérdése ezzel faunisztikai tér-

rl paleogeográl'iai térre helyezdött át, és a faunisztikai és sztrati-

gráfiai adatokkal ellentmondó megoldást nyert. A faunisztikai ada-

toknak, a sztratigráfiai helyzetnek és a paleogeográl'iai munka-
hipotézisnek ellentmondása késztette arra Wekerle Imrét (5)

és Majzon Lászlót (6), hogy bölcsészetdoktori értekezéseikben

a konzervatív megoldás mellett foglaljanak állást. Wekerle 1.

a Csórná di Aequipectcin praeseabriusculusos rétegeket, Majzon L.

pedig a Leányfalu környéki, már némileg a brakk fácies felé hajló

alsó miocén jelleg faunát tartalmazó üledékeket továbbra is, mint

a lmrdigálien üledékeit sorolják fel.

Az 1933. év nyarán a m. kir. Földtani Intézet Igazgatóságának

megbízásából Pávai Vájná Ferenc fbányatanácsos mellé

beosztva alkalmam volt folytatni tanulmányaimat a pesti dombság
északi részén, s megfigyeléseim arra késztettek, hogy a pestkörnyéki

burdigáliennel kapcsolatban eredetileg elfoglalt álláspontomat fenn-

tartsam. Szükségesnek látom ezért, hogy állásfoglalásomat részlete-

sebben indokoljam s a kérdést most már nemcsak faunisztikai és

sztratigráfiai, hanem paleogeográfiai oldalról is iparkodjam meg-
világítani. A késbb tárgyalandók alapjául azonban elbb a pesti

dombság burdigálienjének elterjedését és kifejldését kívánom át-

tekinteni.

A mogyoródi „Bodzás“-on a lmrdigálien bázisán és a fels oli-

gocén fedjében fellép, jellegzetes lmrdigálien kísér faunát tar-

talmazó, anomiáis homokot régebben már ismertettem (1). Ugyan-
ebben a fáciesben fejldött ki a bazális lmrdigálien a fóti Somlyó
alján, a Somlyó ÉNy-i lábánál, ahol 4 m mély aknából cipó nagy-

ságú kavicsokból álló anomiás kavics került el, a turritellás,

növónylenyomatos chattien fedjébl és az Aequipecten praescabtitts-

culus -os rétegek fekjébl és a Csornádtól Ny-ra lev Juhászhalmon
ugyancsak a chattien és az Aequipecten praescahriusculus-os rétegek

között. Ismerve az Altatnia ephippitim L. faj nagy vertikális elter-

jedését, korántsem kívánok az anomiás kavics névvel e fajnak a
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burdigálien mélyebb szintjére jellemz vezérkövület értéket tulaj

douítani, csupán annyit kívánok jelezni, hogy ez az auomlás homok-
kavics fácies a burdigálien mélyebb szintjének egyik leggyakoribb

fáciese. Semmiképen sem vonom tehát kétségbe a chattien kisér-
faunát. tartalmazó s a chattienhe betelepül anorniás rétegek chattien

korát. Ilyen pl. a Csomádi Csonkás anorniás homokköve. A kort

zen izopikns fáciesek esetében mindig a kísér faunának és a sztrati

gráfiai helyzetnek kell eldönteni. Valószínleg a mélyebb burdi-

gálienbe tartozik a csömöri, Lrén fc'hey I. által leírt anorniás

homokk is (7). Többhelyütt a kövületbe anorniás homokot, vagy
kavicsot, a chattien és az Aeguipecten praescabr tuséul us -os rétegek

között a burdigálien hazális üledékeinek egy másik fáciese, kereszt-

rétegzéses, összeálló, durva kövület mentes homok (zátonyhomok!)
helyettesíti. Ezt a kzetet észleltük a Csomádi Magashegy chattien

magját gallérszeren körülölel burdigálien bázisán, az Oldalhegy
DK-i oldalában mélyesztett 4 m-es aknában és a fóti Somlyó ÉK i

oldalán húzódó régi lövészárokban, ahol DK felé, a mogyoródi
Bodza® felé anorniás kavicsba megy át.

A burdigálien bázisán tehát a chattien végi regressziót, illetve

esetleg a közben kialakult szárazföldi idszakot transzgressziós ten-

geri üledékek követik, durva kavicsos homok, vagy ers tenger-

mozgást, eláruló keresztrétegzéises parti zátonyhomok alakjában.

Fontosabb és nagyobb kiterjedésben követhet tagja területünk,

s általában Budapoist környék miocén sorozatának az Aeguipecten

pi aescabriusculus Font. tömeges fellépése által jellemzett homok,

murva, vagy homokk, amely a fenti üledékeket fedi. Ez a képzd
n lény a pesti dombvidék legegyenletesebb fáciesben kifejldött kép-

zdménye. Böickh Hugó Nagymaros környékérl is leírja (S), s

délfelé számos feltárásban Cinkotáfg követhet. Kzete többé

kévésüké meszes, helyen kint kavicsos, murvás homokk, melybl az

Aeguipecten praescahrmsculus Font. és más aequipectinidák százai

gyjthetk.
Gsomádtól Ny-ra, a Juhászhalmon ez a képzdmény a burdi-

gálien hazális kavicsát fedi. Megfigyelhet a Csomádi Öreghegyen,

Oldalhegyen, a keresztrétegzéses mélyebb burdigálien fedjében, to-

vábbá a Disznóhegyein, az í mrcháza-majortól D-ro, a Khegyen, i

1 úti Somlyó oldalaiban és Mogyoród községben (1). 4 m-s aknákkal

elértük a. Magashegy D-i lejtjén, és a Magashegy és a Disznóhegy

között is.

A leggazdagabb faunát ebbl a szintbl a fóti Somlyó porond

fejtje szolgáltatta, melyben a kövülete®, összeálló porondot vékony,

pár em-es briozoás padok tagolják. E lelhely gazdag faunája már
régen ismeretes, Vogl Viktor (9) és Strausz László (10)

értekezéseibl. A fauna mindkét feldolgozója egyönteten állapítja

meg a fauna legközelebbi rokonságát a gaudendorf-eggenbúrgi rété

gekkel úgy szint, mint fácies tekintetében, tehát a képzdmény
tiszta burdigálien jellegéi Ugyanezt az elhelyezést kívánja a kép-

zdmény sztratigráfiai helyzete is, miután a Somlyó tetejét már



324 Tlorusitzkv Ferenc

lielvetien mészk alkotja, fekiije pedig a chattienre transzgredáló
bazális burdigálien. A fauna összetételére nézve elég az említett

értekezésekre utalnom, s csupán a briczoás mészkövekkel kapcsolat-
ban kell még egy két megjegyzést tennem. 1927 ben, midn az
Aequipeeten ] )ra.ese ) br i 1

1

sci i lusos rétegek heteropikus fácieseit keres'
tem (1), úgy véltem, lmgy a pestkörnyéki briozoás mészkövek álta-

lában az Aequipeeten praescabriusculusos rétegekkel egy szintbe

sorozhatok, és mint annak heteropikus fáciesei foghatók fel. Na-
gyobb területen végzett összehasonlító vizsgálataim azonban kétség-

telenné tették, hogy bár az aequipectenes szintnek is vannak lielyen-

kint briozoás fáciesei, s betelepülések alakjában is tartalmaz a

Somlyón ez a képzdmény briozoás padokat, a típusos, nagyobi
tömeg, briozoás mészkövek mindenütt az Aequipeeten praescubrius-

eidus-os rétegek fedjében települnek, a fóti Somlyón, az Imreháza
majortól D-re, a Khegyen, a esomádi Hátulsóhegyea és a Váekis-

újfalusi Várhegyen egyaránt. Fedje, ahol megfigyelhet, a törtön

eleji eruptív tufarétegsorozat. Korukat tehát helyzetük a helvetien-

ben szabja meg. Ezt bizonyítja az a körülmény is, hogy Mogyo-
ródon az Aequipeeten praescahriuscidus-os rétegek közvetlen fed-
jében a briozoás mészkövet gazdag faunát tartalmazó típusos „magos
slir“, tehát bel rétién sür helyettesíti. Közvetlen peleontólogiai bizo-

nyítékot szolgáltatott a Somlyó tetejét koronázó briozoás mészk
lielvetien korára a S zalai Tibor által gyjtött apró echinidák-

ból álló tüskönc fauna, s általam a Khegy briozoás mészkövében

talált Trochus miliáris Brocc, amely fajt eddig a burdigálienbl
még nem írták le, a bécsi medence steinheimi felsmediterránjának
v iszont jellemz alakja. Ezek a típusos briozoás mészkövek tehát o

lielvetien tufafek/ slir heteropikus fáciesének tekintendk. A Somlyó
tet mészkövére nézve már eredetileg is ezt az álláspontot foglaltam

el (1). Helyesen most már meg kell állapítanunk, hogy a „briozoás

mészk", mint fácies, nem jelölhet szintet a miocénen belül. Brio-

zoás mészkpadek települnek a burdigálienbe a fóti Somlyón, és

ilyen briozoás Aequipeeten p r

a

esca.briusculus-os fáciesbe megy át

a burdigálien a mogyoródi Bodzás és a Somlyó DK-i vége közötti

szlkben is. Helyesebb volna ezeket a lielvetien kori típusos brio-

zoás mészköveket egyszeren lielvetien mészköveknek jelölni, hogy

így a félreértéseket kizárjuk.

Az Aequipeeten praescabriuscidus-os szint fóti elfordulásához

legközelebb áll fácies tekintetében a esomádi Hátulsóhogy D-i

orrán mélyesztett 4 m-es aknából elkerült meszes porond. Ebbl
a kzetbl a következ kis faunát gyüjtkettem: Aequipeeten oper-

cularis L-. Aequipeeten praescahriusculus Font., Aequipeeten scab-

rellus La m.. Chlamys iauroperstriata S a c c., Anomia ephippium L.,

E.rogyni miotaurinensis Sacc, st reá sp., Pectcn subbenedictas

Font. var. taevis, Cidaris avenionends Lesni., Cidaris cf. zeamays

S i s ni., Lámna fog.

Különösen kiemeli a rokonságot a fóti faunával a Pectcn sub-

benedictus Font-, miután az aequipectenes szint többi elforduló-
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saiban Pecten genust nem találtam. Valamivel szegényebb a mól
lusca fauna az Irnreházi majornál lev Khegyein és az Oldal
hogy tetején. Ezeket a faunákat Wekerle Imre dolgozta fel (5).

Az Exogyrák, a Pecten suhhenediclu ,s és a lumnafogak kivételével
az általa felsorolt fauna megegyezik a hátulsóhegyivel. Gazdagabb
viszont e< hinida-tüske faunája, s egynéhány foraminiferát is sike-

rült a kzetbl meghatároznia.
A esm;' dinál úgy látszik még szegényebbé válik a fauna D-felé.

A Somlyóra Ny fell a 279 rn ponttól D-re felhúzódó árok fejénél

az Aequipecten praescahriusculus és az Aequipecten opereularis nagy
tömegben gyjthet példányain kívül más fajt nem találtam. A
kzet itt már nem olyan kavicsos, meszesebb, úgyhogy Aequipecten
práescabriusculus-os mészknek mondható. Ilyen kifejldésben hú-
zódik azután az aequipectenes szint D-felé a 233 m magassági pont-
tól a mogyoródi szlkig, ahol az aequipectenekhez nagy briozoa-

törzsek társulnak.

A mogyoródi elfordulást már régebben leírtain (1). Az
Aequipecten praescahriusculus faj itteni képviseli a fótiaktól és

csomádiaktól, mely utóbbiak a Böckh Hugó által Nagymaros
környékérl leírt példányokkal egyeznek meg, kissé eltér varietást

mutatnak, vékonyobb héjúnk, kisebbek és díszítésük finomabb. A
cinkotai elfordulásokra nézve Lrenthey Imre dolgozataira

utalok (7) s megemlítem még, hogy a Földvári Aladár dr. által

ismertetett budafoki faunában is jellegzetes burdigálien fauna
kíséri az Aequipecten praescabriusculust (4).

Az Aequipecten praescahriusculus-os képzdmények pestkör-

nyéki elterjedését így áttekintve, most már e képzdmények helyét

a sztratigráfiai sorozatban kell tisztáznunk. Az els kérdés, ami
itt felmerül, az Aequipecten praescahriusculus Fo/nt. fajnak, mint
vezérkövületnek az értéke. Erre a kérdésre Teppner fossilium-

katalógusa (11) világos választ ad, amennyiben Spanyolországból,

Franciaországból, Ausztriából Tirolból, Olaszországból, Magyar-
országból, Algírból és Egyiptomból sorolja fel e faj paleontológiai-

lag is leírt elfordulását az egész szakirodalom felhasználásával,

éspedig mindenünnen a burdigái'lenbl. Ha a rendelkezésemre álló

adatok alapján a fenti elfordulásokat közelebbrl vesszük szem-

ügyre, azt látjuk, hogy a Szubbeti láncokban az Aequipecten prae-

vcabriusculus Font. Pecten subbenedictus Font.-tal és Cidaris

avenionensis Dem. társaságában fordul el a burdigálienben. Ez

a két kísér alak megtalálható a fóti Somlyó porond l ejtjében és

a csomádi Hátulsóhegyen is, Ca talóniában fehér burdigálien mészk
tartalmazza az Aequipecten, praescabriusculust, ugyancsak Pecten

subhenedictus^szál továbbá, briozoák és eehinidák társaságában, tehát

a fótihoz hasonló fáciesben. Franciaországban a Rhone-medencében,

az Aequipecten praescabriusculus-os rétegek klasszikus területén, a

fels burdigálienben találjuk meg e, fajt, mószmárga melaszban,

mint e szintnek itt jellemz vezérkövüleíét. A burdigálien mélyebb

szintjében e faj itt még ritkaság, míg a fels burdigálien legközön-
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ségesebb kövülete (akárcsak a pesti dombságban). A Tengeri Alpok-
ban a Vente-i sárga burdigálien molaszban a Pecten subbeneilictus
Font. is hozzájárul, a Digne medencében az Aequipecten praescab-
riusculust burdigálien molaszban exogyrákkal és Pecten subbene-
dictusszal együtt találjuk, a esomádi burdigálienhez hasonlóan-
Svájcban a fels burdigálien tengeri molaszra jellemz az Aequi-
pecten praescabriusculus, ahol ugyancsak Pecten subbenedictusszal
és Cidaris avenionensisszel együtt fordul el. A burdigálient Dél

némelországban is Aequipecten praescabriusculus tartalmú homok-
kövek alkotják, a bécsi medence vonatkozását faunánkhoz pedig már
említettem, ahol fajunk ugyancsak a magasabb burdigálienbe tar-

tozó eggenburgi rétegek vezéralakja. A helyzet nem más Európán
kívüli területeken sem. így pl. Kelet-Algírban a burdigálienben
szintén megtalálható az Aequipecten praescabriusculus Font., és-

pedig ugyancsak Európában is csaknem állandó kísérivel, a Pecten

subbenedictus Font. -tál és a Cidaris avenionensis Desm-el. Az
Aequipecten praescabriusculus Font. faj tehát , ahol a burdigálien

leélte osztható, mindenütt a burdigálien magasabb szintjére jellemz,
éppenúgy, mint területünkön, s áltáléiban a burdigálien jó vezér-

kor életének tekinthet. Jellemz kísérfaunájában csaknem állandó

alak a Cidaris avenionensis üesm. és a Pecten subbenedictus Font.
Felsorolásom korántsem kívánt teljes lenni, csupán azt kíván-

tam igazolni, hogy hu a pestkörnyéki Aequipecten praescabrius-

culus-os rétegeket a helvetienbe helyeznénk, nem csupán egyetlen

fajnak egy magasabb szint izopikus fáciesében való perszisztálásá-

ról volna szó, hanem egy világszerte jellemz fauna együttes feljebb

való helyezésérl. Ez a kivételes helyzet pedig csupán ilyen kis

területre szorítkozna, mint Budapest környéke, ami alig látszik

valószínnek. Hiszen még hazánk egyéb területein, a salgótarjáni

és borsodi medencékben is a burdigálien magasabb részére jellemz
az Aequipecten praescabriuscutusok tömeges fellépése. Ha még
hozzátesszük ehhez az egész fóíi-csomádi kísérfauna burdigálien

jellegét, indokoltnak látom megkísérelni, hogy a párhuzamosítás és

a pnleegeográfiai rekonstrukció terén megoldásommal szemben fel-

merült nehézségeket is eloszlassam.

A pestkörnyéki miocén szelvény párhuzamosítása a salgótar-

jáni medencéjével mindenesetre csak úgy történhetik, ha nem hajt-

juk túl a szintenkint való analógiák keresését. Miután az kétség-

telen, hogy nyugat felé mindjobban közeledünk a burdigálien szedi-

mentáció® terének határához, elméletileg is várható, hogy a szel-

vény nyugat felé leegyszersödjék. Véleményem szerint tehát, ha
a salgótarjáni analógiák alapján nem keressük itt a briozoás mész-
kövek fekjében még a helvetien magasabb síi r egyenérték kép-

viselit, hanem a briozoás mészköveket tekintjük pl Csornád, Fót,

ímreházama jor, Váckisújfalu környékén a kivékonyodott teljes salgó"

tarjául slir és briozoásmészk rétegsorozat képviseljének, nem
kell a 1‘ekíi aequipectenes rétegekben sem a mélyebb lielvetient

keresnünk. Hogy a helvetienbein slir, vagy briozoás mészk szedi-
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mentálódik e, az kizárólag a fáciesv iszonyok kérdése. Mogyoródon,
pl. a briozoás mészk helyeit már típusos schisasteres, szivacsts
slir fedi az Aequipectcn praescabriusculos'.s homokkövet. A brio-

zoás mészk, mint zátonyképzdmény, mely sekély tengerfenéken
képzdött, természetesen nem alkalmas olyan vastag és oly mérték-
ben tagolható üledéksorozat kifejldésre, mint a slir. Ahol terüle-

tünkön a helvetien mélyebb tengeri fáeiesben fejldött ki, ott

ugyancsak tekintélyes vastagságot képvisel. Az újpesti Pannónia
báránybrnemesít telkén mélyesztett fúrás, mely a pleisztocén alatt

mindjárt a hélvetient érte el, még 345 m mélyen se jutott ki a

helvet ien bi. Ebbl a mélységbl még DentaUmn tetragonuiv

Brocc.-ot, 120 m mélybl pedig Denbalium muiabile I)od.-ot hatá-

roztam meg. A városligeti artézikéit szelvényében a ehattien fölé

települ édesvízi rétegtl felfelé 15.53 in ig terjed a helvetien. 112.)

A salgótarjáni medence briozoás mészköve a terület lassú fel-

töltdése folytán, vagy a terület kiemelkedése folytán a helvetien

üledékképzd idszak végét jelzi, de a helveíienen belül másutt
korábban is kifejldhet, vagy leülepedése akár az egész helvetien

folyamán is tarthat, ott, ahol a briozoák a maguk oekologiai felté-

teleit megtalálják.

A képzdmények ilyetén értelmezése mellett meghagyhatjuk
az Aequipecten praescabriusculns jellemezte szintet a burdigálien-

hen, ahová világszerte tartozik. Ha emellett egyszeren elfogad-

juk, hogy a kelet fell jöv transgresszió nemcsak hogy elérte már
a burdigálienhen a pesti dombságot, hanem dél felé még a Duna
jobbpartjára is eljutott, nem kell a budafoki, teljesen miocén fau-

nája, a ehattien és a helvetien között települ és a fels oligocén-

nel semmiféle íaunisztikai vonatkozást nem mutató burdigálient

sem a burdigálien alá, valamilyen alig definiálható olige miocénbe

szorítani. A budafoki faunának ilyen mélyebbre tolása már csak

azért is nehezen volna hazai miocénünk fejldéstörténetével össz-

hangba hozható, miután az ilyen átmeneti oligomiocén az oligoeén

bi csak az aquitánba vezethetne át, ha az aquitánient, mint ön-

álló sztratigráfiai egységet általában elfogadjuk Ebben az erset

ben, tekintettel arra, hogy a szóban forgó képzdmény fedjében

eróziós diskordancia figyelhet meg, a terresztrikus idszak csak

az aquit.ánt követleg, a burdigálienhen alakult volna ki, itt tehát

ugyancsak egészen lokális kivételt kellene feltételezni, mivel közép-

hegységünkben épen a fordított fejldésmenet általános: a terreszt-

rikum a ehattien szedimén tációs idszakát zárja le, az aquitánt a

terresztrikummal szokták bevezetni, és a burdigálien transzgresz-

szióval indul. A budafoki helvetien bázisán kimutatható eróziós

diszkordancia a burdigálien—helvétien határon lejátszódott kéreg-

mozgások (Steier hegyképzdés) folytán létrejött oszcillációval ki-

elégíthetén magyarázható s a száz százalékos burdigálien faunának

az oligoeénhez csatolását még akkor sem indokolja, ha feküjében le-

felé az adott feltárási viszonyok között nem is lehet diszkordanciát

megfigyelni. A budafoki faunát a burdigálienbe helyezve, a kép-
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zdmény faunája és sztratigráíiai helyzete által megszabott helyre

kerül és a fedjében lev diszkordancia csak megersíti álláspon-

tomat, hogy az alsó ni iccén fels határát az Aequipecten praeseab-

riusculus tartalmú rétegek felett kell meghúzni.
A balparton a diszkordancia a helvetien és a hnrdigálien kö-

zött nem volt eddig megfigyelhet, de az e határon beállott kéreg-

mozgások rovására lehet irni a helvetien jóval változatosabb kifej

ldését, mely a hnrdigálien egyhangú fáeieseit felváltja. Az Aequi-
pecten praescabriusmlus-Q\s üledékek kifejldése Nagymaros kör-

nyékén és Váckisujfalutól Cinkotáig megegyez fáciest mutat. Ezt
az egyhangú képet, melyet csak a tengerfenék relatív egyenletes-

ségével lehet n agyarázni, a helvetienhen tarka, különböz fácies-

ben kifejldött üledékek váltják fel. Briozoás mészkövek (Csornád,

Ft, stb ), slirszer mészmárgák (Mogyoród, Mátyásföld), agyagok
(Káposztasmegyer, Újpest altalaja), homokok (Újpest altalaja), dur-

va konglomerátok (Sashalom), különböz tengermélységeket képvi-

selve és jelezve, hogy a tengerfenék morfológiája megváltozott.

Tekintettel arra, hogy a heilvetien és a burdigálien között itt nincs

eróziós idszak, ez a változás csak az emelethatáron lezajlott kéreg-

mozgások eredménye lehetett. A változás helyenként a fenék kiemel-

kedésében (Sashalom), másutt ki mélyülésével (Mogyoród, Újpest,

Budapest) járt együtt. Mivel tényleges földtörténeti változás figyel-

het meg az Aequipecten praescabriuscülus-os rétegek leülepedése

után, mely változás nem csak a transzgresszió fokozatos elnyomu-
lásában, hanem egészen uj üledékképz feltételek teremtésében
nyilvánult meg, a két szintet feltétlenül különböz földtörténeti sza-

kaszba kell helyezni s így a burdigálien és helvelien határát az

aequipectenes rétegek felett kell meghúzni.
A burdigálien és helvetien között a faunisztikai határ is éles.

Az Aequipecten prctescabriusculusas rétegek, mint említettem, jel-

legzetes burdigálien faunát tartalmaznak, fedjükben ellenben már
mindenütt a fels mediterrán fauna elemei jelennek meg. Mivel
az Aequipecten praescabriusciiluscs rétegek fedjében jelenik meg
elször a kövületes helvetien (Imreháza majori Khegy, fóti Som-
lyó, Mogyoród), nemcsak elméleti, de gyakorlati követelmény is,

hogy az emelethatárt az érintkez különböz faunák között húzzuk
meg.

A fentieket szem eltt tartva a hnrdigálien transzgresszió

nyugati határát a Galgavölgytl természetesen jóval nyugatabbra
kell keresnünk. Ebben a paleogeográfiai rekonstrukcióban az a logi-

kus szempont vezetett, hegy midig terjesszük ki a burdigálien hatá-

rait, amig a kétségtelen helvetien és kétségtelen chattien között

típusos burdigálien fannál találunk. Ezt az elvét követve, a burdi-

gálien partvonalat épen területünkön kell megrajzolni, kikerülve

a rekonstruált parttal azokat a területeket, ahol a burdigálien üle-

dékei a helyeiden és chattien közül hiányzanak, vagy esetleg száraz-

földi üledékképzdés nyomai észlelhetk. Ebben a munkában tám-

pontul szolgálhattak azok a fúrási szelvények, melyek Budapest
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környékérl rendelkezésemre állottak. A pestulyhelyi OTl kórház
anyagát Pávai Vájná Ferenc fbányatanácsos úrnak, az újpesti

Erzsébet fürd és az újpesti Pamutgyár területén fúrt ávtézi kutak
fúrási anyagát pedig Édesapámnak, Horusitzky Henriknek
köszönöm, a fóti Suum euique telep ártézi kútjának anyagát és szel-

vényét pedig a m. kir. Földtani Intézettl kaptam meg. A teljes

szelvények ismertetése messze vezetne tárgyiamtól és ezért meg-
elégszem azzal, hogy megemlítem, hogy a pestújhelyi OTI kórház,

az újpesti Erzsébet fürd és a fóti Suum euique telep fúrásában

riolittufa felnijében köviiletes lielvetiemt hozott fel a fúró, Pestúj-

helyen és Újpesten köviiletes homok, Foton pedig briozoás agyag
alakjában. A helvetien féltjében mind a három fúrásban kövület-

mentes, többé kevésbbé oxidált, sárgás agyag következett, az iszapo-

lási maradékban lignit darabkákkal, tehát szárazföldi üledékkóp-

zdésre valló kzet A Pamutgyári fúrás szelvényében a helvetien

nincs meg, erodálódott. Itt fiatalabb, pontusi és fels miocén ter-

resztrikus agyag alatt választható külön az oligocén fedjében a

fentiekkel megegyez jelleg üledék. A pestújhelyi fúrásban, az

Erzsébet fürd fúrásában és a fóti fúrásban 30 m körüli vastagság-

ban tárták fel ezeket a kövületmentes, lignitnyomokat tartalmazó

agyagokat A Pamutgyárban csak 14 m az agyag vastagsága, miu-

tán egyrésze már a fels miocén eróziónak esett áldozatul. A Fóti

fúrás 327 m mélyen ebben az agyagban állott meg, míg a többi mind
elérte a köviiletes fels oligoeént. A burdigálienben hasonló viszo-

nyokat, árul el a városligeti artézi kút szelvénye is, ahol a chattien

cs a már helvetien jelleg faunákat tartalmazó rétegek között

Zsigmon'dy V. szerint mintegy 20 m édesvízi faunát tartal-

mazó réteg települ. A burdigálien hiányára Budapest alt Jajában
utal Földvári Aladár is (18). A tervezett újabb városligeti

artézi kút elkészít fúrásainak felhasználó ával készített É i szel-

vényébl a burdigálien teljesen hiányzik, a déli szelvény üledék-

sorában viszont u VII., XIV. és VIII. fúrásokban feltárt homok-,
kavicsos homok-rétegek képviselhetik a burdigálient, melyekben
csak néhány koptatott, bekérgezett foraminiferát (másodlagos he-

lyen?), így emls csontot és egy s pelleíogat talált. Az üledék tehát

itt is terresztrikus hatásokat árul el. Földvári A. hangsúlyozza
ezen adatok fontosságát a Dunántúli Középhegységben kimutatott
burdigálien-szárazföldhöz csatlakozó szárazulat elterjedésére nézve,

ugyancsak ö megállapítja egyik dolgozatában (4) a burdigálien part
közelségét Budafokon, és ettl nyugat felé a burdigálien szárazulatot.

A szárazulatra valló képzdmények a Városligetben, Budapest
altalajában, Újpesten, Pestújhelyen és Fótjfalun ugyanazt a
helyzetet foglalják el, mint a bazális burdigálien és az Aequipecten
praescabr iusculusós rétegek sorozata: a köviiletes chattien és a kövü-
letes helvetien között. Fótújfalutól egy kissé nyugatra, a Somlyón
már az anómiás kavics és az Aequipecten praescabriusculus-os
rétegek települnek ugyanilyen helyzetben, s a kövüleimen tes, lignit-

nyomos agyag ott már nem fejldött ki. A Somlyó ÉNy-i lábánál
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mélyesztett aknáink tanúsága szerint itt a tengeri burdigálien már
közvetlenül a turritellás tengeri oligoeénre települ. A szóbanforgó
két fácies, a szárazföldi és a tengeri, tehát valóban heleropikus

fáciesek gyanánt helyettesítik egymást. Ugyancsak közvetlenül a

tengeri oligoeénre fekszik a burdigálien a csomó di Magashegyen és

Mogyoródon is.

Földtörténeti szempontból az sem változtatna a dolgon, hogyha
a kövületes chattienen fekv kövületmentes, agyagot nem a kurdi
gálienbe helyeznénk, hanem mint a chatthmben megindult regresszió

végs állomását, még a chattieniheli csatolnánk. Plbben az esetben

ugyanis a burdigáliennel mint eróziós idszakkal kellene Budapest,

Újpest, Pestújhely stb. altalajában számolni.

Mindezek ismeretében, hozzávéve még egynéhány adatot a

Szentendrei hegység miocénjének elterjedésére és kifejldésére vo-

natkozólag, a burdigálien transzgresszió Ny-i határa Budapest kör-

nyékén elég pontosan meghúzható. A dunabalparti dombvidéken
eddig ismert legészakibb, s egyszersmind legkeletibb elfordulása
az Aequipecten praescabriu.-culusos rétegeknek a váekisújfalusi Vár"

hegyen van. Csornád környékén azután ersen nyugatra nyomul e

képzdmény, amennyiben a községtl nyugatra lev Juhászhalmon
még megtalálható a bazális kavicsok felett. Innen I) felé a K
hegyen, Ftéri és Csömörön át halad az Aequipecten praescabrius-

culusos rétegek elterjedésének nyugati határa, majd maga mögött

hagyva Cin kot a környékét, DNy-ra fordul, a Csepelsziget északi

vége táján átcsap a a Dunán és a budai oldalon az alaphegység D-i

peremének közelében halad tovább.

A mellékelt térképen, melyen a burdigálien pestkörnyéki paleo-

geográ fiájának képét szerkesztettem vázlatosan meg, ezt a határt

úgy rajzoltam, hogy valamivel Ny-abbra, északon és délen pedig

valamivel E-abbra húztam a burdigálien tengeri fáciesének hatá-

rát, számolva valamelyes erózióval is. A térkép a tengeri burdi-

gálien összefüggését Ki-új falutól Budafokig jól szemlélteti. Fttl
D-re a part a Budai hegységhez csatlakozó burdigálien szárazföldet

kerüli meg, melyrl az ismertetett fúrási adatok tanúsága szerint

a tengeri burdigálien hiányzik, délen pedig az alaphegység peremét
követte. A gödi dunaparton már nem találjuk meg az Aequipecten

praescabriusculusos rétegeket. Az anomiás homokot ott kiédesed,
de határozott miocén jelleg félsósvízi üledék követte (8). Nincsenek
meg az aequipectenes rétegek a gödi parttól nyugatra, a Szentendre-

Visegrádi hegység területén sem, ahol az anomiás kavics felett ugyan
még sokhelyütt megtalálható a burdigálien, Pomázon, Szentendrén,

a Pismányon, a Tyukovác-árckban, Leányfalun stb., ez a burdi-

gálien azonban már mindenütt többé-kevésbbé kiédesed lagúna
üledéke és a gödi part fáciesóhez áll közel. Rokonsága az oligocén

egynémely üledékével csak fáciesbeli. Oszt reá padokkal jellemzett

üledékek alakjában fejldik ki a burdigálien a csörögi telérek kör-

nyékén, az aequipectenes rétegektl eltér fáciesben (13). Ez a

terület is a Szentendre—Visegrádi hegység — gödi part lagunáris te
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rületóhez tartozhatott. Ennek a lagúnának a kialakulása természe-

tessé válik, ha rekonstruáljuk azokat a területeket, amelyek Buda-
pest környékén a burdigálienben szárazulatot alkottak. Kétség-

telenül szárazföld volt a Buda—Pilisi—Esztergomi hegység mai
területe és a Szentendrei hegység Ny-i része, ahol az eruptívumok
közvetlenül az' öligócén re települnek A határt itt Vend! Alá d á r

professzor úrtól nyert adatok alapján húztam meg. Valószínleg
még északabbra is állottak ki idsebb hegységrögök, legalább erre

látszik vallani, hogy Szádeezky G y u 1 a (14) és P a p p Ferenc
(15) a Szob környéki andezitekbl ids kzetzárvánvokat, Biliteket,

cordierit gnájszokat, csillámpalákat ismertetnek. Szárazulat volt a

burdigálienben a dunabalparti idsebb rögök területe is, mely terü-

let Vadász E. szerint (Ki) csak a helvetien folyamán darabolódott
szét. Ez az utóbbi szárazulat nem kapcsolódott közvetlenül a Szent-

endrei hegység szárazulatához, miután Vercétl északra és a szende-

helyi országút mentén a burdigálien még az Akquipecten praescabri-

iisculiisos tengeri fáciesben fejldött ki (17).

A mellékelt térképen azokat a területeket választottam külön,

amelyek: 1. a ma is meglév pnleogén-mozozo i hegységet alkotják,

2. a burdigálienben a fenti szárazulathoz még szárazföldként csatla-

koztak és csak a helvetien transzgresszió által boríthattak el,

3. azokat a területeket, amelyek a transzgresszió els elretörése és

sokhelyütt az anomiás kavicsok lerakása után csakhamar lagúnává
alakuló, kiédesed irányzatot mutatnak, s fácieseikben a chattiennel

mutatnak rokonságot, végül 4. azokat a területeket, melyeken a

burdigálien egész folyamán tiszta tengeri szedimentáció folyt, mely
területek (az Aequipecten praescabriusculusos rétegek elterjedésének

területei) a burdigálieni nyilt tenger partszegélyét alkották. Az
ilyenmódon szerkesztett térkép alapján egyszeren magyarázható
a burdigálien fáciesek eloszlása. Szemlélteti ez a térkép az aequi-

pectenes rétegek összetartozását is Váckisújfalutól Budafokig, s egy'

úttal a burdigálien tengeri fá.cies természetes geológiai határát

nyújtja, amennyiben a burdigálien a fenti elgondolás szerint az

alapheigységbe és a burdigálienben még a mai pesti oldalon az alap-

hegységhez csatlakozó szárazföldbe ütközve torpant meg. Az álta-

lam rekonstruált parttól K-re nem volna érthet a partvonal kiala-

kulása, illetve a transzgresszió megakadása, hiszen ezt semmiféle

geológiai, morfológiai határ nem indokolná. A Szentendrei hegység

a dunapart gödi szakaszával és a lv-felé csatlakozó területtel a

burdigálien szárazulatok állal körülölelt öblöt alkot, melybl a

három oldalról is beöml édesvizek alakították ki az Aequipecten

praescabriusculusos rétegekétl eltér, lagunáris fácietet.

A mellékelt paleogeográfiai térkép még vázlatos, és a partok

a további kutatás folyamán kijjebb vagy beljebb tolódhatnak, de

meggyzdésem, hogy alapelveiben a pestkörnyéki burdigálien

problémájának: helyes megoldását adja. A végleges megoldást ter-

mészetesen az fogja jelenteni, ha sikerülni fog a kapcsolatot a pest-

környéki burdigálien és a salgótarjáni és borsodi medencék burdi-
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gáliénjének paleogeográfiái között is megteremteni.

A burdigáliennel tehát, mint a pestkörnyéki miocén üledék-

sorban képviselt emelettel, feltétlenül számolni kell, mintán ez az

emelet itt paleogeográfiailag, sztratigráfiailag és paleontológiailag

egyaránt meghatározható, többet pedig egyetlen sztratigráfiai

szakasztól sem kívánhatunk.
* # &

La présence du Burdigalien des environs de Budapest est

réoemment disoutée. -T. Noszky piacé les dépots, considerés jnsqu‘

ici ccmme les sédiments du Burdigalien, sóit dans le Helvetien, (les

cciuch.es a Aequipecten praeseabriusculus Font. prés de Csornád,

Ft, Cinkota, Mogyoród ele) sóit dans le Chattien (a Budafok etc.).

L'auteur insiste sur l‘age burdigalien des couches á Aequipecten
prescalu'iusculus, pár rapport ü leur position stratigraphique et

leur fauné netteiment burdigalienne (Aequipecten praejscabriuscul u

s

Font., Exogyra miotarinensis Saec., C-idaris avcnionensis Desm.
etc.) et il esnnipp aussi la paleogeographiei du Burdigalien de le

région en question.
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ADATOK A MAGYARORSZÁGI KALKOPIR ITEK KRISTÁLY-
TANI ISMERETÉHEZ. 0 táblán, 9 rajzzal.)

Irta: Dr. Száva-Kovái ts né, Dr. Rcscli Katalin *

BETTRÁGE ZER KRISTALLOGRAPHISCHEN KENXTXIS DÉR
ENGAR ISCHEX KÚPFÉR KIESE.

Von Frau Száva-Kováts, K. Rések.**

Anyagom a Magyar Nemzeti Múzeum ásványgy iijtöményéi ) al

való. Hálás köszönetét mondok Dr. Zi mányi Károly igazgató

úrnak, hogy azt nekem vizsgálatra átengedni szíves volt.

Négy olyan lelhelyrl való kalkopiritet dolgoztam föl, ahon-

nan — tudtommal — még nincsen kristallográíiailag leírva, ezek:

lírád (TTunyad m.l. fíucsony, azeltt Búcsúm (Alsófehér m.), Sajn-

liáiza, régebbi néven Xadabula (Gömör m.), és Számolnk (Szepes un).

Brád.

Brádon, i 1 1. Hunyadkristyoron a kalkopirit andezitben lev,
aranytartalmú érctelérekben pirít, szfalerit és galenit társaságában
kvarcon, i 1 1. kvarcban fordul el. Anyagom a Valea Mari, Valeu
Arsului és a Ká.roly-telérhl való, 1895- és 1911-bl kelt gyjtemé-
nyekbl. Ezt az anyagot a helyszínen személyesen gyjtött kristá-

lyokkal egészítettem ki.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1926. évi március 3-i

szakiilésén.
* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am 3. Marz 1926,
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A kristályok nagysága 2—6 nini között változik. Jellegzetesen

sárga színük van, szép fényesek és általában jól mérhetk. Leg-

többje ersen — egy és ugyanazon lap több irányban is — rostozott,

úgyhogy gyakran tapasztaltam rajtuk háromszög és tollas rosto-

zást. Összesen 26 kristályt mértem, ezek között természetesen sok

volt a megegyez forma. Mégis sikerült a mérési adatokból 7 szép

egyszer és 4 érdekes iker idealizált kópét megszerkesztenem.
A kristályok legtöbbje bisfcnoidális habitusé, amelyeken a

+ és — sfenoid majdnem egyensúlyban van kifejldve, míg más
példányokon határozottan a 4- uralkodik, ismét másokon a — tel-

jesen hiányzik.

^Biztosan megállapítani a következ formákat lehetett: p (111)

,

p‘(lll), z(201 ), e(101), h (302), g(203), y(907), x(704), t(221), m(110),
c(001), és az alábbi kombinációkat rajzoltam meg:
pz, pp‘z, pp‘ze, pp‘zem, (1. rajz.) pp‘tt‘zh, pp*z ygc (2. rajz),

pp‘z x^P (3. rajz)

Az egyes lapokat a következkben jellemezhetem:

p(lll): (111) — (111), vagy fpOl) — (111) él szerint gyakran

mindkét él szerint ersen rostozott.

p‘(113): rendesen sima, fényes.

z (201): fényes, mindig jól mérhet lap, többé-kevésbbé vízszintesen

rostozott.

e'(101) : pp‘ze kombináeiól:an nagyon gyakori Ha azonban a prizma-

zónában több más lap is van, akkor rendesen hiányzik. Kes-

keny, fényes lap, (111) szerint finoman rostozott.

1 1 (302) : legtöbbször széles lap, de homályos és elmosódott reflexe-

ket ad.

g(203): keskenyebb, rostozott, de különben mint (302).

(p (907) : elfordulását Mauritz Béla professzor úr a kapniki, és

Franzenau A. a kisalrnási kalkopiriten is említi-* Itt

fényes, jól mérhet lap.

X .(704) : Ritka. Csak egy fényes esik a prizrnazónában.

t (223 ) : Ritka és nehezen mérhet, mert az (111) éllel párhuzamos

rostozás következtében legömöbölyödöt.t, de a (221) lap e

zónában már élesebb reflexet ad. (221) fényes, de kisebb lap.

in (11 0) : Nagyon ritka, mindössze háromszor találtam meg, mindig
csak egyszerbb pp‘ze kombinációban vízszintesen rostozott,

gyenge fény csík alakjában.

<•(001): A legritkább Csak kétszer találtam meg: egy különben

bizonytalanul identifikálható töredéken és egy lapokban

dús kombinációiban, mint jól reflektáló, fényes lapot.

Ikerkristályok elég gyakoriak, mint kiegészít, i 11. átntt ikrek,

amikor is rendesen egy nagy + sfenoid lapból kiáll a — egyén. Iker-

tengely az (110) prizmalap normálisa. Néha egyensúlyban vannak

* Z. f. Kr. XXXX.—589.
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kifejldve* (4. rajz). Érdekesebb iker ezeknél, araikor (113) az iker-

lap. A negatív alaphelyzet egyén be van ékelve a pozitív iker-

helyzet egyénbe** (5. rajz).

Végül csatolom a mért középértekek és a számított szögértékek

táblázatos kimutatását

:

Mérési Számítolt Mérési Számított

középérlék érték középérték érték

(001) : (203) = 33°24' ... 33° 18' (201) (111) = 39010' ... 39 5V2-"

: (023) = 33020' ... 33" 18' (lTl) = 39°6' 395V2'

: (111) = 54"25' ... 54°20 /

(111) = 104"25' ... 104 23'

(203) : (907) = 18“22' ... 18"26' (021) = 78° 10' ... 78" 10'

: (111) = 36"30' ... 360261/2' (20Í) = 53"47' ... 53050'

(101) : (OH) = 59032' ... 59"30' (110)= 50"58' ... 50°55'

: (201) - 18°35' ... 18°31' (111) (021) = 30°6' 39°5i/2'

: (Dl) = 35°7' ... 35°3' (lTl) = 70°9' ... 70°7i/2'

(907) : (201) = 1
1°25' ... 11°22' (1 1 T) = 71°21' ... 71°20'

: (Hl) = 35°54' ... 35°41' (Ti 1) = 108°41' ... 108°41'

: (302) = 4° 10' ... 4° 121/2
'

(021) = 104°28' ... 104°23'

(302) ; (111) = 36°30' ... 36°37i/2' (032) = 36°32' 36°37i/2,

: (201) = 7° 14' ... 7° 10' (111) = 37°2' ... 37°20'

: (704) = 4°—' ...
3°58i/4' (Ti i) (201) = 39°3' ...

39°5i/2'

(704): (201) = 3° 10' ... 3° 12' (221) (111)= 1
5°50' .. 15°55i/2'

: (021) = 76°48' ... 7G°52' (224) = 39°41' ... 39°39'

(110) (20 f) = 50°56' ... 50°55'

(111)= 35°44' ... 35°44'

(lTO) = 90°2' ... 90°-'

Mérési adataim és számításaim össze hasonlítására, ill. ellen

rzésére a következ munkákat használtam föl : T o> b 0 r f f y : Dér
Kupferkies von Pulacayo. — Dana: Descriptive Mineralogy. -

Franzena.il A.: A hunyadinegyei Kisi-Almás néhány ásványa
kristálytani tekintetben. — C. H intze: Handbueh dér Mineralogie.

Maur'itz B.: Beitráge zr kristallographisehen Kenntnis dér

ungarischen Kupferkiese. (Z. f. Ivr. XL. 588—596.)

Bucsony

Bucsonyi anyagom a Szt. Dávid bányából származó 189S—99-

bl és 1908-ból vialó gyjtés. Kvarcon, fekete, tetraéderes szfalerittal

és galenittal képzdött. Mindössze 4 szabad, 4—8 mm nagyságú
kristály állott rendelkezésemre.

A kristályoknak szép, fényes, de anyira rostozoitak a lapjai,

hogy az élek majdnem teljesen legömbölyödtek és átlag 12—20°-os

* Ezekhez hasonlót közöl Goldschmidt Kapuikról S a de-
li eck és H intze nyomán.

** Teljesen hasonló ikreket ír le Sadebeck Ramberjr bei

Dadenból. Hintze, 929. old. Goldschmidt 56. ábra.



A maa'yarorszásri kalkopiritek 337

réflexsorok középért ékével kellett számolnom. Inkább a kombinációk
pici, fényes (001), (101) és (203) lapjai adtak élesebb reflexeket, úgy-

hogy azért a. zónák egyes lapjai reflexe közötti határ mégis meg-
állapítható és a lap maga identifikálható volt.

A bucsonyi kalkcpirit e néhány példánya lapokban nem gaz-

dag, de szép alkatú kristály, rajtuk a következ formákat sikerült

megállapítanom:
p(lll). z(201), e(101), m(110), §(203), h(302), c(001)

az alábbi kombinációkban: zcpm, zgp, zhegcpm (G. rajz).

Uralkodó forma a (201) II. r. piramis, amelynek meredekségét

az (101, (203), ill. (302), (101) (203) és (001) lap tompítja. A (201)

(111) és (201) — (101) éleivel párhuzamosan ersen rostozott.

A -j- sfenoid az egyik kristályon szinte furcsán keskeny lap,

a többin elég nagy és aiz (110) éllel párhuzamosan ersen rostozott.

A (302) a prizmazóna reflexsorában élesebb, szép reflexxel

jelentkezik; maga a lap csak keskeny csík.

Ezen lelhely kristályaira vonatkozó mérések és számítások

táblázatos kimutatása a következ:

Mérési középérték Számított érték Mérési középérték Számrtott érték

(001) (203) = 33° 12' ... 33°18 1 /2' (302) (201) = 7° 14' ... 7° 10'

(111) = 54° 18' ... 54°20' (111) = 36°40' ... 36°37i/2'

(203) (101) = 1
1°15' ... 1

1°16' (201) (201) = 43°54' ... 53°50'

(111) = 36°28' ... 36°—' (Hl) 39°6' 39°5V2'

(023) = 45°34' ... 45°41

'

(110) - 50°50' ... 50°50'

(201) = 29°3o' ... 29°47' (021) = 78°5' ... 78°41'

(101) (302) 1
1°19'

... 1
1°20' (111) (101) = 35°4' 35°33A'

(111) = 35°4' . 35°33/4' (021) = 38°58' ... 39°5i/2'

(201) = 18°20' ... 18°31' (110) (Hl) = 35°30' ... 35°40'

(011) = 59°22' ... 59°30' (021) = 50°45' ... 50°55'

Sajóháza.

Sajóházai (nadakulai) kalkopiritem 1006-i gyjtésbl, az ottani

Berncirdi bánya VI. szintjébl való,

A kristályok szideritbe félig be vannak nve. Néhány nagyobb,
2—1 mm-es jobb példányt, ill. kristálytöredéket sikerült leválasz-

tanom és megmérnem. 3 drb. körülbelül 2 mm-es szabad kristály

rossz megtartású. Lapjaik barnás oxidációs réteggel vannak be-

vonva és végtelenül halvány, elmosódott reflexeket adnak. A na-
gyobb, lefejtett kristályok lapjai szép fényesek, de ersen rostozot-

tak. Az átlag 15—18"-ois reflexsorokban egyes élesebb reflexek váltak

ki. így részint számított középértékekkel dolgoztam, részint pedig

az élesebb reflexek segítségével sikerült a II. r. prizmazónában,
továbbá a (201) — (111 ) zónában az egyes lapokat egészen pontosan
megállapítani.

A sajóházai kalkopiritre vonatkozó vizsgálataim eredménye a

következ:
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Megállapított formák:

z(201), e(101), p(lll). s(513), mOlO)
Lerajzolt kombi nációk: ep, zeps, zspm * (7. rajz), zpm zem

(8. rajz),

z(201) és e(l 03 ) rendesén jól fejlett, nagy, fényes lapok, hori-
zontális rostozással. k szabják meg a kristály tompa, vagy mere-
dekei)!) habitusát. Az elbbi két lelhellyel szem bein all. r. prizma-
zóna itt csak két lappal van képviselve.

Az (!!!) alárendelt jelentség, némely kristályon hiányzik is.

Ha megvan, akkor (513) -nak megfelelen rostos, homályos fény lap.

Az (110) horizontálisan rost,ozott, de e'lég jól mérhet lap.

(513) e lelhelyen elég gyakori, keskeny, fényes csíkokban
jelentkez forma.

A mért és számított szögértékek táblázatos kimutatása a

következ:

Mért középérték Számított érték Mért középérték Számított érték

(011) = 59°28' 59°30V2' (201) (021) 78°8' ... 78° ír

(201) 1
8°30' 18°31' (111) (021) 39°5' ... 39°5V2

(OH) - 59°28' ... 59o
30V2' (111) 108°42' ... 108°40'

(110) 60° 15' 60° 15' (513) 28°21' ... 28°26 1
/4

(513) 17°10' ...
17°2i/2' (110) 35°40' ... 35°40'

(111) = 35°r ..
35°3' (OH) 35°2' ... 35°3'

(021) 78° 10' 78°1 1

'

(HO) (021) 50°57' ... 50°55'

(110) 50°52' ... 50°55' (OH) 60° 15' ... 60° 15'

(Hl) = 39°6' ...
39°5i/2' (513) (201) 10°36' 10°39V4

(201) = 53°52' ... 53°50'

(513) = 10°36' ... 10°39i/2

Szóm,obi ok.

Szomolncki anyagom hohkovitz lig. gyjteményébl való, régi

elfordu Iá s:ú kristályok.

Teti edrittel kvarcon 1—2 szabálytalan, barnás-ibolyásan oxi

dált kristálydruizia és elég nagy mennyiség, ugyancsak oxidált —
kvarc-tetraedrit,

kalkopirit-törmelék az az anyag, amelybl 12 drb.

1 ó(—3 mm nagyságú, jobb kristályt kiválasztottam és megmértem.
Használható adatokat azonban csak 7-bl kaptam. Ezekbl sikerült

megállapítanom, hogy a szomolnoki kalkopirit alapformája a (201)

M. r. piramis. Ezzel kombinálódnak:

e(l01), p(lll), p'(lll). y(3 1 3), s(513), c(001), Z(704), *(605), f(705), g(203). q (647),

m(110)

Lerajzolt: kombinációik: zéps, zecpphn, z/ecpp‘y, z^egcpqy
(0. rajz).

zops- és zspm-hoz hasonló kombinációk képét közli G o 1 d-

s c h in i d t (72. ábra) Ranvberg bei Dadenbl S a d e b e c k, H i n t z e.

Dana nyomán.



Földtani Közlöny, Bánd LXIV kötet. Holt 10—12. füzet.

Tafel XIX, tábla.

Adatok a magyarországi kalkopiritek kristály-
SZÁVA-KOVATSNÉ, tani ismeretéhez.
IíESCH KATALIN: Beitráge zr kristallograplúsclien Keimtn is dér

ujngarischen Kupferkiese.
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e(lül): finoman rostozott, fényes lap.

1 >( 1 11) : ersebben rostozott, tompafényü lap.

p‘(lll): fényes, síma.

y (313) : Sad ebe ok rambergi kristályokon is megtalálta. 1

s(513): Sadebeck szintén ismertette. Mindkét forma a számol

-

noki kristályokon csak igen keskeny, de jó reflexeket adó
lapocskák alakjában jelentkezik.

X(704),
2 r (605), e (705), g(203), c(001): a II. r. piramis zónájában

jól mévbet reflexeket adó, elég fényes lapok.

q(647): az (111)-, (001)- és (407) -hez mérve, meglep po-nto Sággal
igazolta jelenlétét.

(110): ritka elfordulásit, (111) szerint ersen rostozott lap.

Mellékelem a. szögértékek táblázatos összefoglalását

:

Mérési kczépér té^ek Számított értékek Mérési középérlék Számított értékek

(OOP (705) 54°19' 54°3i/2' (201) (207) 53°59' ... 53°50'

(101) 44=4P 44°34>/2' (110) 50°50' .. 50°55’

(313) = 46°4' ... 46°5' (110) 50°52' ... 50°55'

(203) 33° 15' .. 33° 18' (111) 39°5' ... 39°5> 2

(647) = 45°47' ... 45°50' (111) 39°5' ... 30°5V2'

(203) (101) = 1 1°19' .. 1 1°16' (513) 10°20' ... 10o39V4'

(065) = 57° 15' . 57°30' (021) 78°1 1'
... 78°1 1'

(023) = 45°40' .. 45°a2' (111) (021) = 39°6' ... 39°5V4'

(101) (704) 15°18' - 1 5[ 1

9'
(074) 37°47' ... 37°52'

(111) = 35°2' 35°3' (011) 35°2' 35°3'

(313) i3°ir .. 13°10' (OH) 89° 16' - 89°18V4'

(605) 5° 19' .. 5° 13' (Hl) 1 08°38' ... 108°40'

(011) = 59°30' .. 59°30' (Hl) (201) 39°5' ... 39°5V2'

(201) 18°30' . 18°3l' (705) 36° 18' ...
36°9i/2'

(G05) (704) 10°H' .. .
10°6' (011) 89° 15' ... 89° 1 8i/4'

(065) = 65° 10' .. 65°20' (no) (201) = 50°52' 50°55'

(705) (201) 9° 12' .. 9°2' (313) (133) 37°20' ... 37°35 /

(111) 36° 15 .. . 36
09' (513) (111) = 28°20' ... 28°26 1

/4
/

(704) (201) 3°10/
.. 3°12- (513) 1 18°4' ... 1 1

8°
1

8

1
2

'

(111) 37°54' .. 37°52' (647) (467) 15°35' ... 15°40'

(111) 1 2°22- ... 12°23'

1
a. d. Geol. Ges. 1868. XX.— 614.

2
x (704), s (705) formákat Mauritz Béla professzor úr a kap-

niki, r(605)-t pedig a botesi kalkopirit leírásánál is említi. Ez utóbbi

formát különben még' Franzenau A. is ismertette Kis Almásról,

Sonheu r pedig Burghodinghausenról. (Z. f. Kr. XXVII.— 95 és

XX—545.)
* # #

Mein Matériái stammt mis dóin Ung. National-Musenm von

den Fundorten: lírád, Bucsony, Sajóháza und Szomolrtok.

In lírád komuit dér Kupferkies im Andesit, in fortlaufenden

Adem in Gesellschaft von Pyrit, Sphalerit, Galeri it und Gold vor.

Die Kristalle waren zienilieb gnt messbare Uleine Exemplare von
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2—6 mm. Dió herrschende Fönn ist das Bisfenoid, un welchem das
-(- und — Sfenoid im Gleichgewicht entwickelt ist. An den Kombi-
nationen konnte ieh auf Grund von Winkelmessungen folgefnde Fi-
men mit Be timmtheit feststellen: pdll), pdll), z(201), e(101),

h(302), g(203), p(907), x(704), 1(221), m(110), c(001). Die ziemlich

háufig vorkomménden Zwillinge Iliiden sich nach (111), oder cs ist

die Zwillingsac'hse die/ Normálé von m(110).

In Bucsony kom inén gewöhnlieh derbe Messen von Kupferkies

mit Pyrit, Sfalerit und Galenit vermengt auf Quarz var. Mir stan

den im ganzen Kristalle zr Verfiigung, an denen ieh die hier

folgenden 7 Formen konstantieren konnte: pdll), z(201), e(101),

m(110), g(203), h(3(J2), c(001). Vorherrsc-hend ist z(201).

Meine Kristnlle von Sajóháza sessen auf Siderit ilire Fláehen
waren sohr gestreift, hátién cinen braunen Überzug und waren
demzufolige ehwer messíbar. Sie sind von den folgenden Formen:
z(201), e(101), pdll), s(533), ni (110) begrenzt.

Von Szomolnok békám ieh cinige braunlich-violett oxidierte

Kristalldriisen, die mit Tetraedrit auf Quarz sassen. Nur 7 Kristnlle

gaben brauehbare Reflexe, auf Grund derei- ieh naebsteliende For-

fen bestimmen konnte: ©(101), pdll), y (31 3), s(513).

ANGLEZIT, CFRUSSZIT ÉS WULFENIT J MAGYAR-
ORSZÁG I ELFORDULÁSAI

.

Irta: Tokody László dr.

NEUES VOBKOMMEN DES ANGLESITS, CERUSSTTS, UND
WULFENITS IN UNGARN.

Von L. Tokody.

Az alábbiakban az anglezit, cerusszit és wulfenit új magyar-
országi elfordulásait ismertetem.

Anglezit Soborsin melll.

Sborsin-tói (Arad m) DNy-ra a Locu Papi nev helyen gale-

nit után kutattak. A kristályos mészkben kisebb galenit-elfordu
Iásokat találtak is, azonban nagyobb méret, fejtésre alkalmas
galenit-tömeg feltárása nem sikerült-

A galeniten ült néhány anglezitkristály is, ezeket részletesen

megvizsgáltam. A kristályokat Dr. Koch Sándor egyetemi magán-
tanár úr volt szíves vizsgálatra átengedni, fogadja értük e helyen
is kifejezett köszönetemet.

A tanulmányozott anglezitkristályok színtelenek illetve fehé-

res színek, átlátszók illetve áttetszk; üvegfények. Közelebbi vizs

gálatra két kristály szolgált, melyek egyikének legnagyobb mérete
1,5 mm, másiknak pedig 0,75 mm volt.
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A megfigyelt formák a következk:
c(001) d(102)

R (10.9.0) o(üll)

m(110) z(lll)

y(122)

E formák meghatározása az alábbi szögértékek alapján tör-

tént:

mért számított 1

c o = (001) <011) 52° 13" 52°12/18//

d (102) = 39 21 39 24 24

z = (Hl) 64 47 64 24 30

o z = (011) (Hl) = 45 12 45 1 1
—

y = (122) = 26 41 26 42 12

d 0 = (102) (OH) 61 38 61 43 42

m (110) = 60 13 60 03 30

v = (122) = 44 55 44 54 —
d = (102) - 101 11 101 12 06

m z = (110) (Hl) 25 19 25 35 30

y = (122) = 37 45 37 51 54

m = (110) = 76 18 76 16 36

m = (110) = 103 51 103 43 24

R = (10-90)== 2 41 2 53 39

z y = (Dl) (122) = 18 16 18 28 18

z = (Hl) = 89 59 90 22 —
A vizsgált kristályokon mint uralkodó forma fejldött ki az

m(110). Lapjai simák vagy függlegesen igen finoman rostozottak;

reflexük kitn. Az R (10.9.0) egy kristályon szerepelt. Ezt a formát

elí zör S e 1 1 a figyelte meg a szardíniái angleziten. 2 A soborsini

angleziten egyetlen keskeny, sima, jó reflexéi lappal volt megálla-

pítható. Mert és számított szögértékei kielégíten egyeznek'; d 0°

12' 39". Az Rí 10.9.0) alakot a soborsini anglezit biztosan megálla-

pított formái közé sorolhatjuk s vele a magyarországi anglezitek

formasorozata új alakkal bvült
A c(001) mindkét kristályon fellépett. Lapjai keskenyek,

homályosak, gyenge reflexünk.

Nagy lapokkal volt megfigyelhet az o(011). Lapjai általában

sírnák, néha azonban finom rostozcttság illetve lépcss emelkedések
észlelhetk rajtuk az (o:c—011:003) és (o:y=011 :122) élek irányában.

A d (102) forma középnagyságú lapjai sírnák s többnyire kitn,
de legalább is jó reflexeket adtak.

A bipiramisok sorából két alakot: z(lll) és y (122) sikerült meg-
állapítani. A z(lll) mindig kicsiny, síma, jó reflexéi lapokkal lépett

fel. Az y (122) nagy lapokat alkotott. Ezek felülete változó minség
és pedig vagy séma vagy érdes s ekkor homályos. A felületi kifej-

ldésnek megfelelen vagy egységes vagy ismétld.

1 C Hintze: Handbueli d. Mineralogie. I. tíd. III. Abt. II.

Halfte. Berlin u. Leipzig, 1930. p. 3965.
2 Q. Se 11a: Déllé forme cristalline deli

1

Angiesite de Sardigna.
Acc. Lincei. (3). 3. 1879. p. 150. - Ref. Zeitschr. f. Erist. 1880, í, p, 400,
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Mindkét kristály ugyanazt a típust mutatja (54. ábra). És pedig

Láng beosztása és Niggli újabb típus-meghatározása sze'rint: a c-

tengely szerint megnyúlt, uralkodó m(110)-val, vagy Lacroix meg-
különböztetése alapján: függleges tengely szerint megnyúlt
típusú. 3

A soborsini anglezit-elfordulás a magyarországi elfordulá-

sok sorában ismeretlen volt és általa a magyarországi biztos el-
jövetelek száma kilencre emelkedett Eddig ugyanis biztosan a

következ lelhelyekrl ismeretes Hazánkból anglezit. Láng Piláról

írt le anglezit kristályokat.

4

Krenner Vask, Dognác-ka, Felsbánya
(Levesbánya), Borsaiulnya anglezit kristályait vizsgálta és meger-
sítette Láng pilai kristályokon végzett megfigyeléseit. 1 Franzenau

Fig. 54. ábra.

Fels-Vissó anglezitjót tanulmányozta.'' Schmidt Pelsc-Ardó ás-

ványait ismertetve, az ott elforduló anglezit kristálytani saját-

ságait közölte .

7 Tokody Ó-Radna anglezit kristályairól szolgáltatott

adatokat.' Eme elfordulásokon kívül még említi az irodalom Új
Sinka, j-Moldva, Rézbánya és Zsarnovica lelhelyeket. I j-Sinkát

3 C. Hintze: Handbuch d. Mineralogie. T. Bd. III Abt. II.

Hálfte. Berlin u. Leipzig, 4930. p. 3967—3968.
1 V. v. Láng: Versnek einer Monographie des Bleivitriols. Sitzb.

d. Ak. Wien, 1859. 56. p. 272., 291.
5 Krenner J. S.: Magyarhoni anglesitek. Értekezések a termé-

szettudományok körébl. 3877. 8. köt. 8. sz, p. 1—34.
6 Franzenau A.: A fels-vissói anglesit. A magy. tud. akad.

értesítje. 1879 13. p. 12. és Természetrajzi füzetek 1884. 8. p. 77—81. és
1). 119—123.

7 Schmidt S.: Pelsc-Ardó ásványairól. Természetrajzi füzetek.
1884. 8. p. 84—92.

8 T o k o d y L.: Néhány újabb hazai ásványelfordulásról
Neuere Vorkommen einiger ungarisehen Mineralien. Földtani Közlöny.
1932. 62. p. 187. és p. 189—190.
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illetleg már Krenner utalt arra. hogy ott cerusszit fordul el” s

azt Tokod)/ vizsgálatai megersítették 10 Új-Moldovát Zepharovich
említi, 11 de Krenner szerint „alkalmasint tévedés*

4

.

12 Rézbánya ásvá-

nyai között Peters közlése szerint nyomokban anglezit is elfordult.'

Zsarnovica, melyet Zeph<irovich 14 ZipseP 3 nyomán vett fel a magyar-
országi anglezit-elfordulások sorába, Pila-val azonos. A fen-

tebbiek szerint tehát e négy elfordulás közül j-Sinka, Uj-Moldova
és Zsarnovica téves s így törlend, Rézbánya pedig megersítésre
szorul.

Cernsszit Almásbányáról.

Az aradmegyei Alrnásbá n yn a cernsszit nak új magyarországi
elfordulása. Az ott talált cernsszit kísér ásványai: kevés kvarc,
galenit, ohrizokolla és néhány hematit-pikkely.

Az almásbányai cernsszit k ristályok világos barna színek,
áttetszk, gyémántfények. Legnagyobb méretük 1 mm.

Ivét kristályon az alábbi 7 formát állapítottam meg:

b(010) 1(021)

m(llO) k(011)

r (130) x(012)

p(lll)

megfigyelt kombinációk

:

1. kristály b m i k x p
2. kristály b r i k x p

A brachitengely övébe tartozó lapok kivétel nélkül ersen ros-

tozottak az említett tengely irányában. A b(010) keskeny csíkalakú

lapokkal fejldött ki. Az i (021), k (011) , x(012) lapjai változó méret-

ben alakultak ki; hol egyikük, hol másikuk ért el nagyobb fejlett-

séget a különböz negyedekben, de mindkét kristályon teljes lap-

számmal voltlak felismerhetk.
Az m(110), a cerusszitnak ez az oly gyakori formája, csak az

els kristályon szerepelt egyetlen keskeny lappal. Egy másik

lappal ugyané kristály egyik ikeregyénén volt megfigyelhet

hasonlóképpen keskeny, osíkalakú lappal. A második kristályon

9 Krenner J. S.: 1. c. p. 34.
10 Tokody L. : Magyarországi cerusszitek kristálytani monográ-

fiája. Math. és térni, tudományi Közlemények. 1926. 25. 4. sz. p. 31—32.
Erist. Monographie dér uiig. Cerussite. Zeitschr. í. Ivrist. 1926. 63

p. 441—442.
11 V. v. Zepharovich: Min. Lexikon. Wien, 1873. II. p. 15.
12 Krenner J. S.: 1. c. p. 4.
13

ív. Peters: Geol. u. min. Studien aus d. südöstl. Ungarn ins-

besondere aus dér Umgegend von Rézbánya. Sitzb. d. Ak. Wien, 1861.

dl. 2. p. 172.
14 V. v. Zepharovich: Min. Lexikon. Wien, 1859. 1. p. 16.
15 C. A. Zipser: Versucli einer topogr.-min. Handb, von Ungarn,

Oedenbm'g, 1817.
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az 111 (11 0) nem lépett fel, helyette egyetlen keskeny, jól tükröz
lapocskáival az i*(l 30) jelent meg.

Mindkét kristály legtökéletesebb lapjai a p(lll) alakhoz
tartoznak.

A vizsgált kristályok a cerusszit ertengely szerint megnyúlt
típusát követik. Részben idealizált rajzukat az 55. ábra tünteti fel.

Mindkét kristály mii 10) szerint alakult jáxtapoziciós iker. Az
ikerállásban lev kristályok ugyanazt a kombinációt mutatják,

mint a fegyén, de kisebbek annál. Az ikerhelyzetben lev egyének
egymással párhuzamos állásban ismétldnek is, st rajtuk — mint
fiatalabb „sarj“-képzcdmények10 — ismét m(110) szerint képzdött
ikerkristálykák léptek tel s így hármas juxtapoziciós ikreket

kapunk.

A formák és az ikertörvény megállapítására az alábbi szög-

értékek szolgáltak:

mért számított

b : i = (010) : (021) = 34°38' 34°39'58''

: k -
: (011) = 54 18 54 07 59

: x = : (0 1 2) = 70 1 1 70 07 30

m: p = (110) : (111) = 35 52 35 45 48

r : i = (130) : (021) = 43 40 43 48 —
: p -

: (111) = 45 19 45 19 56

p : b = (Hl) : (010) = 65 03 65 00 16

: k = : (011) = 44 03 43 50 50

: p — : (lTl) = 49 56 49 59 28

: p = : (111) = 71 34 71 31 36

16 V. Goldschmidt: Zr Theorie und Discuission dér Viel-
linge. Neues Jahrb. f. Min. Beil, Bd. 15 . 1902, p. 566. és p. 574—576,
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ikerszögek:

m : m 54°43' 54°28'25'

k : k = 35 49 35 31 44

P : k = 43 08 43 50 50

P : i 3 36 3 33 38

A tanulmányozóit kristályokat a Magyar Nemzeti Múzeum
ásványtára rzi, azokat vizsgálatra dr. Zsjivny Viktor •múzeumi
igazgató úr volt szíves átengedni, amiért neki e helyen is hálás

köszönetemet fejezem ki.

Wulfen i t Uj-Sinkáról.

Új -Sinka (bogaras vm.) ásványai közül eddig a wulfetnit nem
volt biztosan ismeretes. Az irodalomban egyedül T ó t h említi,’

7

hogy új-sinkai wulfenitet látott a szeljen i Bruckenthaler-gyüjte-
ményben, közelebbi adatokat azonban nem közölt.

Az általam tanulmányozott új-sinkai wulfenit cerusszit társa-

ágában fordul 1 el. Mindkét ásvány johnstonit és galenit begyén
ült. A cerusszit kristályokat részben malaehit kérgezte be, melybl
kevés a wulfenitre is tapadt. A eerusszit a (1 00), b(010), m(110), í (130),

i (021), k (öli) , x(012), p(lll) formákat mutató, az a-tengely irányában
megnyúlt, b(010) szerint táblás kristályokat alkot-18

Közelebbi vizsgálatra a wulfenitnek egyetlen, 0.25 mm nagy-
ságú kristálya szolgált. A kristály narancssárga szín, zsírfény,
át nem látszó. Mindössze egyetlen forma volt rajta megállapítható:
p(lll), s ez 7 töredékes lappal fejldött ki. A kristálylapok érdes

felületek, reflexeik igen gyengék, s így szögértékeik nagyon inga-

dozók. A forma megállapítása az alábbi szögértékek alapján történt:

mért számított 111

p : p (111) : (111) = 80°28/ 80°22'15”

: p : (1 lT) = 99°58' 99°37'45"

A wu lfenitk ristály átengedéséért Dr. Z i m á n y i Kii r ol y
nemz. múzeumi igazgató úrnak hálás köszönetemet e helyen is ki

fejezni kedves kötelességem.

(A budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem ásvány-
kzettani intézetében készült dolgozat.)

17 Tótb M.: Magyarországi ásványai. Budapest, 1882. p. 507. —
líoch A (Erdély ásványainak kritikai átnézete. Kolozsvár, 1885.

l). 180.) felsorolja j-Sinkát a magyarországi wulfenit-elöfordulások
között s Tóth adataira utal, de megjegyzi: „ezt nem láttam."

18 Tokody L.: Magyarországi cerusszitek kristálytani monográ-
fiája. Matti, és term. tudományi Közlemények, 192(1 35. köt. 4. sz.

p. 31—32. — Krist. Monograpliie dér ung. Cerussité. Zeitschr. f. Krist.

1926. 63 . p. 441—442.
19 C. Hintáé: Handbuch d. Mineralogie. 1. Bd. III. Abt. II.

Halfte; Berlin—Leipzig, 1930. p. 4038.
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In den folgenden Zeilen sollen hesohrieben werdén Anglesit-,

Cerussit- und Wulfenit-Kristalle, dérén Fundorte in Ungarn bislier

unbekannt ivarén.

Anglesit von Soborsin.

Bei Locu Popi neben Soborsin (Kom. Arad) kommt in dem
kristallinen Kalkstein Anglesit in dér Begleitung von Bleiglanz vor.

I)ie Anglesitkristalle sind 0.7—1.5 mm gross, farblos oder weisslich,

dementsprecheind durchsichtig oder durohseheinend, glasglanzend-

Die von mir untersnehten Kristalle liietcn die folgenden Formen dar:

c(001) R(10‘9‘0) mUJO) d (102) o(011) z(lll) y (122)

Die bezüglielien Winlkelwerte wurden in dem ungariseben Text
angeführt, (Seite 342.). Die vorherrsche nde Form dieser Kristalle út
m (110) mit glatten oder vertikal i'ein gerieften Fláchen. R(10'9’0)

ist überhaupt eine neue Form fii r die ungariseben Anglesite, diese

Form wurde nur einmal mit einer kleinen Flaohe beob icbtet und
sieher lestgestellt. Die Form c (001 ) ist untergeordnet. o(011) besitzt

grossé, glatte oder fein gestreifte Flaehen. Die Formen d(102) und
z(lll) treten mit mittelgroissen bzw. kleinen Fiaeben auf. y(122)

bildet grosse, glatte und glarizende, oder raucbe und matté Flaehen.

Die Kristalle gebören zu dem nach dér c-Achse verlangerten Typus
mit vorberrsebender Form m(110). (Fig. 54)

Cerussit von Almósbányu.

Die úerussitkristelle von Almásbánya (Kom. Arad) sind hell-

braun, durebsebéinend und diamantglanzend; ilirc Grösse betrágt
1 mm. Die beobachteten Formen sind:

b(010) m(110) r (1 30) i(021) k(011) x(012) p(lll)

Die Winkehverte sind in dem unvarisöhen Text angei'tiibrt (Seite

345—346.).

Die Flaehen dér [l(!ül Zene sind parallel dér cr-Acbse sebr

stark gerieft. Die Formen m(110) und r(130) besitzen untergeordnete

Flacben. Die Fenn p(lll) tr itt mit am besten ausgebildeten Fia-

eben auf. Die untersnehten Kristalle gebören zu dem nach dér

n-Achse verlangerten Typus des Cerussits (Fig. 55.). Die sámt-
liehen Kristalle sind Zwillinge bzw. Drillinge nach m(110).

Wulfenit von Üj-Sinku.

Dér Wulfenit von Uj-Sinka (Kom. Fogaras) kommt mit Cerus-

sit vor. Die beiden Mineralien sitzen auf cinem Gemenge von

Jobnstonit und Galenit und sind tnehr oder wetiiger mit Malaohit

bedeekt. — Dér untérsucbte Wulfenitkristall ist orangengelb, fett-

glánzend, undurobsichtig und besitzt eine Grösse von 0.25 mm.
Daran wurde nur die Form p(lll) beobaebtet.

(Aus dem Mmeraloigisch-petrographischen Institut dér Pázmány
Péter Universitiit zu Budapest.)



NÉHÁNY ÚJABB ADAT HAZAI ÁSVÁNYELFORDULÁSOK
ISMERETÉHEZ.

Irta: Rdchert Róbert dr.*

NEUERE DATEN ZR KENNTN1S UNGARISCHER MINERAL
YORKOMMÉN.

Von R Reiehert.**

1. Markazit: Csingervölgy, Kövesárok, a gépház melletti hányó.
Ajka vidékérl Szabó József (14) a márgás kzetben pirit-

konkréciókat és gipszszálakat említ, Ivó éli Sándor (8) pedig
kén-kristályokat ír le. A markazit eme új hazai elfordulását
dr. Streidía Rezs szakfelügyel úr találta meg. A krétakori

szénpalában benntt markazitcsomókat vizsgálat végett szíves volt

átengedni, fogadja érte e helyen is köszönetemet.

A markazit-kristályok 2—5 mm nagyságúak. Színük sötét-

sárga, vagyis felületükön kissé oxidáltak. A formák felismerését a

kristályok zsúfoltsága és az ismert gyakori ikerösszenövések nehe-

zítik meg. A kristálylapok többnyire nem símák, hanem likacsosak

vagy kimartak, máskor görbültek, vagy növekedési alakok finom
lépeszete miatt egyenetlenek. Nem ritkán mechanikai hatások
következtében lecsiszolt, illetve boltozatosán koptatott lapokat és

kristályrészeket figyelhetünk meg.
A vizsgált kristályok két típusra különíthetk. Az I. típus

rendesen Z(011), e(101), m(110). (hkl), e (001) és i?(013) kombinációjá-

ból áll (56. ábra). E formák között a (áll) ó (101) uralkodnak; az

(110) lapjai keskenyek s a bipiramis lapjaival együtt vízszintesen

rostozott boltozattá olvadnak össze. A bipiramis emiatt változó

szögértékeket árul el; ennek ellenére legvalószínbb, hogy az alap-

bipiramis s(lll), vagy ennek vicinális formája van jelen. G e Il-

ma eh e

r

(3) littmitzi kristályokon, több vicinális bipiramis között, a
a (17. 16. 16) formát is észlelte, melynek szögadatai a fent említett

ingadozó szögértékek középértékével jól egyeznek. — A bázis és a

(013) lapjai igen keskenyek s az a tengellyel párhuzamosan ros-

tozottak.

A II. típus egyszerbb: a három alapprizma (011), (101), (110)

kombinációja, éspedig olyan kialakulásban, hogy a kristály kiálló

csúcsa a rombtizenketts fels felére emlékeztet (57. ábra).

A n ark izitnál ismert ikerösszenövések itt is észlelhetk. El-
fordulnak (110) sz. ketts, továbbá négyes ciklikus ikrek; olykor

egyszer kristályok beiktatott keskeny ikerlemezzel, végül gyakran

a „dárdakovand" bordás alakjai (Goldsclimidt (4) Atlas, VI.

1. tábla, 4 rajz). Utóbbiak formái kopottságuk miatt pontosan nem
identifikálhatok.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. december 12-i

szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Uug. Geol. Gesellscliait

am 12. Dezember 1934.
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A formák meghatározása, illetve ellenrzése végett eszközölt

mérések eredményeit az alanti táblázat foglalja össze: a számított

szögértékek Gehmaeher (3) adatai, akinek értékeivel Tokod

y

(17) és más szerzk magyar markazitokon nyert vizsgálati ered-

ményei is a legjobban egyeznek.

mért számított

1 : r 011 : OlT = 78° 33' (+0° 10') 78° 50' 00'

1 : m 011 : 110 = 62 6 (+0° 30') 62 4 25

1 : e = 011 : 101 = 70 10 70 17 57

1 : 1 011 : 011 55 56 Oo+1 08') 55 51 10

mért számított

1 : s = 011 : 111 45° 56’ 45° 23' 03"

1 : a 011 r 17.16.16. = 47 10 47 7 10

c : v = 001 : 013 22 30 22 4 34

1 : v 01 1 : 013 = 29 4 XCN 30 26

Hasonló elfordulású markazitot Toborffy Z. (16) a gánti

timsósvizü kút ásványai között, Jugovics L. (G) Kósdról, V e n cl 1

Mária (18) pedig Nemesvitáról ismertetett. Az általuk leírt bázis

szerint táblás, gyakori markazittípus a vizsgált csingervölgyi anya-
gon nem volt megfigyelhet. Ellenben az itteni rom bt izén kétts re

emlékeztet típus Nemesvitán is elfordult.

E markazitot dr. Hegeds Margit egyet, tanársegéd úrn
kérésemre meg is elemezte. Szíves fáradozásáért e helyen is hálás

köszönetemet fejezem ki. A konc. salétromsavas és brómos feltáró

oldatból három meghatározás jól egyez középértéke gyanánt
adódott:

Fe: 44.89%, S: 49.39%.

Az oldatból A1,0
: ,

stb. nem határoztatott meg. — Az oldhatat-

lan maradék mennyisége 2 97%-ot tett ki, ebbl SiO.. 2.06%, a mara-
dék (Al 20 3 stb.) 0.91% volt. A minségi vegyelemzés tanúsága sze-

rint a markazit As-, Co-, NI-, Mii- és Pb t nem tartalmaz. Az elem
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zésre felhasznált sugaras markazit, a gondos válogatás mellett is,

nyilván a márgás kzetanyaggal volt szennyezve, mely a sugaras
rostok finom rései közé infiltrálódott.

A markazit srségét \V i n k 1 e r-féle piknométerrel (19) tetra-

chlormetánban határoztam meg; három mérés középértékébl:
1)20°/4o = 4,8229+ 0,0022.

A talált srség jól beleilleszkedik P se hl (2) különböz
lelhelyek markazitja in végrehajtott srségmeghatározásainak
eredményei közé.

Az ércmikroszkóp alatt, három érccsiszolat alapján, a markazit
homogénnek látszik. Ersen sárgafény; pleochrcós: vörösesbarna-

zöldessárga. Keresztezett nik.-nál élénken anizotrop; színei: sárga,

ibolyásvörös, sárgászöld, kékeszöld. 20%-os HXO, 3 pere után töké-

letlenül támadja meg, ennek folyományaként bámulás, illetve

színtjátszó bevonat jelenik meg. Ikrek az ércmikr. vizsgálat szerint

Fig-

. 60. ábra.

is gyakoriak; ritkán zóna szerkezet vehet észre. Az érccsiszolat

szerkezetébl kitnik, hogy az érc kristályai kétféle nagyságúak:
a nagyobb, sima felület kristályok tökéletlenül csiszolható, apróbb
kristályokat vesznek körül; utóbbiak között a legkisebbek 0.2 mm
átmérjéit (60. ábra).

A csingervölgyi markazit képzdését illetleg hivatkozunk E.

T. Allén (2) felfogására, mely szerint az eredetileg iszapos

szedimentekben képzd markazit alacsonyabb hmérsékleten, sa-

vanyú oldatokból válik ki. E kiválási folyamatnál a szén redukáló
szerepet játszhatik. — A vizsgált marknzitdarabok némelyikében vé-

kony szénerecskc húzódik végig, bennük tehát a markazit közvetlenül

--zénre ntt rá. Ez a megfigyelés a fentvázolt genezist támasztja alá.

# * #

2. Kvarc, Kékes (Mátra). Zárványok a piroxénandezitban.

A szürkósfekete kzetben elforduló, obszidiánra emlékeztet
kvarczárványokat a Kékes-szálló építésekor, a kilátótorony alatt

megbontott sziklákban, egyik egyetemi kiránduláson találtuk meg-

A kvarc rendesen barnás, vagy sötét fii tszürke, oszlopos darabok-

ban fordul el. A darabok nagysága különböz, van közöttük 3 cm
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hosszú és 1 cm széles kristály is. A vékonyabb szilánkok átlátszóak

és ibolyás színek.
Vizsgálatukból mégállapítható, hogy a zárványokat alkotó

darabok hosszanti iránya a kristálytani ftengelynek felel meg. M.
a. a szilánkok elég tisztának bizonyulnak. Egy-egy nagyobb, izotróp

(üveg?) zárvány, továbbá a jellegzetes sorban elhelyezked pont-

szer zárványok azonban itt is megfigyelhetk.
A fénytörésmutatókat a prizmamódszer segítségével, R e i-

c h e r t féle elektromos Na-fény-monochromátorral állapítottam

meg, szobahmérsékleten. A csiszolt prizma törszöge 17" 23‘ 50“ volt.

A mérések eredményeinek középértékét, összehasonlítás végett.

Hinne és Kod b kvarcon végzett, igen megbízható optikai vizs-

gálatainak idevágó eredményeivel közöljük:
a) £ s—m

Kékes 1,5442 1,5537 0,0095

Rinn;e-Kolb 1,5442 1,5533 0,0091 23
n C

A ftengelyre közel merleges csiszolat vizsgálat i alapján

a kvarc jobbraforgatónak bizonyult.

Srsége: D 20°/4° 2,6491 + 0,0003

A kvarc ftengelyére közel merlegesen csiszolt lemezen, a

bázis lapon, HFval való étetés után, Bömer (1) megállapításainak
megfelelen, háromlapú piramis alakú etetési dombok jelennek meg-
Az étetett lemez egyik (bázis) lapján, közel a lemez Széléhez a fme-
znytl elüt csillogásé kisebb mezny figyelhet meg; a két mezny
egymástól szabálytalan vonallal határolódik el. Ez a jelenség iker-

összenövésre utal, törvényét azonban nem sikerült pontosabban
meghatározni.
A Kékes kzete, melyben a leírt kvarczárványok találhatók, piro-

xénandezit, a szabadszemnek is azonnal feltn sok plagioklásszal.

M. a. a salakos, némileg pilotaxitos alapanyagba beágyazott ásvány-
elegyrészek között a plagioklász uralkodik, mellette hipersztén és

olivin, elszórtan augit különböztethetk meg. Helyenként egyes

szabálytalan elhatárolásé foltokat apró tridimit-kristályok töltenek

ki; közöttük néhol sugarasan szétálló, vékony biotit-lemezkék fog-

lalnak helyet. Reakciós övét (keretet) sem a kvarczárványok, sem
az említett tridimit,csomók körül nem lehetett észlelni.

A Mátra kzeteit Manritz Béla (9) részletesen ismertette.

A piroxénandezitokban több helyen elforduló exogén kvarczár-

ványokon kívül (Szurdok- Pír pöki, Nagybátony), melyeket augit-

koszorú övez, M.auritz Béla primér kvarcot is talált pl. a

lrinci Mulatóhegy és a Sósk piroxénandezitjában. Nagy valószí-

nséggel ily primer kvarcvak kell tekintenünk i kékesi „kvarc

zárványokat" is.

# * #

3. Amfihol és hiot.it. Nagy-Inóc, Börzsöny-hegység.

A Ki rály réti-puszta közelében lév Nagy-Inóc kzeteit beha-

tóan Papp F. és L w M. tanulmányozták. A liiperszténandezitban
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nyitott kfejt keleti oldalán újabban Dr. Erdélyi János mii-

egyet, tanársegéd úr apró ásványokkal bélelt üreget talált, melynek
darabjait vizsgálat végett szíves volt átadni. Az üreg falát szürkés-

kék bevonat takarja, fennve pedig finom, kb. egy mm átmérj
Iriotitlemezeket és hipersiztónre emlékeztet, a fél centiméter hosz-

szúságot megközelít, igen vékony amfibolkristályokat figyelhetünk

meg.
A kristálytanilag jól kialakult nmfiho'ok 1-4 mm hosszúak,

szélességük rendesen nem több, mint 0,1-0,2 mm. Uralkodó formájuk
az (110) harmadik fajta prizma Milcr. a. áttetszek, pleochroizmu
suk nem ers: c irányában zöldesbarna, merlegesen reá vörhenyes-

barna színek. A prizmalapon fekv kristályok kioltása e:c'— 17°.

A kristályok tiszták, homogének; a e tengely irányában azonban
ismételten találni bosszú, vékony üregeket (?) a kristály közepén.

A rendkívül vékony vagy kicsiny kristálylapok többnyire

simák s jól reflektálnak, tehát lehetvé teszik a formák meghatá
hozását. Az uralkodó prizma lapjai helyenként hosszan rostozottak

és a rostozás szerint finoman lépcssek. A ó(()10) keskeny, az a

(100) alig észrevehet, vékony esik. A terminális formák között a

bázis uralkodik, hozzá, hasonló nagyságban a vy(lOl) lép fel; a #(201,

/ (101) és £(021) formák lapjai igen kicsinyek (58. és 59. ábra).

Ikrek (100) szerint. A megfigyelt kombinációk a következk:

na c b 1 (iker) m c w a b 1 t

m c a b z (iker) m c w a b t

A mórt tszögek köizépértékeit X o r d e n s k i ö 1 d tengelyará-

nyából számított értékekkel az alanti táblázat foglalja össze:
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mért számított mért számítolt

m : m = 110 110 = 55c 30' 55° 49' a : c = 100 : 001 75
J 06' 75°02'

: c = 001 = 76 53 76 48,5 w = 10f 74 01 73 58

^ a 100 = 27 41 27 54,5 1 101 = 50cca. 50 35

: b 010 - 62 10 62 05,5 t 20f 49 40 49 54

c : w . 001 101 = 31 00 31 00 G : z = 001 021 = 29 27 29 35

: 1 101 = 26 ca 24 27 b ‘ z = 010 021 - 60 52 60 25

c : c = 001 001 29 43 29 56

V vizsgált amfibolt ük a bazaltos amfibólnak a zöld amfibol

felé hajló típusához tartoznak. Erre utal a pleochroizmus, a fény-

lre (y értéke közel áll, de kisebb mint 1-657) s a prizmalapon miért

kioltási szög nagysága.

Az üreget tartalmazó közel augitos hiperszténnndezit, mely-
ben az amfibólnak a nyomai már alig találhatók meg, helyét minde-
nütt a rezorpciós termékek foglalták el.

A biotit finom, hatszög lemezkéi az amfibolnál jóval nagyobb
számban nttek fel. Az opt. ts.

||
(010), vagyis másodrend csillám-

féleség. Opt. tengelyszög kicsiny; karakter negatív. Tengelydisz

perzió ers: o <h> Pleochroizmus a bázislapon: c zöldessárga,

í> rózsaszínsárga.

Mindkét ásvány érdeke pnéumatolitos képzdmény.
# # #

4. Phil'iipsit, Medves, Eresztvényi-kfejt.
Az eresztvényi bazanitban a 3—5 cm átmérj üregek falát

bevonó hófehér phillipsi (kérget már Toborffy említi (15), ami-
kor innen a phillipsitet kísér érdekes, hegyes szkalenoéderekben
fellép 1 áléitól ismerteti Újabban phillipsitet, szíves szóbeli közié!

szerint Jugovics Lajos talált itt. A közeli Somcsk község
Várhegyének bazaltjában Seb a far zik találta meg annak ideijén

a phillipsitet, s pompás kristályait K a 1 e c s i n s z k y meg is ele-

mezte (7). Azóta Dornyay B. talált e vidéken szép kristályok it,

melyek a, salgótarjáni gimnázium gyjteményében vannak.
A fentemlítettEresztvényi-kfeljtben legutóbb Bárt kó L a j o s

egyet. h. tanársegéd úr gyjtött, phillipsites kzetdarabokat, melyek
nek vizsgálatáról, mivel az irodalomban e lelhelyrl kristálytani

adatokat nem sikerült találnom, röviden a következkben cízámol-

hatok be.

Az üregek falát bevonó fehér kérget phillipsit-kristályok alkot-

ják, melyek 1—2 mm hosszúak, vastagságuk pedig alig éri el az

egy mm t. A kristályok kivétel nélkül ama ikertípushoz tartoznak,

melynek alakja egy tétragonnlis prizma és piramis kombinációjára

emlékeztet, A phillip. it kristályformái közül a c(001), b(010), m-(110)

w(120) figyelhetk meg. A kristályok egyrésze az ismert, (001) és

(101) sz. ketts, másrésze pedig kombinált, keresztalakú iker, a

prizmalapokon az ikerösszenövést eláruló, jellegzetes rostozással.
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Bonyolultabb ikertörzseket a vizsgált anyagon nem lehetett meg
figyfelni.

A kristályokon végrehajtott mérések a következ eredménye-
ket szolgáltatták:

Mért Számítolt Mért Számított

m : m = 110 110 = 59° 56' 60° 42' n b = 120 010 = 40° 58' 40° 30
: c = 001 = 60 46 60 50 m = 110 19 04 19 09

: b = 010 59 43 59 39 m m 110 110 = 58 34 58 20

M. a. a sugaras-rostos szerkezet kri-tálybalmaz egyedei az

ikerösí zenövések miatt igen különfélékéi) orientált meznyökbl
tevdnek össze. A kioltás kb. oldallap sz. metszetekben: a:c zzr 10

—

17". Opt. ts. merleges (OlO)-ra, tengelyszög nagy, biszektrixdisz-

perzió igen ers. A fénytörósmutatók közelít meghatározása a folya-

dékba ágyazás módszerével történt. Beágyazó folyadéknak xilol és

benzol elegye, illetve cédrusom j szolgált. Elektromos Na-mono
ehromátor fényében 21" C mellett:

« = 1,497 y 1,504

A közölt kristályrajzokat Spáczel Lajos tanárjelölt r
készítette.

(Készült a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-
kzettani Intézetében.)

# # #

1. Markasit. Csinger-Tal bei Ajka, Bakony Gcbirge. Das Mine-
ral wurde liier im Kohlenmergel aus dér Kreidezait vorgefunden.
Die Kristalle an dér Oberflache dér radialstruierten Knollen babén
eine Grösse von 2—5 mm. Die beobachteten Formen sind: (011),

(101), (110), (

1

1 k i ) , (001) (013); i'tber ihre Ausbildungsweise beriehten

die Figuren dér zwei Typen. Die Fönn (hkl) ist sannnt (110) hori-

zontal gerieft und gewölbt, die Winkelmefst ungen deuten auf (111),

bzw. ihre Vizinale (17. 16. 16). Die Kristalle sind im allgemeinen

verzwillingt, u. z\v. Doppelzwillinge und Vierlinge nach (110). U. d.

Erzmikreskop zeigte sieh dér Markasit homogén, pleochroitisch

zwischen rötlichbraun und grüngelb, bei -1- Nic. lebhaft anisotrop.

Bezüglieh dér Struktur isi zu beobachten, dass gut polierbare,

grössere Kristalle kleine Individnen umsehliessen. Über Winkel-
werte, Dichte und chemische Zusammensetzung dér Kristalle sollen

die Zahlen im ung. Texte beriehten. — As, Co, Ni, Mii, Pb nieht

vorhanden. (Analysiert von Frl. Dr. M. von Hegeds.) Feine

Adern von Köble im Markasit spreehen fiir eine Genese, wie die

von E. T. Allén geschildert vurde.

2 . Quarz, Ei ni chilissé im Pyroxenandesit, Kékes, Mátra Ge-

birge. Die braungrauen eder grauvioletten Stengel erreichen manch-
mal eine Grösse von 3X1 cm. Langsrichtung die Hauptaxe. Br -

chungsindices mit dér Prismenmethode bestimrnt Opt. rechts-

drehend. Atzung mit HF führte zu den bekannten Ergebnissen. Um
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den Stengeln ist kein Reaktionsrand zn. beobachten, d. li. sie

müssen als primré Gebilde betrachtet werden.

3. Hornblende und Biotit, Berg Nagy-Inóe, Börzsöny-Gebirge.

Pneumatolytische Bildungen in Hohlráumen eines Pyroxemande-

sits. Die Hornblendekristalle sind nadelartig, doeh roharf ausgebil-

det,beobachtete Formen: (110), (001), (010), (100), (101), (101), (201),

(021). Nach ihrem optiseben Verhalten gehören die Kristalle dem dér

griinen Hornblende nahe stehenden braimen Amphiboltyp an.

Die feinen gelbbraunen Glinuiu rt fi feleben erwiesen sich als Biotite,

4. Phülipsit, Stb. Eresztvén y, Medves-Gebirge. Das Mineral

bildet eine weisse Kruste an dér Wand dér Hohlraume des Basa-
nits. Die Ansbildungsweise dér Kri talle ist ohne Ausnahme pseudo-

tetragonal, eine bekannte Erscheinungsform dér doppelten und kreuz-

formigen Zwillinge. Sonstige, komplizierte Zwilling.sstöeke konnten
nicbt beobachtet werden. Einige kristallographische, und optische

Daten wurden bestinnnt.

(Aus dem Mineral.-péti*. Instilute dér lvönigl. Ung. Petrus Pázmány
Un iversitat zu Budapest.)
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ARANYOSM.ENTI HOMOK BISZTRÁRÓL (Aranyos-Torda vm.).

Irta: Sztrókay Kálmán dr.*

DÉR SAND DES ARANYOS-FLUSSES BEI BIST HA.
von K. Sztrókay.**

Mint ismeretes, az Erdélyi Érchegységbl, fleg K-felé lefutó

patakok, folyók mentén a lakosság f- vagy mellékfoglalkozásként

aranymosást z a legrégibb idk óta. A fiatal harmadkori vulkános-

sághoz kötött arany, a terület régebbi képzdményeinek lepusztulási

termékeivel együtt kerül e folyóvölgyeikbe s résztvesz egy olyan

ásványtársaság felépítésében, mely kzettani, de méginkább minera-

lóg'iai szempontból méltán felhívja magára a figyelmet.

A megvizsgált aranytartalmú homok néhai dr. Hoitsy Pál
gyjtése az 1900 as évekbl, és az Aranyos fels szakaszáról, Bisztró-

ról (Aranyos-Torda vm.) való. Els rátekintésre feltn különbsége-

ket árul el a más, vele rokon képzdményekkel szemben. Sötét,

mondhatni fekete színe az els sorban elüt tulajdonsága, majd a

megvizsgált szokatlan srsége (D20
° 5,74) szintén rendkívülinek

mondható.
A mechanikai összetétel vizsgálata — az amerikai

szemcse-átmérbeosztást véve figyelembe — szitasorozat segítségé-

vel történt:

G VCS CS MS FS SFS
>—2.0 2.0—1.0 1.0—0.5 0.5—0.25 0.25—0,1 0,1—>0
0.74 3.30 0.70 17.36 67.76 9.78 %

Ezen elemzési eredményeket összefoglalólag a 61. ábra szemlélteti-

A homokot mechanikai összetétel szempontjából legjobban karak-

terizálja, mint domináns frakció, az FS-jel (Fi ne Sand); tehát

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi december hó
12- i szak ülésén.

** Vorgetragen in dér Faehsitzung dér Ung. Geol. Gesellsokaft

am 12. Dez. 1934.
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kimagaslóan nagy percentszámmal a 0.25—0.1 mm átmérj szemek
az üledék f-összetévi.

Az á s v á iiyos ö s© z e t é t! e 1 vizsgálata a srségi mérés-

nél kapott magas értékszámoknak világos magyarázatát adta. A
homokot binokuláris mikroszkóp alatt vizsgálva, ftömegében fekete

és sárgás opak ércv izeinek alkotják, melyek mellett a színes alkat-

részek alárendelt szerepek. A közelebbi vizsgálat elvégzése céljából,

ismert módon az alábbi szétválasztási eljárásnál ásványos frakciókat

állítottam el:

Fig. 61. ábra.

A kiindulási anyagot els fokon bromoformmal (D — 2.9), majd az

Bromofonn
D 2.9

> >

Elektr. mágnes 0.7%

Mágneses
48.(1%

Nem mágneses

Cadmium-
borowolfrámát

oldat

D = 3.28

476%
III.

2.8%

IV.

SFS PS MS CS vrs G
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eióra bontottuk. Ilyen módon négy í I II., III., IV. az.) egymástól
nagymértékben különböz részletet nyerhettünk Ezen elválasztási

percentszámok között meglepen alacsony az I., kvarc-földpát
csoporté, alig 1 %, amely érték folyómenti homoknál szinte rend-
itív ii 1 i nek mondható.

A négy elválasztási csoporton belül szerepl ásványi kompo-
nensek meghatározása elssorban az optikai sajátságok alapján

(ismert tré- mutatójú folyadéksorozat segítségével), binokuláris

és polarizáció® mikroszkóp alatt történt. Egyes,, kristálytanilág jól

határolt ásvány-szemen a formák meghatározása goniométerrel is

lehetséges volt.

Ha a különleges és ritka ásvány-fajták képviselitl eltekin-

tünk, úgy a homokot felépít ásványtársaság tagjai, fogyó sorrend-

ben a következk:

ilmenit amfibolok staurolit

magnetit piroxének zoizit

pirít kvarc disztén

gránát turmalin arany
zirkon földpátok anatas

epidot rutit korund
apatit csillámok

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kvarc—auatns közé es
tagok között a pontosabb desoeiidens sorrendet megállapítani nem
igen lehet.

Ilmenit. A 48.6% -ot kitev mágneses részlet zöme ilmenitbl

áll A szemek nagysága nem igen éri el a 0.2—3 mm-nél nagyobb
méretet. Majd kivétel nélkül jó kristályok, vagy töredékek, tükör-

fényes lapokkal; különösen házi' lapjuk villogóan sírna. Polarizáció®

mikroszkóp alatt, ráes fényben sötét, érces violakék színt mutat-

nak. Felismerhet formák az uralkodó bázison kívül: r(1011);

e(0112). Gonioanetrikus mérések:

mért számított

C : r = 57°42’ 57°58'30"

: e = 38 27 38 38

A többi romiboedrikue forma becsillanása olyan kis mérv, hogy
közelebbi meghatározásuktól el kellett tekintenünk.

Magnetit mindjárt az ilmenit után említend. Majd kivétel

nélkül kis, ép oktaéderek, vagy töredékei. Némelyik közülük aktív

mágneses tulajdonságot is árul el. A mechanikai összetétel minden
frakciójában fellelhet. A nagyobb átmérj osztályok úgyszólván

tisztán magnetitból állanak.

Az érces, opak-ásványok harmadsorban jelents részét a

pirít alkotja. Minden szeme ép kristály. Kis hexaéderek, finoman
rostazott lapokkal; (201) alakok; vagy a két forma különböz arányú
kombinációi. Arany- vagy sárgaréz-sárgák; egyik-másik tarkán fut-

tatott, nagyon sok szemet vékony, vörösbarna limonito® kéreg von
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he. A bekérgezós miatt a piritet mindhárom (II., III., IV.) nehéz-

síirsóg frakeióba n megtalá ljuk.

A (jrúnátok megjelenésben, színben és nagyságban a legnagyobb

változatossággal szerepelnek. Számos szem tökéletesen fejlett, tvil-

logó. sima lapokkal határolt ideális kristály; fleg deltoid 24-es és

rombdodekaéder az uralkodó alak. A töredékek éles, változatos

egyenetlen,' ég felülettel a rideg, nagy fénytörés és nem hasadó

ásványok bélyegét viselik magokon. Színük a teljesen viztisztától

a sötétebb ibolya pirosig minden változatban megfigyelhet. Zár-

ványcsak; mind izetrópok, optikai anomália nem mutatkozott. Szín

és kristályforma szerint két csoportra különíthetk; a sárgás, sár-

gás-vörös, narancs-jácintpiros-szemek kristály formája a (211) és

(110) kombinációjából áll; az ibolya piros és rózsaszín tónusú szé-

niekben inkább az (110) az uralkodó alak, melynek lapjai nem olyan
fénylek. A homok vörhenyes színét a nagymennyiség gránáttól

kapja.

/Irkon. A legkielégítbh mineralógiai megfigyelések a zirko-

non eszközölhetk. Hozzávetlegesen mintegy 3—4% -át alkotja a

homoknak. Mind kifogástalan, tökéletes kristály. Némelyik mérete
a ftengely irányában eléri a 0.9—1 mm t is. Zárványok gyakoriak
és fonal-orsói izerek; csorbaság, törés ritka. A kristályokon gonio-
méterrel meghatározott formák, melyek a 62. sz. ábrán feltüntetett

arányban majdnem minden szemen szerepelnek, az alábbiak:
a = (100); m = (110); x — (311); e = (101).

1

mért számított

100 : 110 = 45°05' 45°00'

: 010 = 89 59 90 00

311 : 131 = 47 21 47 11

: 411 = 32 57 32 57

101 : 101 =; közelítleg 65° 65 16

A zirkon szemek sajátságainak vizsgálata kapcsán kísérlet történt

egyéb tulajdonságaik kikutatására is. Ismeretes, hogy Hevesy-
nek és munkatársainak: a Zr-tartalmú ásványokból sikerült elször
felismerni a hiányzó 72 es atóimrendszámú elemet, 2 melyet Kopen-
liága régi nevérl Hafnium nak neveztek el. Ezen elemre' és el-
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fordulására vonatkozó vizsgálat-sorozataik eredményezték azon

megállapítást is, hogy a Zr-tartalmú ásványokban a Hf tartalom

a rádioaktivitáiS között lineáris összefüggés van. 3 Hogy az erdélyi

zirkont ilyen irányú tüzetesebb vízi gálatoknak vethessük alá, elbb
egy egyszer, bevált összehasonlító megfigyelést végeztünk. Ez
Ez abból állott, hogy az ismert, közepesen is aluli Hf- és rádioaktív-

tartalmú morvaországi (Zdjar-hg) zirkonnal együtt 28" Sch-eú

„orthochrom" fotoleimezre helyeztük. Az emelked expozíciós idk
mellett az a negatív eredmény tnt ki, hogy 100 óra múltán a

morvaországi zirkon radioaktivitásának keresett effektusa már meg-
jelent, míg az erdélyi zirkon é 150 óra után sem. Ezért e zirkonok
Hf-tartalmára, illetve radioaktivitására vonatkozó vizsgálatok

egyelre félbeszakadtak. — Egyébként a zirkon-szemek túlnyomóan
ersen színezettek, méz-sárgák, jácintpirosak : 900"-on való 1

;

—

2

órás hevítés után teljesen elszín telednek, víztiszták lesznek 4

Epidot nagyobb számban szerepel. Inkább kisebb szemcse-

átmérj frakciókban van jobban képviselve. Legnagyobbrérzt
zömök, vagy 1 1 osszabbtermet prizma, hasadási alak, kevés kristá-

lyos külsvel. Törésmutató közel 1.74. Pleochroizmus jelents:
í> = színtelen tvagy nagyon gyengén sárgás), a —c — zöldessárga,

citromsárga. Ortozóna mindig jó tengelyképeket ad, gyenge disz-

perzióval (p>v).
Apátit meglep mennyiségben és alakban figyelhet meg. Ter-

met legtöbbnyire épkristályos: zömök hatszögletes oszlop, bipira-

missal és bázissal kombinálva. A szemek színe fehér, átlátszó-át-

tetsz; nagy részük piszkos-szürke, vagy kékes-szürke tónusú, mely
színezdést a c-tengely szerint elhelyezked szürke szürkésfekete

salakzárványoktól nyerik. Az ersebben zárványos szemek pleo-

chroizmusa: c=kissé ibolyás-szürke, J_ c=rzinfelen. Sósavas

kezeléskor a zárvány anyaga visszamarad.

Amfibol legtöbbnyire hosszabb prizmatöredék, de nem ritka a

kristálylapoktól határolt szem sem. Ilyenkor fekete, kissé fémes

külsej, átlátszatlan. A legkisebb nyomásra számtalan, vékony ha-

sadási 1 éeecskére esik szét, melyeknek széle lépcss elhatárolásé. E
hasadási lemezek színe uralkodókig zöldes-sárga vagy zöldes-barna;

c : c = 12—17". opt. tengelysík II
c. Pleochroizmus: c = piszkos-

zöldeskék, J_c — világos fzöld; vagy: c = zöldesbarna, J_ c

—világos harnás-zöld. Törésmutató 1,657 körüli. Diszp : Q
Néhány jókristályos, átléi-zatlan, hatszögletes-oszlop külsej

szemen a következ optikai sajátságok figyelhetk meg: egészen vé-

kony hasadási lécek könnyen elállnak s ezeknek szine egyenes ki-

oltás mellett: c
||
c= vörönbarna-rókavörös, |

c= világos tea-

barna. Törési exp. cca 1.68; teng. sík
||

c, Bx Q = ct, diszp. : v

E szemeket rornbos piroxéneknek kell minsítenünk.
Kvarc — szemben más homokfajtákkal — jelentéktelen kom-

ponens. Csak a közepes éls kisebb szemcse-átmérj osztályokban
találjuk meg. Minden szem víztiszta, éles, szögletes, szilánkos, kis

apró zárványokkal. Egyik-másik szemen az egyenes kioltás fel-
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hívja a figyelmet a prizmatikus termetekre, melyek víztiszta, hatszö-

ges oszlopok, terminális formák nélkül. Néhány unduláló kioltásit

szem is megfigyelhet.
Turmalinok már ritkább elfordulású szemek közt említendk.

Szép prizmáé alakok, a bázis helyén éles törési felületekkel
1

; termi

nális forma ritka. Roppant ers a pleochroizmus: £ =világos teá-

immá, M =majdnem átlátszatlan kávébarna. Az apró, opak zárvá-

nyócskák sokszor páfrány-szer rajzolatot adnak. A zárványok közt

kis rutil-t is elfordult.

Föl(Ipátok törésmutatói — szefoglalókig ,— mindig alatta

maradnak a kvarcénak, tehát csak a savanyúbb tagok vannak kép-

viselve. Java részük törésmutatója 1.523 körül van (ortoklászok).

Friss megtartású szemek ritkák; sárga ak, zavarosak; hasadások

mentén sárgásbarna szalagocskák futnak. Ikrek elég ritkák s vagy
csak két tagból állnak, vagy sr, vékony ikerlemezek . orozatai.

Néhány mikroklin is elfordult, melyeknek rácsos-szerkezete, már
egy-nikollal is szembetn.

Rutil-szemek sötétek, vöröses mézsárgák; töredékek, vagy
orsó-szerek, küls forma-lapok nélkül; £ =sötét vöröses-sárga,

<n =világosabb gyantasárga.

A csillám elenyészen kevés. Javarészt biotit kis tengelyszög-

gel. Minden lemezke kifakult, színtelen. A szélek gyrt papírhoz
hasonlóak. A legnagyobb lemezke eca 1 mm es nagyságú volt, mely-
nek egyik része színtelen, másik fele egészen sötétbarna, felhs szí-

nezdést mutatott. Tengelyszög itt sem volt nagyobb 4—6°-nál; Bx a— c. Törésmutató 157, diszp.: (><*'. Néhány vékony muszkovit-
pikkely egészíti még ki e csoportot.

Stnuralil-szemek közt iker nem akadt. Legtöbbje töredék (110)

és (010) formalap maradványokkal E lapok felülete egyenetlen,
néha gyengén kivehet hasadás;' nyomokkal. Tré; matató = 1 .74.

Pleochr.: c — gyantasárga, a - világosabb zöldessárga.
Zoizitok színtelen, vizliszta rövid oszlopok vagy kockaszer

alakok. Felületük a hasadás miatt egyenetlen. Egymásra derékszög-
ben futó, kétfelé hasadásuk jól megfigyelhet. Kioltásuk egyenes.
Interferenciaszínük egyöntet fakó haza kék, a nagyobb méret
szemeken élénkdbb kék, mely a széleken kissé fakul. Törésmutató
közel 1.74; tengelyi ík

||
a tökéletesebb hasadással, mely egyúttal

a a irányát is jelöli. Tengelyszög cca 30—40°, diszp. p <>'
t

Disztén szemeeskéi többnyire nyúltak, oszloposak, lépcss hatá-
rokkal. A szemek majdnem mindig az (100) lapon fekszenek, ahol

a közel derékszög-lefutású két hasadás erteljesen érvényre jut.

Yiztiszták, színtelenek egy-két apró, opak zárvánnyal. A. a a he-

gyes biszektrix, merleges az elbb említett els véglapra, az opt.

tengelyvsík 28—32"-ot zár be a hosszanti határ éllel.

Az arany gyakoriságát nagyon nehéz megítélni. Finom, vé

kony-lemezes, rajzo-latos pikkelyke, vagy tej fehér (meghatározha-

tatlan), lágy ái vánnyal Összetapadt kis görgeteg- Egy-két pikkely

nagysága eléri az 1 mm-t is.
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Anatas egyike a ritka, de jól definiált, jó megtartású, feltn
külsej szemeknek: fémes, kékes-szürke szín, hegyes tetragonális

bipiramisok vagy ennek töredékei. Fénytörés roppant magas, bázis-

sal parallel futó hasadás kemény, fekete vonalakkal tnik ki. Pleo-

ehroizmus nem tapasztalható.

Korund két kicsi, cea 0.1 mm-es szemecske alakjában került

objektív elé. Az éles, nem orientálható, egyenetleln felület szilán-

kok színe kékes-szürke volt, mely a c irányában ( <o ?) szürké-

sebb, J_ c élénkebb kéknek látszott. Az egyik szemecskében sok

apró zárványt lehetett megfigyelni.

A felsorolt ásványokon kivül megemlítjük, hogy néhány élénk

smaragd zöld szín, magas fénytörés, izotrop sízilánkocska hova-

tartozást nem sikerült megállapítani: valamint egynéhány na-

gyon kiesi, ezüs'tfehér, lágy fémlemezke minémségét sem lehetett

eldönteni s igy nem foglalhatnak helyet a felsorolásban-

# # #

Mindezek összefoglalásaként azt kell megállapítanunk, hogy ez

a folyóüledék kétségtelenül elsdleges szedimentáció, a benne fog-

lalt ásványi szemek nincsenek mersze termhelyüktl. A szállítást-

jelz koptatottság a legkisebb mértékben sem ismerhet fel.

A vázolt ásványtársaság, melybl az Aranyos-menti lakosság
mosta és mossa az aranyat, komponenseit arról a vízválasztó vidék-

rl, mint vízgyjt területrl nyeri, ahonnan hazai geológusaink
közül fleg Pálfy Mór' geológiai és kzettani felvételei ismeretesek.
A Hideg-Meleg-Szamos és Aranyos fels vizvidékérl leirt gráni-

tokban, kristályos palákban, fiatalabb ernptivumokban mindazon
kzetalkc-tó elegyrészeket megtaláljuk, melyeket ezen aranytar-
talmú homok összetevi között megfigyelhettünk. — Hogy e homok
nagy srség ásványokban, fleg ércekben olyan rendkívül gazdag-
nak mutatkozott, az való zínleg abban leli magyarázatát, hogy a

begyjtés a sebes-folyású Aranyos völgyének olyan részérl tör-

tént, ahol egy természetes szortírozottságon átment hord "lék halmo-
zódott fel.

(Készült a bpesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem
Ásvány-kzettani Intézetében. 1934.)

* # #

Es wurde dér goldhaltige Sand aus einer Seife des Aranyos-

Flusses, bei dér Gemeinde Posztra (Kom. Aranyos-Torda, Siehen-

hiirgen) sedimentpetrographisöli nntersucht. Dér dunkle Flnssand
hesitzt ein hohes spezifisches Gewicht, über seine rnechanische

Zusammensetzung soll die Fig. 61 berichten. Die vorherrschende
Fraktion hildet FS (feiner Sand), dérén Körner üurchmesser von
0.25—0.1 mm habén, ilire Menge maciit 67.7% aus. Zr Feststellung

des Mineralbestandes wurde erst eine Trennung durchgeführt, dérén
Resultate aus dér Fig. 61. ersichtlich sind, dann die einzelnen

Kiásson u. d. M. nntersucht und die M ineralkörner optisch bestimmt.
Die haufigsten Minerale, annáhernd in dér Reihenfolge ihrer Háu-
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figkeit, siml tlic folgenden: Ilmenit, Magnetit, Pyrit, Gránát, Zir-kon

(Fig. 62 ), Epidot, Apátit, Hornblenden, Pyroxene, Quarz, Turmalin,
Feldspate, Rutil, Glin mer, Stanrolith, Zoisit, Disthen, Gold, Anatas
und Korund. Die einzelnen Kristallkörner zeigen oft gute Kristall-

formen so, dass z B. an Ilmenit- und Zirkonkristallen auch gonio

metrische Messungen vollzogen wurden. Übrigens sind allé Körner,
bzw. Bruehstücke friseh, nicht verwittert, mán kann auch keine
Abnutzung an ihnen walirnehmen, ikre Transportdistanz war alsó

offenbar eine sehr geringe.

Das Wassergebiet des Aranyos-Flusseis ist geologisch aus Grá-
nitén und kristallinen Schiefern au fgebaut, den sich tertiare

Effusivgesteine anschliessen. Das Gold ist an die letzteren gebun-
den. Allé Mineralgemengteile dér erwalmten Gesteinel kimen im
untersuchten, goldhaltigen Sand vorgeí'unden werden.

ÍAus dem Mineral.-petr. Imtitute dér Königl. Ung. Petrus Pázmány
Universitát zu Budapest, 1934.)
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I. Szakülések.

1 9 3 4. á p r i 1 i s 4.

1. ‘Sigmond Elek dr.: Általános talaj rendszerem vezet elve és
gyakorlati alkalmazása. Hozzászólt: Vendl A

2. Bányai János: Az Erdélyi medence Hargita alatti részének
sztratigráfiája. Hozzászólt: Vendl A.

3. Kovács Lajos dr.: Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshegy
középs-liász üledékeibl.

19 3 4. m á j u s 2.

1. Pávai Vájná Ferenc dr.: Adatok Budapest székesfváros kör-
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2. Horusitzky Ferenc dr.: Sztratigráfiai tanulmányok a Duna-
balparti dombvidék északi részén. Hozzászólt: Földvári A. és

Fekete Z.

3. Schréter Zoltán dr.: A Bükkhegység triászképzdményei. Hozzá-
szólt: L i f f a A.

1 9 3 4. j ú n i H sí 6.

1. Koch Sándor dr.: Néhány Gömör megyei ásvány.
2. Bátyi Károly: Adatok a pirit elektromos viselkedéséhez egy-

oldalú nyomás alatt. Hozzászólt: Vendl A.
3. Koch S. dr.: és Zombory L. dr.: Újabb magyarországi ankerit

i nagnézi t el foirdúlá sok

.

1 9 3 4. o k t ó b e r 3.

1. Vitális Sándor dr.: Földtani megfigyelések a Meesek-hegység
északi peremén. I.

2. Mottl Mária dr.: A jégkorszak okairól és ketts biológiai jelen-

tségérl.
3. Szalai Tibor dr.: A hegyképzdés hatása az Élet kialakulására.

Hozzászólt: Vendl A.
«

1 9 3 4. n o v e m b e r 7.

1. Szörényi Erzsébet dr.: Oligocén Scalpellum-m aradványok .Ma-

gyarországból.
, ,

.

2. Vitális Sándor dr.: Földtani megfigyelések a Meesek-hegység

északi peremén. II. Hozzászóltak: Lódzy L., Pávai Vájná F. es

Vendl A.
,

3. Gedeon Tihamér dr. A studenei réz-ércelfordulás. Hozzászól-

ták : Szentpétery Zs. és Vend] A.

193 4. december 12.

1. Steinert Katalin dr.: Adatok a magyarországi gránitok isme-

retéhez.
2. Koch Sándor dr.: Sziderit Kisbányáról.
3. Reichert Róbert dr. : Néhány ásvány újabb hazai elfordulása.

4. Sztrókay Kálmán dr. : a) Az alumínium-jodát-nitriát kristály-

tani állandói.

b) Erdélyi aranytartalmú homok kzettani vizsgálata.

A december 12-i ülés lefolyásáról a következ kötetben emléke-

zünk meg.
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II. Választmányi ülések.

A választmány 1934 április- 4-én, június 6-án, október 3-án és
szeptember 7-én tartott ülést.

A jegyzkönyveket a súlyos gazdasági helyzet miatt nem közöl-
hetjük, azok az irattárban tekinthetk meg.

III. Fachsitzungen.

A m 4. A p r i 1 1 9 3 4.

1. E. v. ‘Sigmond

:

Leitprinzip und praktischo Anwendung meines
allgemeinen Bodensystems.

2. ,/. Bányai: Die Stratigraphie des unterhalb des Hargita-Ge-
birges gelegenen Teiles des Siébenbürgischen Beckens.

3. L. Kovács: Ammonitesifauna aus den mitteliassischen Ab-
lagerungen des Kávás-Berges im Bakony-Gebirge.
A m 6. Mai 1 93 4.

1. S Koch: Einige Minerale aus dem Komiitat Gömör.
2. K. Balyi: Daten zum elektrischen Verhalten des l’yrits unter

einseitigem Druck.
3. S. Koch und L. Zombory: Neuere ungarische Ankerit- und

Magnesit-Vorkommen.
A m 3. Október 1 9 3 4.

1 S. Vitális: Geolgiscihe Beobachtungen am Nordrand des

Mecsek-Gébirges

.

2. 31. Motll: Über die Ursaehen und die doppelte biologisclie Be-
deutung des Eiszeitalters.

3. T. Szalui: Über den Einfluss dér Orogenesen auf die Aus-
gestaltung des Lebens.
A m 7. November 1 9 3 4.

1. E Szörényi: Oligozane Sealpellum-Reste aus Ungarn.
2. S. Vitális: Geologische Beobachtungen am Nordrand des

Mecsek-Gebirges. II. Teil.

3. T. Gedeon: Kupfererzvorkommen von Studene.
A m 12. Dezember 1 9 3 4.

1. K. Steinert: Beitrage zr Kenntnis dér ungariselien Gránité.

2. S. Koch: Siderit von Kisbánya.
3. Ft Reichert: Neuere ungarische Vorkommen einiger Minerale.
4. K. Sztrókay: a) Die kristallographischen Konstanten des

A luminium-Jodat-Nitrat.
h) Petrographische Untersuicnung eines goldh alti gén Sandes aus

Siebenbürgen.
Wir teilen im naohsten Heft ausfiihrlicherweise den Verlaüt'

diesel- Sitzung mit.

IV. Ausschuss-Sitzungen.

Dér Ausschuss hatte im Jahre 1934. Sitzungen: am 4. April
6. Juni, 3 Október und 7. November.

Um die Koisiten des Druckes zu vermeiden werden die Protokolle
hier nicht veröffentlicht, sie stehen beim Sekretanat den Mittgliedern
behufs Einsichtsnahme zr Verfiigung.
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zr Kenntnis dér Hydrologie von Pécs, II. Mjftteilung. 13, X. 1930.
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Schmidt E. R.: A geotermikus gradiens kérdéséhez. — Zr Frage
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Über die Bruchstruktur d. Ungarischen Zwischenmaisse. 7. 1931. ,J un.

Schmidt E. R.: Die Eruptix gebiete bei Felspulya (Oberpullendorf)
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p. 171—175.
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Sehmi dt K R. : Kísérd a Föld diszlokációs irányainak geomecha-
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— Versnch zr geomechani seben Erklárung

dér Storungsrich tungen dér Evde. 7. 1932. Jun.Schmidt E. R.: Szeged építköm — Die Bausteine von Szeged.
Alfoldkutato Bizottság könyvtára. VTT. Szakoszt, Közi.

1931 No. /. (Nur ungarisch.)
Schmidt E. R.: Újabb geológiai megfigyelések a karcagi kutató-

túrásokkal kapcsolatban -- Nenere Beobachtrmgen mit bezuer auf
die Schürfbohrungen bei Karcag. 2. T. LXTV. 1931. p 152 156.S c h ni i d t E. R. E . K o b e r: Geonieclianik dér Erdoberfláche Fort-
schritte d. Deutscli. Wissenschaft. ii. Technik 1932.

Sohreier F - Adatok a Buda—Pilisi hegység Nagy-Kevélyhegy-
csoport,jónak hidrológiai viszonyaihoz. — Ángaben zr Hvdrologie
dér Umgebung des Nagy-Kevélyer Gebirgszuges. 13. T. XII. 1932.

Schréter Z.: Az egri vízvezeték hévviz artézi-kútja. — Dér ther-
male artesische Brunnen dér Wasserleitung v. Eger. 13. T. XII. 1932.

S c li r é t e r Z.: Pált'y Móric emlékezete. — Erinnerung an M. v. Pálfv.
13. T. X. 1930.

‘S i gin on d K: A földünk felületén képzdött talajok általános rend-
szere. 1. 1933. XLIX. 79. 1.

Sigmond E: Általános talajrendszertan alapelveinek és alkal-
mazási módjainak ismertetése. (Mezgazdasági Kutatások, 5 köt,
391. 1932.}

Bericht iiber die Szik-Szikrieselwiese bei Békéscsaba.
II Komin. xt. Alkáli Subkomm d. I. B. G. Budapest,
163.

Bdén trockener Gebiete: 1. Kastanienfarbige Bdén,
3. Salzböden. (Blanck E : Handbuch dér
1930. 294—340.)

‘S i g m o n d E.:

Verhandl. d
19301 T. B. p

‘S i g ni o n d E.:

2. Steppenbleicherden,
Bodenlehre, ITT. kötet.

"Sigmond E.: Die Bestimmung dér in Salzsáure löslichen Mineral-
und Niihrstoffe des Bodens und die Bevertung dér Befunde des
Salzsaureauszuges. (Blanck E.: Handbuch dér Bodenlehre, VIII.
kötet, 1931 148—174.)

‘Sigmond E. : Principles and scheme of generál soil system. (Soil
Research. 3. köt. 103. 1933.)

‘Sigmond E.: The reclamation of alkali soils in Hungary. (Imperial
Bureau of Soil Science. Tech. Com. No. 23. London, 1932.)

Simon B,: Várpalota és környékének földrengési mszonyai. — Über
die seismologischen Verliáltnisse v. Várpalota. (Mit deutschem
Auszug.) 2. T. LXTV. 1931. p. 224—230. és 247—252,

Szalai T.: A XX. század természettudományi múzeuma. — Das
naturwissenschaftliche Museum des XX. .Tahrhunderts. 7. 1930. No. 4.

Szalai T.: Biomechanische und methodologisch-systematische Unter-
suchungen an rezenten und fossilen Testudinaten. Palaobiologica,
Wien, Bd. III. 1930.

Szalai T.: Biomechanische Untersuchungen am Schultergiirtel dér
Testudinaten. — Annáién des Naturhist Museums in Wien.
Bd. 46. 1931.

Szalai T.: Föld- és életfejldéstörténeti képek a múzeumban. —
Entwicklungsgeschiehte dér Erde und des Leben in Bildern im
Museum. 7. 1931.

Szalai T.: On the geological occurence of Prodinotherium Hunga-
ricum Éhik. — 12b. 1930. Fasc. 6. p. 23.

Szalai T.: Testudo schnffcri, ei ne Riesensehildkröte aus dem Pliozan
von Samos. — Annáién des Naturhist. Mus. in Wien. Bd. 46. 1931.

Szádeczky-Kardoss G y.: Adatok Kolozsvár környékének geoló-

giájához. — Zr Geologie dér Umgebung von Kolozsvár. Erdélyi
Múzeum. XXXVI. 1931. Kolozsvár,
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Szádeczky-Kardoss Gy.: Erdély különös helye és szerepe a Föld
testén. — Die besondere Lage und Rnlle Siebenbürgens auf dem
Erdkörper. Erdélyi Múzeum. XXXV. 1930. Kolozsvár.

Szádeczky-Kardoss E.: Az üledékes kzetek struktúrájáról. —
Über die Struktur dér Ablagerungsgestieine. 1. T. XLV1I. 1930 p
677-691.

Szádeczky-Kardoss E.: Die petrographischen Faziesgebiete des
nOirdwestsiebenbürgisch|en Eozans und dér Inuertrausylvanische
Block. 3. Ibi 1930. p. 353—365.

Szádé czk y-K a

r

d o s s E.: Fluissschotteranalyse und Abtragungs-
gebiet. 3. T. IV. 1932. p. 204—241.

Szádeczky-Kardoss E.: Sur la structure des roches sedimentai-
res. Bull. Soc. Geol. Francé. 4e Série, t. XXX. 1930, p, 239—249,

Szádeczky-Kardoss E.: Zr tektonisejien Kenntnis dér Unige-
bung vöm Meszes-Gebirge. (Siebenbürg'en.) 3. Bd. 1930. p. 334—352.

Szelén yi T.: Einige Daten zum Fluorgehaít fossiler Knochen.
Centralblatt f. Min. etc. Jahrg. 1932. Abt. B. No. 8, S. 405—414.

Szentiványi F.: Adatok a Nagy-Svábhegyen és környékén el-
forduló levantei mészk geológiai és paleoiitológiai viszonyainak
ismeretéhez. Budapest, 1932. Bölcsészetdoktori értekezés. A szerz
kiadása. — Beitrage zr Kenntnis dér geologischen und paleonto-
logischen Verháltnisse des levanti nisohen Kalksteines am Nagy-
Svábhegy und in seiner Umgebung (bei Budapest). Inaugural Diss..

Szentpétery Zs.: A Bagolyhegy quarzporphirja Lillafüred mellett.
— Dér Qua rzpoxphir des Bagolyberges bei Lillafüred in Ungarn.
4. T. II. Szeged 1931. p. 81—150.

Szentpétery Zs.: A Bükkhegységi gabbroid-tömeg képzdésérl.
Die Bildungsverháltnisse dér Diabas-Gabbrogesteine des Biikk-
Gebirges. 1. Bd. 49. köt. p. 399—430.

Szentpétery Zs.: Date nz. physiogiraph. d Mesoeruptiven einiger
Ilochgebirge. Acta ebem.- min. et phys. T. II. p. 186.

Szentpétery Zs.: Magmatischer Werdegang und Petrochemie d.

Gesteine d. Gabbroidmasse v. Bükkge'birge in Ungarn. Chemie d

Erde, Bd. VII. Ileft 3. p. 351—382.
Szentpétery Zs.: Neuere Beitrage zr Petrologie des Lillafüredéi-

Savóstales. 4. T. II. 1930. p. 24—46. Szeged,
Szentpétery Zs : Az Ortáshegy diabáza a Biikkhegységben. — Dér

Diabas v. Ortásberg im Biikkgebirge. 1. Bd. 50. kötet. p. 530—558.

Szentpétery Zs.: Physiographie und Genesis dér Diabasarten d.

d. Bükker Ortásberges. Acta chem. min. et phys. T. III. fasc. 1—2.

p. 66—69
Szentpétery Zs.: Szarvask vidékének oligokl ászkzetei. — Oligo-

klasgesteine dér Umgebung von Szarvask. 1. 47. 1930. p. 432—465.

Szilády Z.: Az Erdélyi Érchegység barlangjai. — Die Hiden des
Siebenbürgischen Erzgebirges. 5. 1933. Bd. 111. Heft. 3—4. p. 13.

Szörényi E.: Echinanthus scutella Lám. ein pathologischer
Seeigel a. d. ung. Eozán. Palaeobiologica, Wien, T. IV. p. 251.

Takáts T.: Essexit a MecsekhegységbL — Essexit aus dem Mecsek
gebirge. 1. Bd. 50. kötet, p. 617—634.

Takáts T.: A Duna lebeg hordaléka Budapesten. — Die schwebenden
Sinkstoffe dér Donau bei Budapest. 13. T. X. 1930.

Tokod y L.: A bindtbányai lurinalin. — Die Turmalin von Bindt-
bánya. 1. Bd. 50. kötet, p. 650—658. (Nur ungariseh.)

Tokody L.: A ksó rombdodekaéderes translációjáról. — Über die
rhombendodekaedrische Translation des Steinsalzes. 1. T. XLVII.
p. 243—249. 1930.

Tokody li.: A pirit morfológiája. — Morphologie d. Piríts. 1 T.
LVIII. p. 782—799.
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Tnköd v L.: Chalkopyrit Ó-Radnáról. — Ü. d. Chalkopyrit v. Ó-Rad-
na. L T. XLVII. 1930. p. 237—242.

Tokody L.: Désakua néhány ásványáról. — Einige Mineralien v.

Dósak na. 1. T. XLVIII. 1932. p. 776—781.

Tokod v L.: Ü. d. Limonitpsendomorphosen nach Pyrit von Menyhaza
Centrbl. f. Min. A. 1932. p. 83—87.

Tokod

v

L.: Proustit und Xanthakon von Nagyág. — Clh. f. Min. Abt.

A. 1930. p. 117—123.

Tokody L. : Pyritformen und Fundór te. Zeitschr. f. Krist. LXXX.
1931. p, 255.

Tokody L.: über die rhombdodekaedrische L Translation vöm Stein-
salz. — Zeitschr. f. Kris. LXXIII. 1930. p. 116—119,

l'okody L.: Uber llessit. Z. f. Krist. A. T. 82, p, 154—157
Tokody L. — Pranzenau A.: Binnenntáli pirit és barit. — Pyrit u.

baryt von Binnental. 1. T. XLVII. 553—568. 1930.

Tokody I.. — Franzenau A.: Krist. Untersuchungen ungar. Mine-
ralien. Math. u. Naturwiss. Berichte aus Ungarn. XXXVIII.
p. 236—284.

Tokody L. — Franzenau Á.: Über den Pyrit und Baryt von Bin-
neutal. Sckweiz. Min. petr. Mitt. XI. 1931. p, 67—75,

Török M.: A gróf Károlyi László-féle fóti ui’adalom sikátorpusztai
gazdaságának talajtani viszonyai. Budapest, 1932. Bölcsészetdoktori
értekezés. A szerz kiadása. — Die bodenkundlichen Verliáltnisse
dér gráflich KárolyTschen Domane bei Fót. Inaugural Dissertation.
(Xur ungarisch.)

Uzonyi R.: Beitráge z. Petrographie d. nördliclien Teiles d. Börzsö-
nyer Gebirges. 4. T. II. p. 46—56.

Vadász E.: Bauxitvorkommen in Grieehenland. Zeitschr. f. prakt.
Geologie. T. XLI. 1933. p. 97—102.

Vadász E.: Földtani képek a Mecsek smultjából. — Geologische
Bilder aus dér Urzeit des Mecsek-Gebriges. Pécs. 1931.

Vadász E.: Oolithische Rtéi senerzlagerstátten in Agypten Centrbl.
f. Min. A. 1933. p. 161—175.

Vadász E.: Szénképzdés, hegyképzdés és bauxitkeletkezés Magyar-
országon. — Dér Zusammenhang zwischen orogenetischen Perioden
und Bilduug von Kohlé und Bauxit in Ungaru. 2. T. LXIII. 1930.

p. 213—220.
Vajk R.: Vetdések ábrázolása izogamniák segítségével. 2. 1933. p. 378.

Vavrinecz G.: Analysen v. Pseudophit und Serpentin aus Ungarn.
Centrbl. f. Min. A. 1929. p. 24—26.

Vavrinecz G.: Ásványelemzések, I. Metacinnabarit (Felsbánya),
limonit (Rákos), miem.it (Rakovác), vastimgránát (Gyömbér), gipsz
(Baglyosalja), epsomit (Nagymányok), aktinolith és smaragclit

(Zillertal,Tirol), korun dophy Ilit (Helmintli in Zillertal. Böckstein,

neben Gastein). Mineralanalysen. Magy. Chem. Folyóirat. T.

XXXVIII. fasc. 7-12. p. 140—144.

Vavrinecz G.: Ásványelemzések, II. Antimonit (Ivisbánya),

szfalerit (Ivisbánya, Vask), galenit (Kisbánya), bournonit (Kis-

bánya), dolomit (Buda-Mártonhegy), mészvasgránát (Vask). Mine-

ralanalysen. Magy Chem. Folyóirat. T. XXXIX. fasc. 1—4. p, 54—56,

Vavrinecz G.: Das erste Pisanitvorkommen in Ungarn. Zeitschr.

f. Krist. T. LXVI. fasc. 1. p. 167-168,

Ve ndl Aladár: A balatonmenti werfeni rétegek vizbosegerol. —
La richesse d‘eau des cnuches werfennieiis aux bords du lac Balaton.

13.T.X.1930.
, , , , ,

Ve ndl Aladár: A budai hegyek kialakulása — Die Entstehung d.

Budaer-Gebirges. (Nur ungarisch.) 8a, LXIII. 1931. p. 449—463.

Ven dl Aladár: A budai keseriiviz képzdésérl,

dung des Budaer Bitterwassers. 13. T. X. 1930.

— Über die Bil-
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Ven dl A ladár: A budapesti agyagterületek csuszamlásai. — Rut-
schungen in den budapester Tongebieten. Magy. Mérn. és Épitész-
Egylet Közi. 1930.

Ven dl Álad ár: A büdöspesti paleolitos szilánkok kzettani vizsgá-
lata 1. 1930. T.XLVII. p.468—483. — Petrographische Untersuchung
d. palaolithischen Absplisse aus dér Höhle Büdöspest. 10. T. XXXVI.
1930. p. 32—50.

Ve ndl A.: Adatok a bükkhegységi paleolitok kzettani ismeretéhez.
- Beit ragé z. petrographisohen Kenntnis d. Palaolithe aus dem

Bükkgebirge. 1. Bd. 50. kötet, p. 573—588
V e n d 1 A 1 a dá r: A kiscelli agyag. 11. T. XXIX. 1932. fasc. 2. p, 97—152,

V ndl A 1 a d á r: Dér Kiszeller (Kleinzeller) Tón. 11. T. XXIX. 1931.

p. 93—158.

Vend 1 A.: A kiscelli agyag mállása, — Die Verwitterung des kiscellor
Tones. 1. T. XLVIII. 1931. p. 237—255. (Nur ungarisch.)

Ven dl Aladár: A Lágymányos talajvizérl. — Über das Grund-
wasser des Lágymányos. 13. T. X. 1930.

Ven dl Aladár: A Szászvárosi és Szebeni havasok kristályos terü-
lete. — Das KristaJlin des Sebesei-

- und Zibins-Gebirges. 12. a.

Budapest, 1932. T. IV. p. 1—305.

Ven dl A.: A Cserhát piroxénandezitjiaról. — Ü. die Pyroxenandesite
d. Cserhátgebirges. 1. Bd. 49. kötet, p. 504—563.

Ven dl A. és Takáts T.: Untersuchungen ii. d. Verwitterung d.

Andesits v. Csódiberge-Tschermak‘s Min. und Petr. Mitteil. Bd.
44. p. 437—462.

Ven dl Aladár: Geológiai kirándulások Budapest környékén. (Dr.

Sehafarzik Ferenccel együtt.) p. 1—343. — Geol. Ausfliige i. d. Um-
geb. v. Budapest. (Nur ungarisch.)

Ven dl Aladár: id. Lóczy Lajos tiszteleti tag emlékezete. M. Tud.
Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. T. XX. No.
9. p. 1 -43. — Nekrológ ii. d. Éhrenmitglied L. v. Lóczy. (Nur ung.)

Ven dl Aladár: Pálfy Móric leveleztag emlékezete. A M. Tud.
Akadémia elhunyt tagjai f. emlékbeszédek. — Nekrológ ii. d. kor-
resp. Mitgl. M. v. Pálfy. T. XXI. 1933. p, 1—34. (Nur ungarisch.)

Ven dl Aladár: Dr. Sehafarzik Ferenc emlékezete. — Erinnerung
an Prof. F. Sehafarzik. (nur ungarisch.) M. Kir. József-Megyetem
1930—31. Beszédek, p. 89—106.

Ven dl Aladár: Über die Pyroxenandesite des Cserhát-Gebirges.
Mineíral- und petrographische Mitteil ung. T. XLII. 1932. p. 491—550.

Ven dl A. és Takáts T.: A Csódihegy andezitjának mállásáról. 1.

Bd. 50. kötet, p. 589—615.

Ve ndl Mária: Újabb vizsgálatok krassószörénymegyei kakátokon.
I. T. XLVII. 1930. p. 97—109.

V endl M á r ia: Neuere Untersuchungen an Calciten aus dem Komitat
Krassószörény. — Cili. f. Min. 1930. Abt. A. p, 349—360,

Ven dl Mária und Franzenau A.: Újabb adatok a magyar-
országi kakitok ismeretéhez. — Neuere Daten zr Kenntnis dér
ungarischen Calcite. 1. T. XLVII. 1930. p. 1—21.

Ven dl Miklós: Eine Vorriehtung z. Schlámmanalyse kleiner

Substanzmengen. 3. T. IV. 1932. p. 104—119.

V endl M i k 1 ó s: Sopron környékiének geológiá ja, II. rész, A neolgén

és negyedkor üledékei. — Die Geologie dér Umgebung von Sopron,
II. Teil. Die Sedimentgesteine des Neogen und des Quartar. —
Erdészeti Kísérletek, XXXII. 1930. p. 267—437.

Ven dl Miklós und Romival tér A,: Beitrage zr Kenntnis dér

Leukophyllite. 3. 1930. p. 366—373.

Ve ndl Miklós und Proszt -T.: Über die Existenz des stabilén

Elementes. Z = 84.— 3. Bd. 1930. p. 313—333.
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Vidacs A.: Adatok a Kis-Fátra kzettani ismeretéhez — Beitrage
z. Petrographie d. Kleinen-Fátra. 4. T. I II. 1933. Faso. I— II r> 1—14.

Vigh Gy.: Adatok a Rudasfürdö mellett mélyfúrással fakasztott
3 hévforrásnak a Szent Imre gyógyfürd forrásaival való össze-
függésének kérdéséhez. — Beitráge z. Frage d. Zusammenhanges
zwischen den neben dem Rudasbade angebohrten 3 Thermen und
den Quellén d. St. Imre-Bades. 13. T. XII. 1932.

Vitális I.: A Congeria soproniensis n. sp. — Congeria soproniensis
n. sp. 1. Bd. 50. kötet, p. 509—518.

Vitális I.: Adatok a Kab-hegy bazaltlávaömlésének a megismétldé-
séhez. — Zr Wiederholung d. Basaltergusses d. Ivabhegy. 1. Bd.
50. kötet, p. 520—528.

Vitális I.: A halimbavidéki bauxitok és hasznosításuk. •— Ü. d.

Bauxite von Halimba und ihhre Bewertung. (Nur ungarisch.) 2. T.

LXV. 1932. p. 362—368. és 386—392.

Vitális I.: A hazai bauxitokkal kapcsolatos aluminium-vasércek. —
Uie mit den Bauxiten verknüpften Almniniumeisenerze in Ungarn.
2. T. LXIV. 1931. p. 486—490. und 511—517,

Vitális I.: Recsk arany-, ezüst- és rézércbányászata. 2. 1933. p. 145.,

169., 193. — Dér Gold-, Silber- und Kupferbergbau zu Rezsk in

Ungarn 3. 1933. p. 213.

V i t á 1 i s S.: Sikondafürdö és környékének hidrogeológiai viszonyai.

—

Die hydrogeol. Verhaltnisse d. Bades Sikondafürdö und iseiner

Umgebung. 13. T. XIII. 1933.

Wekerle 1.: Csornád és környékének oligocén- és miocén-kori üle-

dékei. Budapest, 1932. Bölcsészetdoktori értekezés. A szerz kiadása.
— Die oligozánen und miozanen Ablagerungen von Csanád und
Umgebung. Inaugural Dissertation.

_

—
Zalányi B.: Morpho-systematische Studien ü. fossile Muschelkrebse.

12. 1929. p. 1—152.
Zi mányi K.: Mineralogische Mitteilungen. 1. Dér grune Gránát

von Dognácska, 2. Millerit v. Vashegy. 3. Eine Umhüllungs-
pseudomorphose d. Pyrits v. Vasbegy. Centrbl. f. Min. A. 1932,

p, 78—82,

Zi mányi K.—Krenner J.: Mineralogische Mitteilungen aus

Ungarn. — Zirkon (v. Ditró, Tihany und Oláhpia), Schmithsonit

(v. Rézbánya), Vesuvian (v. Csiklova) — p. 112—117. — ;
Stephanit

(v* Vilinye) Andorit (v Felsbánya). Semseyit (v. Rudabánya) und

Verespatak), Veszelyit (v. Vask), Wavellit — Kapuiéit — (v.

Kapnikbánya), Hachetin (v. Sósmez) — p. -59—166. — ;
Orthoklas

(v. Csiklova), Anorthit .v. Aranyer-Berg), Gold (v. Verespatak). —
p. 251—255. — Centrbl. f. Min. A. 1930.

Zi mányi K.: Franzenau Ágoston emlékezete. — Erinnerung an

A Franzenau. — A M. Tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott

emlékbeszédek. XX. No. 19. 1930. (Nur ungarisch.) ....
Zsivny V.: Über den Veszelyit von Vaskó (Moravicza) und seiue

Stellung zum Arakawait und Kipushit — Interrn Geol Congress

Compte Rend of the XV. Session, South Aírica, 1929. Vol. Ii.

p. 438. 1930. tt .

Zsivny V.: Veszelyit Vaskrl. — Über den Veszelyit von Vaskó.

1. T. XLVII1. 1931. p. 331—358.

Zsivjny V.: Belga Kongó bányászata és annak története. — Dér

Bergbau und dessen Gesohichte in belgischen Kongo. 2. i. o.

kongresszus és afrikai1931. p. 270—273., 296—299.
.

Zsivnv V.: A XV. nemzetközi földtani _

tanúimányútam .
- Dér XV. Tnternat. Geol. Kongress und merne

Studienfahrt in Afrika. M. Kir. Földtani Intézet Alkalmi lviadv.

I—VII. 1—77.
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Tatéi XVII. tábla.

c7/iPr\rVT TTi .
Ollgocén ScaIpellum-maradváuyok Magyarországról.

nZiüxvJiiiN .. Scalpellnm reste a. d. ung. Oligozán.





Földtani Közlöny, Bánd LXIV. kötet. Heft 10 -12. füzet.

Tafel XVIII tábla.

Hejjyszerkezeti meffFiíryelések a budai Nmr.v kévéi
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