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Irta: Hormitzky Henrik.

Az 1936. év elején nagy riadalmat okozott, hogy a budai Vár-
hegy délnyugati oldala megmozdult a Vérmez felé és úgy látszott

veszélyben forog a várplátó a rajta lev százados történelmi emlé-

kekkel együtt. Eleinte félig hivatalosan magamnak is volt alkal-

mam egy kisebb bizottsággal a csúszás helyszínére kimenni, amikor
az akkor látottak alapján nem tulajdonítottam nagy fontosságot

az esetnek s a helyszínen rögtönözve véleményemet, azon nézetem-

nek adtam kifejezést, hogy ez csupán a fels törmelékben végbe-

ment helyi kis megmozdulás, ahol a megelz téli nagyobb eszé-
sek következtében a kolluviális angag lazult meg és nem bírván el

a rajta lev nagy terhet, az a lejt irányában megcsúszott, annál is

inkább, mert a rajta épült háromemeletes házaknak az alapozása

nem a hordképes budai márgáig terjedt. Az átázott fels anyag
lazaságának és a helytelen alapozásnak tulajdonítottam tehát a

hegyoldal meglazulását és úgy véltem, hogy nagyobb bajoktól itt

ezért tartani nem is kell, s nem jelent ez a mozgás olyan veszélyt,

mintha az alapkzet, a budai márga indult volna meg.
Napok múltak,tudtommal egyik bizottság után a másik vizs-

gálta meg a csúszó területet és megkezddtek a csuszamlással kap-

csolatban esetleg várható további katasztrófák elleni védekezések.

Magam olykor magán érdekldésbl néztem meg a megmoz-
dult hegyoldalt és nemsokára arra az eredményre .lttem, hogy
sajnos, els benyomásom nem egészen állja meg a helyét, s bár
igaz, hogy az átázott törmelék és a helytelen alapozás a közvetlen
okai a hegyoldal lerogyásának, csakhogy ezenkívül e mozgásnak
mélyebben gyökeredz oka is van, amennyiben maga az alapot al-

kotó a budai márga is megmozdult. Amint ezt észrevettem, fiam-
mal d r. Horusitzky Ferenccel ismételve kimentünk a
helyszínre, amikor az Attila-utca 83. és 85. számú házak hátsó pin-
céiben szépen lehetett látni az eredeti kzet régebbi és újabb csú-
szamlási lapjait, a megmozdulások keresztezéseit. A csúszási lap-

pá alakult diaklázisok részben észak részben nyugat felé dltek, s

a mozgást iriss csúszási rovátkák árulták el. Azóta a rendr hiva-
talos kötelességének teljesítése folytán a területre többé nem jut-
hattam s egyébként hivatalosan az ügyhöz hozzászólásom sem volt
s ezért ez úton iparkodom a csúszamlós okút új 'megvilágításban
bemutatni.
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írtak is sokat a várhegyi csuszamlásokról, földcsúszásokról,

illetve suvadásokról. Legtöbbet hoztak az újságok, de egyes szak-

lapokban is értékes hozzászólásokat olvasunk. Amilyen szempont-

ból azonban én jelenleg e kérdéshez hozzászólok, ily szempontból e

kérdéssel nem foglalkoztak.

Mindenestere az ok es az okozat közti összefüggést kell min-
denek eltt megkeresnünk. Ha valamely domboldal földcsuszam-
lásáról van szó, akkor ez mindig a \ízzel szokott összefüggésben len-

ni. A Várhegyi földcsúszás is kétségtelenül víz által simított réteg-

síkon történt. Ezt nem is tagadja senki és ebben az összes o tárgy-
ban közölt cikkek megegyeznek. És minthogy a budai márga ré-

tegsíkjai is csak víz által váltak sikamlóssá, els kérdésünk, hogv
juthat oda a Várhegy oldalára a kemény padok közé a mindenki
által feltételezett csapadékvíz ?

A Várhegy peremein elbukkanó budai márga a legtöbb he-
lyen 1—4 méternyi törmelékes kolluvinmmal van fedve, mely agya-
gos voltánál fogva sok vizet bír magában foglalni és feltartóztatni.
A Vártetn és általában a Várhegyen az utcák kikövezettek, ahol
a víz nem igen szüremkedik keresztül, illetve a csatornázási rend-
szeren át elvezetdik. Szabad tér és kert aránylag véve nincs na-
gyon sok a Várhegy fennsíkján. Végül a hegyoldalakon a víz ha-
mar le is szalad. Mindezeket tekintetbe véve. elször is a csapadék-
vizek szerepérl kell tárgyalnunk, hogy is viszonylik a cspadék-víz
a hegyoldal geológiai, hidrológiai viszonyaihoz és milyen szerepet

játszik a mesterségesen felépített terraszos hegyoldalon? Hogy
ezen tényezkrl a lehetségekhez képest a legtisztább és legpon-

tosabb képet nyerjük, bátor voltam az illet hivatalnokkal érint-

kezésbe lépni, hogy az errevonatkozó meteorológiai és statisztikai

adatokat megszerezhessem. Vegyük ezek után a Várhegynek és

közvetlen környékének a meteorológiai viszonyait tárgyalás alá.

A tulajdonképpeni Várhegy-plátó, az édesvizi mészkvel fe-

dett terület 400.625 nr-t foglal cl. A Várhegy köröskörüli oldalai,

ahol a terraszirozott és feltöltött terület fordul el, ahol ezen

törmelék alatt a budai mérga és keleten kis sávon a kiscelli a-

gyag települ, 445,000 nr-t tesz ki. Az egész Várhegy eszerint, ami-

rl jelenleg tárgyalunk, 845,625 m2-nyi területre szorítkozik.

A Várhegyen, a Vár kertjében, 31.41 m-nyire a Duna láne-

hidi 0 (96.59 m a t. sz. f.) pontja felett csak 5 év óta figyelik meg
a meteorológiai viszonyokat, miértis ezen helyrl csupán 5 évi át-

lagról beszélhetünk.

1931. évben az évi csapadék mennyisége volt 575 mm.
1932. „ ,. „ „ ., 559 mm.

619 mm.
„ 546 mm.
„ 523 mm.

564 mm.
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Ugyanitt a legnagyobb napi csapadék a következ napokra
esett :

1931. évben április hó 21-én esett 42 mm.
1932. évben július hó 11-én esett 42 mm.
1933. évben november hó 4-én esett 34 mm.
1934. évben szeptember hó 2-án esett 48 mm.
1935. évben december hó 6-án esett 31 mm.

A Várkerti állomáshoz a másik legközelebbi megfigyel ál-

lomás a Krisztinavárosi Kékgolyó utcában van, amely a Duna 0-

pontja felett 59.41 m-nyire fekszik. Ezen az állomáson megfigyelt

legnagyobb ess idszakok a következ évekre estek :

1905. évben volt 782 mm csapadék.

1906- évben volt 975 mm csapadék.

1915. évben volt 810 mm csapadék.

A Gellérthegy déli oldalán a kertészeti tanintézettel szem-

ben, az utca másik oldalán lev kertben, Nagyboldogasszany-útja

58. szánni telken, a Duna 0 pontja felett 21.41 m magasan van a

harmadik budai megfigyel állomás, ahol az 1901—1930-ig végzett

megfigyelések alapján az évi átlagos csapadék 577 mm-nek bizo-

nyult.

A negyedik megfigyel állomás az országos meteorológiai

intézet épületében, részint a kertjében van, Kitaibel Pál-utca 1. és

3. számú telkeken, amely a Duna 0 pontja felett 33.01 m-nyire fek-

szik. Itt a kritikus idkben, amikor a hegyoldali csúszás megtör-

tént, tehát

az 1935. év december havában esett 116 mm
az 1936. év január havában esett 54 mm
az 1936. óv február havában esett 131 mm csapadék.
A többi hónapokban normális csapadék-mennyiség esett le

40—50 mm, míg sszel október hóban ismét nagyobb es volt, 120
mrn-es.

A meterologíai intézet helyi megfigyel állomása 30 évi át-
lagnak (1901—1930) 611 mm csapadék állapíttatott meg.

Ha most az összes évi átlagos csapadékoknak az átlagát ven-
nk, vagyis 584 nini-t akkor csupán 20 mm-el nagyobb átlagot kap
nánk a várhegyi 5 éves átlagnál. És mivel mi szorosan csupán a
Várheggyel foglalkozunk, maradjunk a várkerti 5 éves átlagnál,
vagyis 564.4 mm évi csapadéknál.

Az évi átlagos csapadék-mennyiség eloszlásának megállapí-
tása nehezebb feladat. Magát a Várplátót, amint tudjuk, travertino
forrásmészk takarja. Ezt azonban aszfalt és kövezet fedi, az ut-
cák csatornazva vannak, úgy, hogy a platón csak azon kevés tér
fogad magába némi vizet, almi vékonyabb termföld van, ilyenek:
a Dísz-tér, Szentgyörgy-tér, Kapisztrán-tér, Szent Háromság-tér,
XI. Ince pápa-tér, Bécsikapu-tér, és egyes udvarokon belül kisebb
kertek. Ezek azonban mindössze nem foglalnak el többet mint kb
100 nr-t. A hegylejtkön szabad terület, ahol a csapadékvíz aka-
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dálytalanul beszivároghat, ugyancsak becslés szerint, csak 75.000

m 2-nyire vehet. Evvel azonban nem állítom azt, hogy a víz a

hegylejtkön az aszfaltos utcák és házterületek alá ne szivárogna.

Itt az egész területet kell számításba venni. Tekintettel arra, hogy
a hegyplatón a víz fleg elpárolog vagy lefolyik, vagy a vízgyjt-
csatornák nyelik el, ideszámítva azt a víztömeget is, amelyet a víz-

vezeték útján fogyasztanak, vagyis a hegyplatón 4134 lélekre fe-

jenként 182 litert számítva, összesen egy év alatt 274.621.62 nr vizet,

akkor csupán 445,000 nr nagyságú területrl tárgyalhatunk, mint
olyanról, amely a hegylejtkön a csapadékvizet elnyeli ,s az alap-

kzetet csúszásra hajlamossá teheti. Vizsgáljuk meg elször is,

hogy erre a területre mennyi csapadék esik ?

A. hegylejtkre 564 mm évi csapadék mellett esik 250,980 m“
víz, amihez mindenekeltt hozzá kell venni a platóra jutott évi csa-

padék mennyiségébl legalább 10 %-ot, amely víztömeg a platóról

az oldalakra lefolyik. A platóra ugyanazon mm-ben számított csa-

padék-mennyiség mellett 225,952.50 m3 víz jut. Tehát ennek 10%
22,595.25 m s víz folyik le a domboldalakra és járul hozzá a hegy-
lejtkre jutó vízmennyiséghez. Ez együtt 273,484 m3 víz. Továbbá
számítva itt is a napi fejkvótát 182 liter vízvezetéki vizet, ami
8000 léleknél kitesz évi 531,440 nrM, összesen kerül a hegyoldalakra
804,924.5 m 3

víz. Hogy oszlik most meg ez a víztömeg '?

Mieltt ezen víztömegnek az eloszlásáról lenne szó, elbb a

felépül hegyoldal kzetének a fizikai tulajdonságairól és annak
összetételérl emlékezzünk meg. A várhegyivel megegyez a Jó-

zsef-hegyen gyjtött budai márga iszapolá si eredményei a követ-

kezk :

agyagos

rész

(24 órai

üllepítés)

iszap por legfinomabb homok
finom homok

közepes

homok
durva

homok

szemcse nagyság mm-ben

< 0'0025 mm
0'0025-

0 01 0 01-0 02 002-005 0 05-0-1 01-02 0'2-0'5

Alsó talaj átlag

22-92 59-12 3-84 568 372 3-48 1-10

29—25 50—60 12—25

Fels talaj átlag

14-64 50-16 30-20

13-20 35—50 35-50

A budai márga, amint ezen egynéhány számból látjuk, nem
egyöntet kzet, hanem a finom agyag több — kevesebb homok-
szemcsével van keverve, amelyek rétegecskólt gyanánt is összetö-

mörülnek és ott a Síkréteglapokon az arra szivárgó víznek utat ad-
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nak. A réteglapokon szivárgó víz hatására azután a kzettöme-
gek egy része alkalomadtán csúszásnak indulnak. A budai márga
maga tömött, meszes kzet, amely fleg finom szemcsékbl áll.

Amint látjuk 0.5 mm átmérj szemcséknél nagyobbak nem igen

fordulnak benne el és ezek legnagyobb része is a mészkonkréciók-

ra esik. Szénsavas mész meglehetsen sok van benne. Több mege-

lemzett minta szerint a feltalajban 5-—30% és az altalajban 50—70

%-ot talált-am. A víz oldja is ezen szemcséket, miáltal a k-
zet közti réteghatárokon kisebb repedések keletkeznek, majd las-

san tágulnak is.

A József-hegyen gyjtött márgának a fajsúlya 2.652.

A József-hegyen gyjtött márgának a térfogatsúlya 1.077.

A József-hegyen gyjtött márgának a vízkapacitása 44.79 %
A talajvízkapacitása az illet kzet agyagos részétl és a fel-

talaj esetén még a humuszmennyiségétl is függ. Humuszmennyi-
ségrl az altalajban nem beszélhetünk, de annál több benne a fi-

nom agyagos szemecske. A fels talajban ismét nagyobb a humusz-
mennyiség. Minthogy területünkön a feltalaj összehordott kollu-

viáiis föld, s fleg elmállott márga és édesvízi mészk agyagos ré-

szeibl és leszállt porból áll, azért a vízfelvev képessége is nagy,
ha talán nem is olyan, mint magáé a kzeté, de nem sokkal kisebb,

40 %-nyinak okvetlen vehet. Ez a kérdésünk megoldásához, amint
látni fogjuk, lényeges befolyással bír.

Vizsgáljuk meg mostan ezen törmelékes föld és a víz közti

viszonyt. 445.000 m2 területrl van szó, amerre évente 804.924 m3 víz

jut.

Tekintettel, az elmondottakon kívül, az egész terület csator-

nahálózatára, amely remélhetleg kifogástalan és a szennyvíz le-

vezetésére szolgál, ahová a vízvezetéki fejkvóta mennyiségének le-

galább 2/3 része kerül, nyugodtan azt állíthatjuk, hogy az egész

víztömegnek, vagyis 804.924 nT-nek 40 %-a elfolyik, ami 321.970 m*-
t tesz ki. Zápores, havi 116—131 mm-es esk, alkalmával természe-

tesen még több folyik el,mint a mikor havi átlag, 40—50 mm-n.vi
csapadék. Hogy a rendesnél nagyobb évi csapadék, mint pl. 1906.

évben a Krisztinavárosi megfigyelállomáson mért 975 mm es,
mikép oszlott meg, arról a napi csapadék feljegyzéseknél egyebet

nem tudunk. Erre a kérdésre még visszatérek. Általánosságban a

csapadék megoszlását úgy veszik, hogy a csapadéknak 1/3 része el-

párolog és 1/3 része beszivárog.

Az elpárolgásra számtalan mellékkörülmény hat. Els sor-

ban a szél párologtatja a talajvizet. A szélirány megoszlása terü-

letünkön a víz elpárologtatására igen kedvez. A szélirányok 1901

—

1930 években történt megfigyelései, tehát 30 évi átlag szerint, kö-

vetkezképen oszlanak meg :

Északi, 8 o/o délkeleti, 7 o/o nyugati, 11 o/o

északkeleti. 7 <yo déli, 7 o/o északnyugati, 25 o/o

keleti, 5 o/o délnyugati, 8 o/o szélcsend 22 o/o
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Az uralkodó szél, ezen kimutatás szerint, ÉNY és NY, össze-
sen 06 % , amerre épen a Várhegy veszélyeztetett oldala fekszik.
Fiz nagyobb fokú párolgás « hegyesúszamlás megakadályozásának
szempontjából jó, de a most felállított elméletemet is nagyon tá-

mogatja. Ily helyeken gyeppel bevetett lankás területen átlagosan
d r. Ballenegger Róbert kertészeti tanintézeti tanár szíves
közlése szerint 1 ni'-nyi területre egy év alatt 300 liter vizet lehet
számítani. Errl a gyeppel és fákkal gyéren beültetett 'területrl
a domboldalakon, 75.000 nr-nyi területen, elpárolog 22.500 m 3

víz.

A többi helyeken, utcákon, háztetkön stb., ami a hegyoldalakra
számítva kitesz 370.000 m 2

-t, a megfigyelések alapján, hozzávet-
leg 1 m 2

-re 650 litert lehet venni az évi elpárolgás számlájára. Te-
hát 240.500 m víz párolog el évente, hozzátéve a pázsitokon elpárol-
gó mennyiséget 22.500 nr csapadékot, összesen 263.000 m3 víz pá-
rolog el, ami majdnem egyezik az összes víztömeg 1/3-ával, ami
241.477 ms-nek felel meg.

Le és el folyásra számítva 10 %-ot, kitesz 321.970 m’-t

Elpárolgásra számítás szerint 263.000 m3

30 %-os számítással 241.477 nr-t

beszivárgásra megmarad 241.477 m8
-t

összesen : 804.924 m 3
-t

Tegyük fel egyelre, hogy ez a 241.477 m 3 víztömeg 445.000 m 2

területen csak 1 m-nyire szivárog be, akkor 1 m3-re esik 0.5426 m 3

ví,z vagyis 542.6 liter. Egy nap alatt ilyen körülmények között 1 m 3

talajba beszivárog 1.486 liter csapadék. Elképzelhet-e azonban,

hogy a szóban lev területen, ahol mint elején mondottam, 1—4 in-

ig terjed a terraszos kevert föld, hogy ebben, még sem oly tömött

lalajban, a csapadék csupán 1 m-ig szivárogna be ? Nem. itt ad-

dig hatol be a víz, amíg az a budai márgát el nem éri, ha csak

elbb a beszivárgó víz el nem oszlik, illetve nem abszorbeáltatok.

Tekintette] arra, hogy a csapadék ezen lejts területen csak 2

méter mélységig szivárog be, akkor a beszivárgó víznek csak a

fele esik egy-egy köbméterre, vagyis 0.743 liter. Ez a mennyisé-

get a föld lefelé már semmi körülmények között nem to-

vábbítja, hanem, eltekintve attól, hogy a talaj a nagy víz-

kapacitásánál fogva mennyit tart vissza, ellenkezleg a talaj ka-

pillaritása útján és a növényzet gyökerei felszívó képességüknél

fogva a víz felfelé a felület felé igyekszik, hogy folytassa a kör-

útját.

Gyakori a nagy záporeskre való hivatkozás, hogy akkor na-

gyobb vízmennyiség jut a felszínre, illetve a talajba. Ez igaz, de

nagyobb százalék is folyik le a hegyoldalakról és a csatornákba.
Ha a legnagyobb napi csapadékot vesszük figyelembe, az eddig

észlelt 48 mm-t (1934. év szeptember hó 2-án), akkor 1 m 2-ra esik

48 liter. Ebbl lefolyik 3
/4 része, vagyis 36 liter és elpárolgásra

számítva a megmaradt mennyiségnek a fele vagyis 6 liter, a meg-
maradt mennyiségnek a másik fele, a 6 liter szivárog csak be a
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talajba. 2 méteres földoszlopról lévén szó, 1 nr-re esik 3 liter víz.

Tekintettel e talaj nagy vízbefogó képességére, a 3 liter vízmennyi-
ség sem kerülhet a tömött budai márgába, kivéve a rétegek fejei-

nél, ahol vékony a takaró. Lassú, hosszabb ideig tartó esk kissé

veszedelmesebbek. Olyan megfigyelések azonban, melyek az es
mechanikai hatásáról világosítanak fel, melyek az es intenzitá-

sának kifejezésérl értesítenének, hogy milyen srség, illetve

erej az es, mely mm-ben törve percekben kifejezve, adná meg,
hogy mennyi víz kerül a talaj felszinére, még tudtommal nem tör-

téntek. Errl a tárgyról 40 év eltt írtam, de a feladatot Ivónk ol y
Miklós, a meteorológiai intézet akkori igazgatója, bár az esz-

mét helyeselte, de, állítása szerint, pénzbeli okok miatt kivihetet-

lennek mondotta ki. L.: Természettudományi Közlöny XXVIII.
kötet, 323. füzet, pag. 381. 1896. évfolyam.

Összegezve az eddig mondottakat, arra az eredményre kellett

jutnom, hogy a várhegyi csuszaadásoknak (az 1935. évi dec. hóban
116 mm, 1936. évi jan. hóban 54 mm, és febr. hóban 131 mm) a

nagy csapadékok magában véve okai nem lehetnek. Ezek legfeljebb

elsegítették, vagy a törmelékes feltöltés átázása következtében

elkészítették a csuszamlásokat, illetve a rog.vásokat, melyek ezen
a terraszos-lejts hegyoldalon történtek. Az altalajban n budai
nuirrjában történt földmégmozdulásnak a csapadék-mennyiségek
itt okai nem lehettek , mert ehhez a csapadékvízmennyiség nem ki-

elégít.

Nekünk másutt kell keresnünk azt a vizet, amely a csuszam-
lást a Várhegy nyugati oldalán elmozdította.

Múlt évben a Székesfvárosi polgármesteri hivatal felkérésére

volt alkalmam a budai oldalt tüzetesebben tanulmányozni, amely-
rl részletes szakvéleményt is adtam. Segítségemre volt fiam, dr.

Horusitzky Ferenc, aki „Adatok az Ördögárok-völgy krisz-

tinavárosi-tabáni szakaszának hidrológiájához” cím tanulmányát
a Hidrológiai Közlöny, 1935. évi XV. évfolyamában meg is jelen-

tette. Ebben a nagyjelentség cikkben volt az els, aki rámuta-
tott arra, hogy a „Gellérthegy peremének forrásokban dús termális tö-

rés-rendszere nem ÉD-i irányban halad, hanem ÉNY felé, a Vár-
hegy peremét követve az Ördögárok-völgyben folytatódik, ahol

langyosviz források árulják el jelenlétét, s az egykori ersebb
hévforrásmködés nyomai a hidrotermális hatásokon is felismer-

hetk. A diszlokációs rendszer egyik törését az alagút NY-i végén
közvetlenül is meg lehetett figyelni.”

Ilyen állandó hfokú, hemitermának tekinthet, 17.5 C forrás-

víz még most is van a Várhegy délnyugati lejtjén, a királyi ita-

la ta víztelenítésére készített aknában, amelyet dr. Papp Károly
egyet. ny. r. tanár már az 1908.-ban ismertetett. Továbbá a Krisz-

tina körút 75. sz. ház telkén is volt 17—19 Ti fokú forrás, s a déli

vaspálya álomáson is akadtak annak idején 20 R fokú vízre. Régi

hévforrások nyomaira ezenkívül az Ampelológiai intézet telkén s a,
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Gellért-hegy déli oldalán, a Serleg utcában is akadtak, stb. Tehát
a Várhegy környékén régi hévforások nyomaira nem egy helyütt
lehet rábukkanni, amibl csak arra lehet következtetni, hogy ott

bizonyos mélységben igenis hévvízzel majd mindenütt találkozha
tünk, mint azt a Szent Imre és Rudas-fürd melletti újabb fúrá-

sok is bizonyítják. Itt csupán arról van szó, hogy egyik-másik he-

lyen a helyi földtani viszonyok folytán a hévforrások könnyebben
feltárhatók.

A termális-víz fleg törési vonalak mentén nyerhet, amely
az Ördögárok-völgyet végig kiséri, amint azt a szakvéleményem-
ben ki is mutattam. Egyik ilyen törési vonal a Várhegy NY-i ol-

dalán húzódik, amerre a várhegyi csuszamlás történt.

Evvel kapcsolatosan nem érdektelenek a talajhmérsékleti
megfigyelések, amelyeket a Kitaibel Pál utca 3. számú telken mér-
lek és jelenleg is állandóan jegyzik:

1/2 m mélységben a talajhmérséklet egy évi átlaga 10.7 C
1

2

A neutrális réteg ott az eddigi megfigyelések alapján lí mé-
ter mélységben konstatálható , még pedig 114 C fok mellett. A h-
mérséklet évi ingása Réthív A. igazgató szerint csupán 0.1—0.2

C fok lehet.

A neutrális zóna itt tehát a rendes 20 m-es mélységnél jóval

kisebb, amit alig lehet mással, mint a hévvizek melegít hatásával

magyarázni.

Úgy a talajhmérséklet adatai, valamint a számos hévforrás

és azoknak a nyomai csak arra engednek következtetni, hogy a

Várhegy oldalán nem nagy mélységben, s fleg a törési vonalak
közelségében, meleg víz rejtzik, amely valamikor mind a felszínre

tört s most is a felszín közelébe törekszik, ha felszínt elérni nem
is képesek. Ezek a hasadékokon feltör vizek más úton iparkod-

nak útjukat folytatni és a réteglapokon és hasadék-repedés rend-

szerekben mozognak tovább, aszerint amint a rétegek között ma-
guknak már az utat elkészítették. S minthogy ezen réteglapok, te-

rületünkön dél, majd dél-nyugat felé lejtenek, amely irányban a

vizek is szivárognak, nem nehéz elképzelni, hogy ily helyeken,

amint az illet földtömeget, a támfalak, lejtk, vagy mesterséges

levágások el nem bírják, a tömeg megmozdul azokon az átázott

csúszási lapokon, amelyeket az alulról felfelé tör, majd oldalvást

leszivárgó termális víz idézett el. A várhegyi lovarda eltti víz-

telenít aknákban közvetlenül is megfigyelhet volt, hogy itt, ahol

a Duna apasztó hatása már nem érvényesül, a langyos vizek a Du-
na 0 pontja feletti 21 m magasságig nyomódnak fel, mely nívó

felett a víztelenít aknák szárazuk s a budai márgából vizet nem
kapnak. Itt tehát közvetlenül is észlelhet, hogy a Várhegy lábá-

nál a lejt alapkzetét már az alulról feltör vizek áztatják.

10.8 C
10.9 C
11.0 C
11.1 C
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Ha csupán a törmelékes talaj rogyik le, az helyi megmozdu-
lás, nem oly lényeges, nem annyira veszedelmes, mintha az alap-

kzet valamelyik síklapján indul meg a rajta lev földtömeg.

Ezekben bátorkodtam, mélyen tisztelt Szakülés, szerény ela-
dásommal új szempontból rámutatni a várhegyi csúszás okaira.

Ha a számbeli adatok a természetben nem is követhetk egészen

pontosan, de nagyjából mégis rá lehetett mutatni a budai márgá-
ha jutó csapadékvíznek, mint a mozgás okának elégtelenségére, és

azokra a tényezkre, melyek a márga csúszási lapjait mégis átáz-

tathatták.

Végül köszönetét mondok e helyütt is dr. Rét hl y Antal,
a meteorológiai intézet igazgatójának, dr. Ili y falvi Lajos
székesfvárosi statisztikai hivatal igazgatójának azon nagv elzé-
kenységért, amellyel engem támogatni szívesek voltak. Köszönöm
dr. Ballenegger R ó b e r t kertészeti tanintézeti tanár úrnak
és dr. Endrédy Endre állami vegyész úrnak szíves fáradozá-

sait is.

AZ AJKAI SZÉN SZÉNKÖZETTAN1 VIZSGÁLATA.

Irta: Edelstein Miksa.

MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG DÉR AJKA El!

I>RAUNKOHLE AUS DÉR OBEREN KREIDE.

Von M. Edelstein.

A kszén növényi eredetét a 16. században ismerték fel, de

határozottsággal csak B u f f o n mondotta ki. Beroldingen
1778-ban állította fel azt a sorozatot, amelynek tagjai, a tzeg,
barnakszén és feketekszén, — nézete szerint — a növényi anya-

gok fokozatos átalakulási termékei. Idvel ez a felfogás meggyö-
keresedett ,mert a szenek makroszkópos vizsgálata is emellett szólt.

A fokozatos átalakulás elmélete szerint a szenesedés egyik lénye-

ges tényezje az id. Ebbl ered az az általánosságban érvényes

megállapítás is, hogy a karbonkorú kszenek feketeszenek, míg a

legtöbb európai barnakszén a harmadkori rétegekben található.

A fekete- és barnakszenekét nem választja el éles határ;

számos átmeneti forma is megnehezítette az elhatárolást. Szüksé-

ges volt tehát, nem utolsó sorban gyakorlati szempontból, néhány
olyan megkülönböztet bélyegre, amelynek alapján a két szénfé-

leség egyszeren, gyorsan azonosítható. Több jellemz vizsgálat

közül általánosságban háromra támaszkodnak. Ezek a KOH-s és

HN0 3-as oldatok színe, valamint a szén karca. A barnakszenek
káliumhidroxidos oldata sötétbarna; hígított salétromsavval kezel-

ve az oldat vöröses, karcuk barna. A fekete kszenek a kálium-
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hidroxid és salétromsav oldatot többnyire nem színezik, karcuk
fekete. A kényelmesen keresztülvihet reakciókkal sok szenet vizs-

gáltak meg s egyre több lett azoknak a szeneknek a száma, ame-
lyek a földtani koron alapuló megkülönböztetést nem igazolták.

Japán harmadkon feketekszene, a moszkvai medence karbonkori
barnakszene a legjobb példa erre. El kellett vetni tehát azt az el-

méletet, amely az 'idnek, mint egyik leglényegesebb tényeznek
juttat dönt szerepet a szénfajták létrejöttében. A keletkezett sze-

nek minségét az újabb elmélet szerint két egymással szoros kao-

e -ólaiban álló tényez: a nyomás és a magasabb hmérséklet szab-

ja meg. Ezekre a megállapításokra részben a szenek új vizsgálati

módja, a mikroszkópos szerkezet kutatása, vezetett. T)e a szénke-

letkezés egyéb körülményeire is fényt vetett ez az új vizsgálati

módszer. Megállapítható, hogy milyen növényi részek építik fel a

szenet. Ezeknek viszonylagos mennyiségébl, eloszlásából, nemcsak
a keletkezés, hanem az ipari alkalmazhatóság kérdéseire is vá-

laszt kapunk. A szén kokszosíthatóságára, brikettezhetségére pél-

dául a mikroszkópi szerkezetbl lehet következtetni. Ezeket a

vizsgálati módszereket más tudományágak régebben is alkalmaz-
ták. A szénmikroszkópi vizsgálat a növényi és állati szövetek, a

kzetek és az ércek mikroszkópi vizsgálata alapján létesült. Ezek-
bl alakult ki a szénmetszet, szónvékonycsiszolat és reliefcsiszo-

lat módszere.

A szénmetszet készítésének lényege az, hogy a szenet külön

böz anyagokkal kezelik" és ezáltal mikrotommal való metszésre

alkalmas lesz s növényi szövet módjára metszik. Az eljárás hosz-

szadalmas, kényes és nem minden kszén-fajtára alkalmazható.

A szén mikroszkóp} vizsgálat követelménye: csiszolás útján

megfelel vékonyságú szénlemezke elállítása. A kszénféleségek

kis keménysége s könnyen porladó volta miatt elzetes átitatás

(impregnálás) nélkül eredmény leggyakrabban nem érhet el. A
csiszolatban a kszén legtöbb elegyrésze különböz színárnyalatok

alapján többnyire jól felismerhet. Hátránya azonban ennek a

módszernek, hogy a fusitos szerkezetrl keveset, a vitrit sejtes

szerkezetérl pedig alig árul el valamit. Alkalmazhatósága ezért

korlátozott.

A kszenek finomabb szerkezeti részleteirl a legkésbb ki-

alakult reliefcsiszolat módszere ad pompás képet. A tükörsimára

csiszolt szénfel iiletet rendkívül finom AL0 3
porral fényezik. Ilyen-

formán a különböz keménység részek más-más ellenállást tanú-

sítanak a koptatással szemben s így a felületen domborulatok és

bemélyedések jönnek létre, relief formájában mutatva az egyes

építelemeket. A megvilágítás felülrl történik; a polírozott felü-

let a fényt visszaveri.

E vizsgálati módszerek egybehangzóan ' igazolják, hogy a

kszenek szerkezete és megjelenési módja jól megkülönböztethet
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és többé-kevésbbé élesen elkülönül elegyrészekbl áll. Ezeket az

építelemeket egy-egy jellemz sajátságukról nevezték el.

A vitrit üvegszer, áttetsz, leggyakrabban sejtes szerkezein,

tehát szövetekbl keletkezik. A sejteket humosus anyag tölti ki.

A duritot, amely a vitritnól keményebb, általában opak anyag
valamint spórák, pollenszemek, kutikulák, gyantaszemek, algák

és sklerotiu.mok alkotják. Található benne a vitrithez hasonló elegy-

rész: a humosus anyag, valamint hamualkatrész. Egyébként ez a

humosus alapanyag szabja meg, hogy milyen duritféleségrl be-

szélhetünk. Az opcikdurit legfeljebb 10% vitritet, az eudurit 50 %-

ot, a humodurit pedig 95% vitritet tartalmaz.

A fénytelen vagy selymesfény fusit mindig sejtes szerkeze-

t, vagy az egykori sejtek összetöredezett szövedékét tárja elénk.

Hazai szenek ilyen irányú vizsgálatáról csak néhány elszórt

adat van az irodalomban. Az ajkai, mint az egyetlen magyar kré-

takorú szén, zárt, egységes egészet alkot, tehát els vizsgálatra kü-

lönösen alkalmas. Mezozoos szénvizsgálat egyébként is kevés van,

különösen kevés tárgyal mezozoos barnaszeneket.

Az ajkai széntelepek létrejötte Vadász E. (45) szerint egy,

csak a Bakonyban érvényesült nndáció eredménye. A szénösszlet

kiterjedése, vastagsága, st a szén minsége nem éri el a liaszkorú

pécsi szenekét. Ez a magyarországi szenek keletkezésmódjának sa-

játságos törvényszerségét rejti magában. Megállapítása alapján
ugyanis egy-egy nagyobb idegység (liász-kréta, paleogén, neogén)
elején keletkezett szénkepzdés erteljesebb, az idegység végén
fellép szénkeletkezés nem olyan nagyméret. Ezek a jelenségek
a különleges magyar hegykpzdési szakokkal magyarázhatók. Az
ajkai széntelepek keletkezése két hegyképz idszak közé esik. Ez
a két hegyképz idszak (az alsó és fels kréta közé es ausztriai

és a fels kréta utáni larami) nem gyrdésben, hanem egyszer-
táblás kiemelkedésben nyilvánult. A viszonylag nyugodt település-

mód magyarázza meg, hogy az ajkai szénösszletet barnakszén al-

kotja .

A széntele]) nyugatra dl, 6—2Sn
alatt és vetk zavarják meg.

P a j) p K á r o 1 y szerint (29) az északi vet a fedtelepet 60 m
mélységbe veti éls ÉNy—DK-i irányban csap. A. déli vet K—Ny-i

irányú s a fektelepet 31 m magasságba veti. É—D-i irányban
halad a harmadik vet, amely a telepet 32 m magasságba veti.

A 34 m mély faknából 1500 m hosszú vágat indul ki. Ez 25 m
hosszúságban nummnlites mészkben, 480 m-es fedmárga rétegek

ben, majd egy 14 m magas vet áthatolása után 100 m hosszan

szilárd triaszkori dolomitban halad. Közvetlen az észak-déli vet
keresztezdése után a fek és fedtelepeket éri.

Az ajkai felskréta fekiije (VIII. tábla) világos, vöröses, kövii-

letszegény mészk, Maga a felskréta egyrészt alsó, limnikus
.
és

lagunás, másrészt fels, tengeri üledékeket tartalmazó rétegsorok-

ból áll.
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I. A limnikus és .lagunás lerakódások legnagyobb vastagsága
NO m. A következképen tagolódik:

1. bazális, márgából és homokkbl álló rétegek, amelyek
szenesedett növényi maradványokat, azonkívül gyantát és bitu-
menes agyagot tartalmaznak.

2. az alsó széntelep-csoport 15—27 m vastag. Palás szénre kö-
vetkezik a Ill-as, fekii-, vagy ftelep, amelyet kevés medd vá-
laszt szét. Ez a telep mindenütt megtalálható, meglehetsen egy-
enletes vastagságban. A szén sávozott, 2—3 mm-es fényl csíkok
s ennél gyakrabban olyanok, amelyek vastagsága a milliméter
alatt marad. Ftértéke 4500 kai. A palás szénben és a TTI-as te-

lepben találhatók a legszebb „ajkait" borostyánkövek.

Medd s csigás szénrétegekre következik a légköztelep, amely-
nek kitn minség szene 5000 kai. Ers fény, különösen a

kagylós törés darabok. A légvezetésre szolgáló folyósokat hajtot-

ták benne, innen származik neve. Szenes és medd rétegek válta-

kozására következik a Tl-es telep. Ezt a telepet medd rétegek

ersen szétválsztják. Szene kemény, kagylós törés, a fényes csí-

kok nincsenek mindig élesen elhatárolva. Világossárga s szürke

medd márgás-meszes rétegekre következik az 1. telep. Három
méter vastag, de sárga és szürke csigás márgás beágyazások zavar-

ják. Szenében az 1 mm-t sem meghaladó fényl csíkok igen srn
futnak, a fénytelen és fényes szén különbsége nem mindenütt ki-

fejezett.

3. A középs medd réteg 15—22 m vastag. Kövület nincs

benne.

4.

A fels széntelep csoport az 1—2 m vastag, mvelésre nem
érdemes borostyánktelepbl áll.

II. tengeri fedlerakódások.

A bánya négy telepébl, mégpedig az els, második, légközle-

telep- és a harmadik telepbl készítettem csiszolótokat, számsze-

rit mintegy 50-et. Mindegyik telep egymástól távoles helyeirl

is, a keleti és nyugati fejtmez szenei kerültek vizsgálatra.

A vizsgálat célja hármas: elssorban eldönteni azt a kérdést,

hogy van-e különbség az egyes telepek szeneinek szerkezete kö-

zött. Másodszor a mikroszkópos szerkezetbl a keletkezés körülmé-
nyeire következtetni. Végül megállapítani az ajkai szén és más,
eddig vizsgált szenek rokonvonásait.

A szén feldolgozására a megfelel nagyságra vágott darabot
elször kb. 8%-os sellakos methylalkoholban impregnáljuk. Az
átitatás külön készülékben, csökkentett nyomás mellett történik,

aminek célja egyrészt, hogy az elnyelt gázok kiszabaduljanak, más-
részt, hogy a repedéseket az impregnálásra használt sellak kitölt-

se. A száradó sellak a szenet jól szilárdítja. A teljesen beszáradt

sellakos szén azonban gyorsan szétesik, porlékonnyá válik és
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csiszolásra alkalmatlan. Az impregnált szenek felragasztás nélkül

kerültek csiszolás alá. A csiszolást kétféle finomságú csiszolópor-

ral végeztem. Az ilyen módon elállított sima l'eület tárgylemezre
való ragasztásra már alkalmas. Ragasztás után a másik oldalt

ugyanazzal a finomságú porral csiszoltam. A kész mintát a szokás
szerint fedtem be.

Bányanedvességét vesztett ajkai szénbl csiszolatot készíteni

nem sikerült.

Vitrit.

A szén sávozottságát a fénytelen durit és a fényes vitrit vál-

takozása idézi el. Ezeknek mérete változó lehet. A vékonycsiszo-
latban található, 25 /u-nál keskenyebb vitrites sávokat azonban nem
számítjuk vitritnek, hanem a durit humosus alapanyagának. Ez
az önkényes kettéválasztás indokolt, mert a további osztályozás
lehetsége céljából más kiinduló alapot nem találunk.

Agyagos szénben futó vitrit a keleti fejtmez els telepének

egy medd rétegébl, különösen szép vastag vitritek pedig az

euduritos szerkezet els telepbl kerültek el. Alakjuk változa-

tos. Gyakoriak a két végén kiékeld, középtájon kihasaodó vitrit

sávok, amelyek közül 756, 532, 840, 1008, 462 p hosszúság mellett

84, 56, 84, 28, 56 p szélesség volt mérhet .Egy-két vitritcsíkon sej-

tes szerkezet is megfigyelhet. A vizsgált csiszolatokban észlelt

legvastagabb vitritcsík 336 p volt. A rétegzettség irányával pár-

huzamosan készlett egyik metszet vitritjének színe vörös, st he-

lyenként a csiszolat vékonysága következtében sárgába hajlik.

Ebben az alapanyagban nem túl srn, felületes vizsgálatra opak-

anyagnak tetsz testek vannak elhintve. Közelebbi vizsgálatra

azonban feltnik, hogy a szemek körvonala rendszerint szabályos

és az alakok igen gyakran megismétldnek. Általában négyzete-

sek, vagy kis korong alakúk van. Nagyságuk 4—15 /aközött válta-

kozik. Anyaguk minden valószínség szerint pirít. (IX. T. í). á.)

Famaradványok belseje és környéke gyakran pirites. A fa

ugyanis idegen anyagok kiválására lehetséget nyújt. Kézen-

fekv, hogy ezek az elbb leírt szemek is az egykor fás, de ma már
vitritté alakult szövetekben helyet foglaló piritszemek. Szép

vastag vitricsíkok opakanyag szigeteléssel ugyanennek a

fejtmeznek harmadik telepébl kerültek el. Itt is a vitritcsíkok-

ban, amelyek szélessége 85 p körül van, elmosódott sejtes szerke-

zet látszik. Két ,párhuzamosan futó vitritcsík felett egy opaka-

nyagba ágyazott vitritsziget figyelhet meg, amelynek szé-

lessége 340 /r(X. T. 17. á.).
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Humodurit.

A vitritbl két módon képzelhet el átmenet a humodurit
leié. Átmenetet alkotnak egyrészt azok a szenek, amelyekben fél

opakanyag lép fel, a vitrit és opakanyag köztöt álló átmeneti
anyag. Másrészt ivedig az opakanyag fellépése és mennyiségének
növekedése vezet át a humoduritba.

Az els típusnak megfelel szén a keleti fejtmez els telepé-

bl került el. Már szabadszemmel való megfigyelésnél egy kü-

lönleges, állandó irány tnik fel, amely szerint a szén könnyen
szétesik. Ez a lap, vagy az ezzel párhuzamosan fellépk élénkebh

fénynek. Durit szabadszemel nem, vagy igen alárendelten figyel-

het meg, akkor sem külön éles csíkok alakjában, hanem a síma,

fényes lapokra merlegesen, ahol a fényreflexió nem oly ers. Ez
arra vall, hogy a szén nem tiszta vitritbl áll. Mikroszkóp alatt

kis nagyítással vizsgálva, a csiszolat nagyjában vörösesbarna szí-

na. Nagy nagyítással figyelve (IX. T. 10, á.) az anyag igen egynem.
Különböz mikroszkópi beállításban az elbb egynemnek tn
anyag apró szemcsékkel srn telehintettnek látszik. Bizonyos fol-

tozotság, sötétebb és világosabb részletek váltakozása megfigyel

liet. Ilyen beállításban nem látszanak azok a repedésre emlékez-

tet vonalak, amelyek nagy mezs hálózatot alkotnak. A repedé-

sek a csiszolatot nem szelik darabokra. Ugyanebbl a darabból
készült másik csiszolatban a szemecskés szerkezet még jobban meg-
figyelhet. Az egyes szemcsék alig áttetszk, vagy feketék. Ebbl
a szerkezetbl, amely a bánya más helyérl származó darabokon
nem mutatkozott, a telep többi részétl eltér, csupán körzeti rész-

szére szorítkozó keletkezési viszonyokra lehet következtetni.

A második, jóval gyakoribb típusba azok a szenek tartoznak,
amelyekben nem semiopakanyag, hanem opakanyag lép fel. A
csiszolatokban ezek a testek kis szigetek, beékelések alakjában
jelennek meg.

A vitrit sejtes szerkezete rendszerint azért nem figyelhet
meg, mert anyagával azonos fénytörés kolloidoldat itatta át a

sejtüregeket, tehát vékonycsiszolatban a megkülönböztetés a két

anyag azonos fénytörése miatt nem lehetséges. Elfordul azonban
az az eset is, hogy a sejtüregeket opakanyag tölti ki. Vékonycsiszo-

latban ez már jól látható. Annak ellenére, hogy gyakran a fás

szerkezet még felismerhet, nem beszélhetünk vitritrl, hanem az

opakanyag mennyiségének megfelelen, rendszerint humoduritról.

Az opakanyag-„beékelések*’ az egykori sejtek üregeinek helyét jel-

zik. A keleti fejtmz 11. tlepébl készíttt csiszolaton (IX. T. 11. á.)

például sajátos rajzolat látszik Edénynyalábok nyomai ezek, az

egykori edények üregeit opakanyag tölti ki. A metszés síkja és

az edények lefutása nem párhuzamos, innen a jellemz alakú

edénynyaláb nyomok.
Ugyancsak sötétebb anyaggal kitöltött sejtüregek, barnásvö-
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rös vitritben, a nyugati fejtmez második telepébl kerültek el.

(IX. T. 12. á.).

Opakanyag itatta át a keleti fejtmez III. telepébl szárma-

zó sejteket is, amelyek két-három sorban helyezkednek el. (IX. T.

13. á.). Ugyanebbl a szintbl származó másik széndarabon az elbbi

szerkezet alig vehet ki, de akadnak részletek, ahol a sejtüregeket

ugyancsak opakanyag tölti ki. Ezen a csiszolaton semiopakanyag
is fellép.

Rendkívül feltn a légköztielep 100 cm-jébl készített csiszo-

lat,. A humosus alapanyagot repedések járják át s ez-

ért kis, sokszöglet lemezek egymás mellé tolt halmazából álló

benyomást keltenek, máshol meg egymásmellé illeszked mozaikra
emlékeztetnek. Az egyes lemezek azonban nem mindig egészen el-

határoltak. Ebben a humosus alapanyagban az opakanyag nagy-
jában egyenletes srséggel oszlik el. (IX. T. 14. á.) Az opakanyag
kerekded, elliptikus, lekerekített sarkú sokszög alakú. Elég gya-

kori a lekerekített sarkú négyszög. Ha megnyúltak, ez mindegyik-
nél azonos irányban történt. A kerek szemeeskék átmérje 15 és

25 1

1

között mozog. Az elliptikusak hossza 23 és 35 g , szélességük

13 és 20 (.i. 350 szeres nagyítás mellett a látótérben középértékben
38 opakszem számlálható meg. Akad egészen hosszúkás formájú is;

ezek többedmagukkal lépnek fel. A humosus alapanyag elbb le-

írt repedései az opakanyagot nem járják át, hanem mellettük fut-

nak le. Az elbbi csiszolat széndarabjából készült másik csiszolat

azonnal szembeötl szerkezet. (X. T. 15. á.) Az elz készítmény sze-

mecskés szerkezete helyett jól kifejlett igazi sávozottság lép fel,

amelyet fekete vékony rudak idéznek el. Ilyenformán az elbb
még humosus alapanyagnak nevezett vitrites rész is sávozott lesz,

melynek mérete meghaladja rendszerint a 25/t-t, tehát. Stach
nyomán ebben a csiszolatban nem humosus alapanyagról, hanem
méretei következtében önálló vitritr] beszélhetünk.

A sárgásvörös vitritben kitünen látszik a térfogat csökkené-
sébl ered repedések sorozata. Ezek iránya egymással párhuza-
mos. A szenesedés folyamán keletkezett hasadások az opakanyag-
ban csak egészen ritkán folytatódnak. Az opakanyagból álló ru-

dak párhuzamos lefutásúak. Néhány közülük enyhe kanyarulatot
ír le, de elhajlás után az eredeti irányba térnek vissza. A rudak

végük felé kissé keskenyednek, lekerekítettek. Anyaguk a vitritnél

keményebb. Ezt a csiszolat szélén mutatkozó kép bioznyítja, ahol

megfigyelhet, hogy az opakrudak a vitritbl kinyúlnak, mintegy
vázat alkotnak. Az opakrudak hossza nehezen állapítható meg,
mert valamelyik végük rendszerint a csiszolat területérl kiesik

Akad azonban néhány rövidebb is, melyek egy-egy megszakítás-

sal gyakran ugyanabba az egyenesbe esnek. Ilyen opakanyag hosz-

sza 25|W-tól 98 g -ig, szélessége 10—lóg -ig terjed.

E sajátságos alakú opakanyagon kívül a csiszolat egyes ré-
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szein az elbb leírt pont vagy ellipszis alakú opakanyagok is,

mutatkoznak, de a két szélsség között minden átmeneti forma is

megtalálható.

Feltehet, hogy e két csiszolat látszólag különböz szerkeze-
te, ugyanannak a struktúrának más-más metszésekben elénktáruló
képe. Igen valószín, hogy az opakanyag pálcikák, rudak formá-
jában foglal helyet a vitritben, egymástól például 7.5, 10.2, 15, 55,

70.5 p távolságra. Az opakanyagnak 15. ábrán látható képe még
nem bizonyítaná önmagában ezeknek rudas szerkezetét, mert az

egymás felett fekv korongok is, lapjukra merleges metszésben,

ilyen módon mutatkoznának. Ezt a lehetséget a 14. ábrán látható

szerkezet kizárja. Közelebbrl figyelhet meg az opakanyag szer-

kezete több csiszolatban. 350-szeres nagyítással vizsgálva, a szer-

kezet elemibb építegységekre bontható. Jól látszik, hogy a rudak

végét vörösesbarna alapanyagba ágyazott, rendkívül kis pontocs-

kák végtelen halmaza építi fel. Igen valószín, hogy az egész opak-

rúd anyagának ez a szerkezete, amely azonban csak a rendesnél

vékonyabb csiszolatrészeken, leginkább a csiszolat szélén, figyelhe-

t meg. A rudak végét nem a fekete ponthalmaz szabja meg, ha-

nem az az alapanyag, amelyen ez a végtelen finom halmaz el van
osztva. Még élesebben jelentkezik ez a szerkezet ugyanennek a

telepnek 130. em-jébl származó csiszolatban. (X. T. 16. á.) Itt az

„opakanyag” helyenként csak körvonalakban maradt meg, de már
átlátszó. A körvonalat a sötétebb szemcsés alapanyagban jól meg-
figyelhetjük. Ebben a csiszolatban úgy látszik, hogy a pontok
anyaga vitrit, de minden esetre sötétebb, mint az a vitrit, amely-
be az opakanyag van ágyazva. Néhány opakanyagot az átlagosnál

kevesebb számú szemecske épít fel. A szemcsék ekkor nagyobbak.
r 0,75 p körül).

E. Stach (40) az opakanyagot három csoportra osztja. Meg-
különböztet 1. opakrészecskét, 2. opakszilánkot, 3. opakszemecskét.
Az opakrészecskék humosus anyagokból származnak; az opakszi-

lánk duritba került fusit-roncs vagy sklerotium töredék; az opak
szemcsék keletkezése bizonytalan. Számuk a mikrospórák számával
egyenes arányban n. Az alapanyagban ritkábban vagy srbben
elhintve találhatók. Nagyságuk 1

/4 p . A mikrospórák tartalmával

hozhatók összefüggésbe.

A légközletelep opakanyaga és az opakszemcsék els pillanat-

ra azonosnak látszanak. Lényeges különbség azonban, hogy, mikro-
spóra az egész légköletelepbl nem került el és a szemcsék külön
alapanyagba ágyazva mutatkoznak. Ez a vitrites anyag van az-

után egy másik, — a csiszolat nagy részét kitev anyagba ültetve

(Az opakszemcsék viszont abban az anyagban találhatók, amelyik

az egész csiszolat alapanyagának tekinthet.) Az ajkai szén szem-

cséinek nagysága 3

/4 p alatt marad.
Ezek alapján nem lehetetlen, hogy az ajkai barnaszénben

egy eddig még le nem írl szerkezet opakanyag fordul el.
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A légközletelep e jellemz szerkezete mellett még egyéb saját-

ságokat is fel kell említeni. Az egész csiszolatot több repedés nagy
négyszögekre osztja; átlagos nagyságuk akkora, hogy kis nagyí-

tással egy-egy ilyen négyszög esik épen a látótérbe és azt ki is

tölti. A négyszögek határvonalai, tehát a repedés mentén fekv
részek széles sávban fekete keret módjára veszik körül a jellegze-

tes szerkezet vitritet. (IX. T. 14. á.) A fusites szerkezet is fellép.

E pozitívumok mellett szembeötl negatívum is jellemzi még
a légközletelep csiszolatait, amennyiben gyanta ás kutikula a csi-

szolatokban nem található.

A nyugati fejtmez légközletelepébl készült csiszolat em-
lékeztet az elbbire. A humosus anyagot fekete keretek itt is me-
zkre osztják. Az opakanyag pedig némileg hosszirányban, vagy
legalább is nem teljesen szabálytalanul elhelyezkedett pontok for-

rná já bán lép fel. Éles ellentétben azonban a bituminát kevés gyan-
ta és kutikula képviseli. Egy másik, ugyanebbl a mélységbl (ll
cm) származó csiszolaton az opak anyag elrendezdése még szembe-
tnbb. Itt az opakanyag kis, vékony lécekbl áll, melyek egymás-
sal párhuzamosak, mindegyikük egy irányban, azonos módon meg-
nyúlt. Ugyancsak a nyugati fejtmezbl (1. telep) ké szí tett csiszo-

latig in az opakanyag elbb leírt elrendezdése Iáható elmosódot-

tan.

A keleti fejtmez 8. ábrán bemutatott szerkezete emlékeztet

egy, A. W. Ganger és 1. Lavine (15) által közölt képre. A csi-

szolat egy fás szerkezet széndarabból, tehát lignitbl készült. A
sejtes szerkezet kitn megtartásban fennmaradt. Hadin lis met-

szetben a látóteret fekete sávok szelik át, amelyeket bélsugaraknak

tartanak. Ezek a sávok s az ajkai szénben megfigyeltek feltn
módon hasonlóak. Az ajkai darab azonban szabadszemmel nem fás

szerkezet, a csiszolás teljesen véletlenül érte éppen a bélsugarak

irányában. (A bélsugarak a nóvényszár hossztengelyére, vagyis az

ezzel párhuzamosan futó edénynyalábokra merlegesen állnak.

Szerepük a tápláló nedvek horizontális irányban való szállítása.)

Tiehet, hogy éppen eltér sejttartalmuk következtében maradtak

meg, mint opakanyag.

Eudurit.

Ez a szövettípus az ajkai szénben a humoduritnnl ritk ibb.

Szabálytalan vastagságéi, kiöblösöd, egymással párhuzamos lefu-

táséi humosus anyagból álló sávok figyelhetk meg. (X T. 18.. 19. a.).

Igen különböz alakéi, de mindig a rétegzettség irányában

megnyúlt humosus anyag változatos rajzolata látszik a nyugati

fejtmez I. telepébl készített csiszolaton.

A keleti fejtmez 11. telepébl keskeny, hosszában lefutó

vitritcsíkolc kerültek el a készítményben. Azonban egy kifejezett,



lití Edelstein Miksa

nagy hullámvonalat leíró repedés mentén, e szerkezet közvetlen

szomszédságában más, az elbbitl teljesen elüt struktúra figyel-

het meg. Itt ugyanis az opakanyag háttérbe szorul, inkább foltok-

ban, hosszúkás, keskeny, fogazott vagy vonalas alakban, pontocs-

kák formájában ékeldik a vitritbe. A repedés egyik oldalán tehát

euduritos, a másik oldalán humoduritos tipusu a szén szerkezete.

A sávozott szénnek jellegzetes képét mutatja a keleti fejt-

mez 1. telepébl (160 cm) készült csiszolat. A fekete alapanyagban
egymással párhuzamosan futó vörös humosus csíkok, sárga kutiku
Iák, kerek vagy megnyúlt gyantaszemek teszik a csiszolatot tarká-

vá. Az opakanyagban található bitumina leírását megfelel feje-

zetekben adjuk.

Fusit.

Amennyire színpompás és sokatmutató a szenek vékonycsi-
szolata a kutikulák vizsgálata esetében, annyira használhatatlan
ez a módszer a fusites szövet közelebbi felfedésére. A fusitrostok

nagy ridegsége és törékenysége ugyanis megakadályozza a szerke-

zet teljes kibontakozását; a fusit rendesen a vékonycsiszolat készí-

tése közben kiporlik. Néhány csiszolatban azonban még egészen jól

felismerhet a sejtes szerkezete. Különösen repedések mentén talyl

ható fusites szövet, helyesebben a fusitot tartalmazó felületeken a

legjobban válik el a szén. Megkönnyíti a fusit felismerését és a vé-

konycsiszolatban szintén feketén jelentkez opakanyagtól való

megkülönböztetését a fusit lukacsossága. Ez a lukacsosság úgy jön

létre, hogy a mindig sejtes szerkezet fusit sejtjeit idegen anyag
(leggyakrabban) nem tölti ki, tehát a sejtfalak vázat alkotnak s ki-

töltetlen teret zárnak közre, amelyen a fény természetesen zavar

talanul halad át. Az egykori sejtüregek jelenlegi alakja szabályta-

lan, keskeny, meggörbült, szögletes. (X. T. 20. á.) A fusit olykor

zúzódo 1 1 sze rkezet

.

A fusit kihullása után létrejött járatot könny megkülön-
böztetni a szén egyéb repedéseitl, amelyek a csiszolás következmé-
nyei. Az elbbi határvonala zegzugos, beöblösöd, míg az utóbbi

egyenes lefutású. Ha a csiszolás a fusit rostokat hosszirányban ta-

lálja, a hosszú fekete rostok, helyenként kissé meggörbülten, egy-

mással párhuzamosan futnak. A rostok között kis r van, mellet

tk változó nagyságú, sokszöglet fusitronesok. Az egész szövet

opak, egyes részek vége piszkos zöldesszürke. Az egészen kis törme-

lékeket még világosabb perem szegélyezi. Ez a világos perem is bi-

zonyítja, hogy a fusit anyaga sem tiszta, elemi szén.

A vitrit és fusit a növények sejtes szerkezet részeibl kelet-

keznek. A különböz szövet csak a szenesedés menetétl függen
jön létre, de a kiindulási anyag gyakran ugyanaz is lehet. Kézen-

fekv a gondolat, hogy e két szenesedési típust összeköt, közbees
tagok is találhatók.
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Ilyen átmeneti alakot tár elénk a sok egyéb tekintetben is

érdekes keleti fejtmez 100 cm-bl származó csiszolat. Vörösesbar-
na vitrit alapanyagban láthatók a kitöltetlen sejtüregek. (A fusi

tos szerkezet esetében az opak tusit sejtjei nincsenek kitöltve, a
sejtes vitritre pedig épen az jellemz, hogy a sejt üregeket humo-
sus anyag járta át.) A vörösesbarna alapanyagot fekete szemcsék
is átjárják; a szemcsék egymással összefolynak, — határozatlan

rajzolatnak. Kis nagyítás mellett meg egyenesen úgy tnik fel,

mintha vörös vitrit szigetek fekete alapanyagba lennének ágyazva.

Ilyen nagyítás mellett (36-szoros) a szerkezet hálós, az egész szö-

vetet a kis üregek még perforálttá is teszik.

Az ajkai szénre jellemz gazdag fusittartahna

.

Fizikai behatásra az egymás mellett futó fusitrostok (X. T. 21.

á.) könnyen szétesnek. Ilyen módon az egységes szövet tönkre-

megy ugyan, de a töredékek között helyenként nagyobb sejtfalma-

radványok akadnak. A sejtfalakon fellép vastagodások az egyko-

ri növény rendszertani helyére utalnak. A létrás vastagodás a ha-

laszt edénytracheádéira jellemz. Nagyobb számban akad azonban,

csak a jura óta ismeretes Coniferákra jellemz sejtfalvastagodás
is. Ezek nagy, kerek udvaros gödörkék. Jellemz, hogy egymástól
messze állnak. Az araukaroidális típussal ellentétben nem válta-

kozva, hanem elszórtan találhatók.

Gyanta.

A fnsil gyakoriságán kívül az ajkai szén másik jellegzetes

tulajdonsága gazdag gyantátartalma. A bánya 111.-as telepe palás

szénen keresztül megy át pyrittartalm fekete agyagpalába. A pa

lás szénben, de a III-as telepben is találhatók az irodalomban „aj-

kait” néven régóta ismert gyantadarabok. A sötétebbek ritkán ro

varzárványt tartalmaznak. Mint láttuk az egész szénösszlet 18-22 m
vastag szürke fedagyag borítja, melynek közepe táján borostyán-

ktelep van. Ebben a mintegy 0.5 m vastag telepben sok a srn
elhintett succinit. Az eddig ismert legnagyobb darab a Nemzeti
Múzeum tulajdonában van. A csiszolatok majdnem mindegyikében
akadt gyanta; feltnen csak a lógközletelep egy részébl hiány-
zik. Száma, alakja, nagysága, szine igen változatos. Eredeti, sz
veti helyükön maradtak azok a cseppek, amelyek a keleti fejtme-
zó els telepébl kerültek el. (X. I. 22. á.) A mintegy luísz, többé
kevésbbé elliptikusán lapított csepp 63—73 g hosszú és 18—25 g
széles. Ugyanennek a telepnek 3 60 em-jébl vizsgált fehér gyanta
emlékeztet a Duparque (13) által közölt s egy belga kszénbl
származó gyantára. A gyantát kiválasztó sejtek fala elmosódott
hálózat képében mutatkozik. A finomabb szerkezet fennmaradását
a gyanta konzerváló hatása tette lehetvé.

Feltnen sok gyanta akad a nyugati fejtmez mintájában
is. E gyantacseppek mérete rendkívül változatos. Az egészen kis.
alig néhány g -nyi pontszer csepptl fel az 1 mm-t meghaladó
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nagyságig, minden méret megtalálható. Alak tekintetében ugyan-
ilyen változatosak. Kerekded, lapított, hosszúkás, kiöblösöd for-

mák a leggyakrabban visszatérk. Feltn egy nagyobb gyanta-
halmaz (X. T. 23.á.), amely összetöredezett, nagy darabra emlékeztet.
Néhány elliptikus szem nagyságát 70, 182, 280 ,u hosszúság mellett
42, 98 és 266 ,u szélesnek találtam. Ersebben lapított gyantáknál
ez az arány ersen eltolódik; a keleti íejtoinez lí. telepében egy
510 f.i hosszú és mindössze 50 fi széles is akadt. Könnyen lehet, hogy
itt, gyantajáratról van szó. A szabálytalan alakú cseppek ritkáb-

bak.

A gyantarészek színe is változatos és korántsem egyedül a
csiszolat vastagságától függ Ezt a nyugati fejtmez I. telepébl
készített csiszolat is bizonyítja. A fekete, még mikroszkópi vizsgá-

latra alkalmatlan szénben szinte teljesen színtelen, els pillanatra

csiszolatszakadásnak látszó gyanta-darabok vannak. Más esetben
még vastag szénben a gyanta mézsárga, néhányszor pedig vörösbe-
hajló. Sohasem teljesen egyszín. A keleti fejtmez III. telepébl
származó elliptikus alakú gyantát különösen az egyik felén több

vörösbehajló folt tarkítja. A nyugati fejtmez 1. telepébl elbb
leírt nagyobb gyantatröedéken is jól megfigyelhet ez a jelenség.

A kép közepén látható fehér rész a valóságban világossárga, a

jobb oldalon a középvonal mentén a gyanta sötétvörös .(Ez a fény-

képen fekete vonalként látszik, 1. X. T. 23 á.)

Ezt a sokféle színt részben különböz növényekbl származó

gyanták okozhatják. De nem hagyható figyelmen kívül az a kö-

rülmény sem, hogy a szenesedés folyamán több chemiai változáson

is keresztül mennek. (Polymerizáció, oxydáció.) Elképzelhet, hogy
ezeknek a hatásoknak különböz foka szinten színkülönbségekre

vezet.

Alvadásos szerkezetre emlékeztet a nyugati fejtmez I. tele-

pébl készült csiszolat gyantája (XI. T. 24. á.) Az egykor folyós

gyanta, finom rajzolataival, árnyékozottnak látszik.

A gyanta egykori mozgásának irányát rizte meg egy gomba-
spóra zárványos gyantaszem. Az ellipszis alakú spórák „orientál-

tak”, ftengelyük nagyjában azonos irány szerint halad. Ez a

irány azonban nem esik egybe az elliptikus csepp ftengelyének

irányával, hanem vele néhány fokot zár be.

A gyanta zárványai A gyantaszemek tüzetesebb vizsgálata-

kor kitnik, hogy azok nem mindig egynemek, bennük idegen
testek is fellelhetk. Valószínleg szél útján kerültek a még lágy
gyantába, amelyben fogva maradtak. Elképzelhet azonban, hogy
a gyanta a késbb zárványként megmaradt anyagra rácsurgott és

azt ilyenmódon rizte meg. Kitn konzerváló hatása következté-

ben a zárványok szépen láthatók.

2 g nagyságú zárványok vannak a keleti fejtömez T. 169

cm-jének csiszölatában. (XI. T. 25. á.) Alakjuk igen határozott;

vastag körvonalú, kissé elliptikus alakú pontok.
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5—10 ^ hosszúságéi 2,5

—

4p széles zárványokat tartalmaz a

keleti fejtmez III. telepébl leírt gyanta. Az ellipszis alakú tes-

tek feketék, de mindegyiken megfigyelhet egy, a hossztengellyel

egybees világosabb sejtüreg. Több helyen e fekete testek hiányoz-

nak is. itt esak a megkeményedett gyantában hátrahagyott nyo-
mul; maradi meg. Nyilván kihullottak, esetleg a csiszolás folyamán-

Érdekes, hogy a spórák vagy azok nyomai „orientáltak”.

A nyugati fejtmez I. telepébl leírt, alig színes gyantában
lév zárványok feltnen kicsinyek; alig nagyobbak 1 // -nál s mint
fekete pontok tnnek fel.

Az eddig leírt zárványok alakjától elüton a nyugati fejt-

mez í 1. 105 em-j élben (XI. T. 26. á.) kerek és elliptikus szemek figyel-

hetk meg. Nagyságuk 5 p ; igen ers körvonaluk feltn.

Spóra.

Makróspóra egyik csiszolatban sem volt látható.

Halmazban található mikrospórák csak egy csiszolatban akad-

tak. (Keleti fejtmez I. 130 cm] 20 vagy még több kerek kis ko-

rong vagy elliptikus formájú test, melyek közepén lumen is meg-
figyelhet. Némelyik nagy, a test körvonalának megfelel anya-

got zár körül. Még' a teljesen lapított alakúak is megrizték lumen
jiiket. Méreteik; (5.5—23 p széles, 28—35/a hosszú. (Fényképezésre

egészen alkalmatlanok, mert az alapanyag és a spórák színe kö-

zött alig v n különbség. Ez egyébként feltn, mert a mikrospórák

minden más csiszolatban világos sárgák. Bizonyára összefüggés

II fenn c teleprész a többitl eltér keletkezésmódja és a spóra fel-

tn színváltozása között.

A többi mikrospóra legnagyobbrészt a nyugati fejtmez sze-

nében található. Ezek azonban nem csoportosan lépnek fel; ha egy

csiszolatban több is akad, sohasem egy csomóban, hanem teljesen

szétszórva, helyenként, egy-egy darab. Színük a kutikula sárga
színével azonos. (XI. T. 81. á.)

Néhány mikrospóra mérete: (,u-ban) hosszúság: 38 43 25;

szélesség: 7.5 5.6 8.

Lumen mindegyiken felismerhet. Egyes mikrospórák kissé

meggörbültek. Egy ilyen görbületet leíró mikrospórában a lumen
utolsó negyedében ismeretlen eredet zárvány is található. A ke-

rek test átmérje a lumen szélességénél valamivel nagyobb, mint-

egy 3 p . Eredete ismeretlen.

Az aikai szén spórái a karbonkorú kszenek mikrospóráinál

kisebbek. Az elzk átlagos nagysága 66—150 p között mozog, ezek

átlagos nagysága 40 p .

Kutikula,

A szenekben elforduló, igen fontos bitumentest szerkezetének
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megértésére a levelek anatómiai szerkezetét kell figyelembe venni.
Két, egyenkint egy sejtréteg vastag epidermis között található
szövet a mesophyllum, amely az assimilálást végzi. Az epidermis
azonban küls mechanikai és chemiai hatásoknak alig tudna ellent-
allni, nem szólva a levelek nagyfokú vízveszteségérl. Ers védel-
met nyújt azonban a kutikula, egv összefügg, kutinból (párához
hasonló) álló réteg, amelyet az epidermis választ ki. Különböz
növények más-más vastagságú kutikulát hozhatnak létre, de fej-

ldését egyéb tényezk is befolyásolják. Szárazság következtében
például a. kutikula megvastagodik, ezzel is csökkentve a párolgás
lehetségét. Hideg hatása ugyanígy nyilvánul meg. A levél kora és

és az életfeltételek is hatnak kialakulására. A szenesedés folyamán
a mesophyllum és az epidermis rendszerint elpusztul vagy vitritté

alakul, a kutikula azonban nagy ellentálló képessége következté-
ben nagyszeren konzerválódik.

Vékonycsiszolatban jobban figyelhet meg. mint rcliefcsi-

szol atban, mert világos, üde sárga színekkel a vörös humosus alap-

anyagtól és a fekete opakanyagtól élésen elüt.

Az ajkai bánya vizsgálat alá vetett szeneibl kutikula túl-

nyomó többségben elkerült Maradványai nem vastagok, átlag 2-3

itt körül -mozognak.

Fig. 33. ábra. 320X nagy. (liu.).

Igen vékony kutikula a nyugati fejtmez I. 15 cm-jébl ke-

rült el. (33. á.) Az 1.3 /t vastagságú kutikula ersen gyúródott,

gomolyagot alkot. A gyrdés valószínleg úgy jött létre, hogy a

kutikulán belüles setjek pusztulásával a kutinos burok összeugrik.

Az egykori kutikulát képz epidermissejtek nagysága is megálla-

pítható ebben az esetben. Az epidermissejtek ugyanis nemcsak a

küls felület felé, hanem az erre merlegesen álló epidermis-falak

irányára is választottak ki kutint. A csiszolatban ezek a laterálisán

képzdött falak a sárga kutikula-fonálon álló fogak, lécek formá-

jában mutatkoznak. Világos, hogy két szomszédos ilyen fal távol-

sága az egykori epiderm issejt szélességének felel meg. Ebben az

esetben a fogak távolsága, tehát az egykori epidermissejtek széles-

sége 15 y körüli lehetett.

Az, hogy a csiszolatban fogak alakjaiban jelentkez kutiku-
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lárís lécek valóban laterális falak, szépen látható az olyan esi

szolatokban, amelyek egyrészt még kissé vastagok, másrészt a ku-

tikulát ferdén találják. E két tényez következtében a kutikula szer-

kezet egy síkban és nem csak, szinte vázlatos metszetben jelenik

meg, hanem a térben. Egy 200 [< hosszú kutikulán ez a két tényez
egy idben lép fel s valóban itt nem vékony fogak, (34. á.) hanem
oldalra irányuló kis lemezek figyelhetk meg. Egy-egy lemez tá-

volsága 30 (( körül.

Fig 34. ábra. 265X nagy*

A fogazott kutikulamaradványok azonban bittérbe szorul

nak a síma felület üek számához képest.

A kutikulák többfélleképen helyezkednek el. Gyakoriak az

egyenes lefutásnak, vagy a kevés kanyarulatot leírók. Ezek néhol

szinte teljes pontossággal kisérnek egy-egy vitrites részt (XI.T. 27.á.)

gyakran a vitritleírta kanyarulatokat híven követve. Helyenként
úgy tnik fel, mintha a vörös vitrit hatalmas zárványa lenne a fi-

nomvonalú, sárga kutikulának. Ilyen egyenes lefutásúnk rendsze-

rint az apróbb kutikula maradványok is.

Másik típusban tartoznak a hegyes szögbe visszaforduló ku
tikulák. Ilyen formák különösen a keleti fejtmez T. telepébl ke-

rülnek el. Hosszuk 340—440 fi . Igen szép, szögben hajló kutikula

ugyanennek a fejtmeznek II. telepébl. (XI. T. 28. á.) Valószínleg
a levél színét és fonákját borító kutikula átmenetét tárta fel a csi-

szolat. A képen látható szakadások az egykori légznyílások helyei.

Ismét más képet mutatnak a gomolyog alakú kutikulák, ame-
lyek gyakran egy nagy darabból állanak. Fogazott például a nyu-
gati fejtmez I. telepében elforduló nagyobb, de igen finom ku-

tikulagomolyag. (33. á.) Néha tekintélyesebb hosszúságot is (dér-

nek, mint például a keleti fejtmez I. 100 cm-jében, amely több

mm hosszú. (XI. T. 29. á.) A közbezárt anyag eudurit.

A gomolyagot alkotó kutikulák vezetnek át egy másik típus-

ba, amely valószínleg úgy jön létre, hogy a kutikulák nem feküd-

tek teljesen vízszintesen s ilyen módon a vertikális csiszolat sem
találta ezeket merlegesen; néha többé-kevésbbé a felületükkel pár-

huzamosan haladt a csiszolás síkja. Ilyen módon a fonál elmosó-

dott szerkezetvé válik,helyenként kivastagodik gyrt és szakadó
zott lesz. Néhány fogazott kuikula-darab rendszerint eldönti a kér-

dést, hogy tudniillik valóban kutikula e a kérdéses sárga test, A
nyugati fejtmez légtelepébl igen nagy területet behálózó kuti

kula akadt a csiszolóban, amelyet a csiszolás síkja szintén nem ta-

lált teljesen merlegesen. (XI. T. 30. á.) A vékony fonál ebben az eset-

ben is helyenként kiszélesedik, kettéágazik, szigetet alkot, vissza

görbül, összeolvad. Fogazottság nem látszik.
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Makrospórára emlékeztet halmaz két helyen is akad, egy
részt a nyugati fejtmezben, másrészt a keleti fejtmez I. telepé

ben. (35. á.) Azonban a kutikuláris lécek helyenként itt is meg-
jelennek.

Érdekes alakú kutikula került el ugyanebbl a telepbl. Eb
ben az esetben is a kutikula az alattafekv epidermissejtek alak-

ját követte. (XI. T. 32. á.) A sárga fonal alakja megegyezik néhány
növény mirigy- vagy inkább kapaszkodószrével.

Ismeretlen eredet maradványok.

Az ismeretlen eredet, de valószínleg kutinos maradvá-
nyokat a kutikulák ismertetése után célszer tárgyalni.

Különösen a keleti fejtmez I. telepébl került el néhány
ilyen, eddig még nem tisztázott forma. Színük rendszerint a kuti

Fig. 36. ábra. *265X nagy.

kulák sárga színe. A 36. ábra egy fonál szerkezetét szemlélteti. Jól

látszik benne két egymással s az egész testtel párhuzamosan futó

sötétebb vonal. Ugyancsak ebbl a telepbl (160. cm) szintén sárg-

szín ismeretlen eredet kutinos test maradványa került el .Váz-

latosan 4. egymásbatólt hurok képével jellemezhetk legjobban

(37. ábra.) A küls hurok szárai a rákövetkez bels hurok szárain

futnak végig. Az els és második közé azonban vékony, hosszúkás
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vitrilcsik is ékeldik az egyik oldalon. A másik oldalon a második

és harmadik közé. A legbels hurok szárai nem érnek össze. Kiss '

Fig. 37. ábra. 150X nagy.

leüt oh kiszélesednek és opakanyagot zárnak közre. Csak az ónak

anyagszig'et után zárulnak az ágak. Itt már valamennyi hurok sza-

ra párhuzamosan, helyenként egymásbaolvadtan fut: vékony vif

i itszigetek itt is fellépnek. Ez rostos jelleget idéz el. A test csi-

szolaton lev hossza 240 /x .

Más rostos szerkezet test a keleti fejtmez II. telepébl ke-

lit vizsgálat alá. Sárga, szabálytalan alakú, szétágazó, kihegyese-

d test; hossza 265 /t, legszélesebb átmérje 81 /<• Amennyiben fény-

kép alapján megítélhet, a leírt testhez hasonló formát Evans
(14) mutat be új-zeolandi barnaszenekbl. Jellemz vonásként emeli

ki az összefutó, kihegyesed alakot s az egészben flagellumszer

vonásokat talál. Eredetérl azonban nem tud semmit mondani s

mint ismeretlen formát közli.

ÖSSZEFOGLALÁS.

Az ajkai krétakorú barnaszén mikroszkopi vizsgálatára vé-

konycsiszolatok készültek. A vékonycsiszolatok a makroszkópos

megfigyelésnek megfelelen, de sokkal határozottabban, sávozot-

tak. Ezt a sávozottságof vörös vitrit- és fekete durit-csíkok pár-

huzamos lefutása okozza. A vitritek hosszúkás lefutásnak, de nem
ritka a kerekded vagy más, semmi szabályosságot sem mutató vit-

rit. Helyenként pyrittartalmúak.

A vitrit és a humodnrit között álló szövet emlékeztet a né-

metországi barnaszenek szerkezetnélküliségére; kifejezetten opak-
anyag helyét semiopakanyag foglalja el. A telepnek ez a része az

egykori láp rendes nedvességviszonyainál szárazabb körülmények
között keletkezhetett.

A humoduritek gyakran sejtes szerkezetek. A sejtüregeket

sötét vagy fekete anyag tölti ki. Ilyen módon konzerválódott és a

csiszolás útján elkerült egy edónynyalábl Jutás, ferde metszetben,

néhány közelebbrl meg nem határozható sejtes szövetmaradvány.
Rendkívül érdekes az a bélsugárszerkezetet elénktáró csiszolatpár.

amely tehát több metszetben fedi fel ezt a szövetet. Az egykori
bélsugarakat most opakanyag tölti ki. Néhány más csiszolatban

ennek az anyagnak közelebbi szerkezete is látható. Rendkívül fi

aom pontocskák hatalmas tömege van ágyazva egy, a humosus
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alapanyagnál sötétebb vörösesbarna pontocska-alapanyagba. Ez
n,j típusos opakanyag, amely kszenekbl nem ismert.

Az opakanyag mennyiségének növekedésével a kis opakszi-
geteket nagyobb foltok váltják fel, st az eudurites szerkezetnél fok
tok helyet fekete sávok lépnek fel.

Fusitek vizsgálatára a vékonycsiszolat nem alkalmas. Vil-
lát és fusit közötti átmeneti szerkezet azonban még megfigyelhet ).

Egy ilyen átmenetes szerkezet csiszolat érdekessége, hogy nem
megszokott fokozatos átmenet formájában jelentkezik, hanem vörö-
sesbarna vitrit alapanyagban figyelhetk mag a kitöltetlen, fusit

jelleg sejtek. Fizikai behatásra a sejtfalak vastagodását lehet lát-

hatóvá tenni. Létrás vastagodási! pterydophyta tracheidák és a
-Inra óta létez, egymástól szabálytalan távolságra fellép kerek,
udvaros gödörkés vastagodási! konifera típus is kimutatható volt.

Az ajkai szén gyantában különösen gazdag, a szemek nagysága,
alakja, szine változatos. Egy-egy gyantán alvadásos szerkezet álla-

pítható meg. Gyantában fellép spórák több helyrl is kerültek

el. Nagyságuk körvonaluk különböz.
Jellemz az általános spóraszegénység. Makrospóra nem is ke-

rült el, mikrospórák is csak egy csiszolatban alkottak halmazt.

Nagyságuk 40 g körül. A 'kutikulák átlagos vastagsága 2—3 g ;

némelyikek fogazott; a sima felületitek száma nagyobb. Egyenes
lefutásúak, szögben visszahallok, gomolyagot alkotnak. A ferde

metszés következtében némelyikük helyenként kiszélesed. Az isme-

retlen eredet testek rostosak, mások egymásrahajlók, hurkokra
emlékeztetnek. Esetleg kutikulával állnak kapcsolatban.

A szenek nukroszkópi vizsgálata a szénképzés szempontjából
is felvilágosítást nyújt. Többek között kiolvashatók azok a víz-

viszonyok, amelyek az egykori lápban uralkodtak. Az ajkai bar-

nakszén vizsgálatából kitnik, hogy a növényi maradványok
nem hosszú id után már víz alá kerültek. Ez egyfell a láp víz-

szintjének gyors emelkedésével, másfell a. láp alatti rétegek foko-

zatosabb süllyedésével magyarázható. A szövetek desorganizációja

korántsem teljes. Sok sejtüreget fekete, esetleg agyagos anyag tölt

ki, amibl arra kell következtetnünk, hogy a fák aránylag hamar
kerültek víz alá. Ilyen módon elzárultak a leveg oxigénje ell; a

víz szintje alatt a gombák és baktériumok pusztító hatása is hamar
megbénult. Mivel ez a sávozottság az ajkai szén mikroszkópi szer-

kezetére jellemz, ezek a vízviszonyok a szén keletkezése idején ál

talánosak lehettek

Helyi kiemelések azonban felléphettek; itt a viszonylagos

szárazság miatt a lápot alkotó növények hosszú ideig voltak a le-

veg oxygénjének, a baktériumok és gombák pusztító hatásának

kitéve. Mindez a keleti fejtmez els telepének egyik csiszolatá-

nak (138 cm) mikroszkópi szerkezetébl következik, amely rétegzett-

séget nem árul el, egyáltalában organizáltságot nem mutat, alakos
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elemek alig ismerhetk fel benne. Ez a szerkezet a németországi
harmad kori barnaszenek sajátossága.

A szén érettségének fokát több jel is elárulja. Kszenek spó-

rája és kutikulája vékonycsiszolatban eltér szín. A spórák min-

dig aranysárgák, a kutikulák sötét sárgák, vagy vörösek.

Az ajkai barnaszénnél ez a szindifferenciálódás még nem lép

fel. Igen valószín, hogy a szenesedés egy késbbi fokának ered

ménye ez a színbeli eltérés, — egy olyan foké, amelyet a vizsgált

szén még nem ért el.

Az ajkai szén kutikulái vékonyabbak mint azok, amelyeket
kszenekbl általában leírtak (Észak-franciaországi kszénmedence
vagy Ruhr-vidéki szenek kutikulái). Az ajkaink a saarvidéki és a

moszkvai medence szeneinek kutikuláihoz hasonlóak.

A paleozoikum szeneivel ellentétben a mezozoikum szélit 'lé-

piben a gyanták jelents mennyiségben találhatók. Ennek a tény

nk egyik oka a gymnospermák elretörésével magyarázható.

Általános bélyegként, meg délamerikai krétakorú szenekkel

is megegyezen, hiányzanak a makrospórák. A liászkorú aninai

kszénben is már ritkaságszámba mennek. Ez a tény a harasztok

háttérbe szorulásával magyarázható. A mezozoikum szenei ebben

élesen különböznek a karbonkorú szenektl.

* * *

Zr Untersuchung dér aus dér oberen Kreide von Ajka stam-

menden Braunkohle, wurden Dünnschliffe hergestellt. Die 1 ) i i 1 1 1

1

-

schliffe erscheinéii, dem makroskopischen Bilde entsprechend,

aber wesentlich ausgesprochener, gestreift. Die Vitritstreifen zei-

gen eine lángliche, den beiden Enden zu schmaler werdende, abge-

rundete Form. Hie und da ist im Vitrit Eisenkies zu beobachten
Da die meisten hellen Streifen eine Breite von 25 /< nicht errei

eben, werden sie zum Humodurit gerechnet. Eine Übergangsform
vöm Vitrit zum Humodurit zeigt mis Abb. 10. auf Tafel IX wo au
Stelle dér Opaksubstanz, Semiopaksubstanz zu beobachten ist. Das
Ausbleiben jeglieher Streifung weist vielleicht auf eine abwei-
ehende Entstehungsweise, die auf lokálé troekenere Moorverhalt-
nisse deuten. Zum Humodurit rechnen wir die, iibrigens vitriti-

sehen Gevvebereste, dérén Zellenmit Opaksubstanz ausgefüllt sind.

So z. B. ein Gefássbiindel schrag gesehliffen (Abb. 11 Taf. IX.) und
noeh andere, spuren von Zellen tragenden Geweberesten (Abb. 12 u.

13). Auffallende ist das Bild eines Markstrahls, gesehliffen aus ei-

ner Kohle, die makroskopiseh nicht einmal Spuren von holziger

flStruktur erkennen Hess. (Abb. 14 auf Taf. IX senkrecht zum Ab
lauf, Abb. 15 Taf. X. gleichlaufend mit demselben). Bei náherer
Untersuchung dér Markstralilen ausfiillenden Opaksubstanz ergiebt

sieh, dass diese eigentlich aus einem Haufen von kleinsten Körper-



128 Edelstein Miksa

chen, eingebettel in eine dunklere vitritisehe Gruudmasse, besteht.

Die dunklere, vitritisehe Grundmasse ersc-heint ellipseuförmig auf

Abb. J6 Taf. X und entspricht den Stábén in Abb. 15 Tat'. X. bloss

die Richtungen dér Schliffe sind verschieden. Diese Art Opaksub-
stanz ist Avohl bis jetzt nicht beschrieben worden. Interessante

Tíbergansform zwischen Vitrit und Fusit liegt im rötlichbraunen
Vitrit, unausgefüllte fusitartige Zellenreste. Mit dér Dünnschliff-

methode war aber das übrigens auffallend reichliche Fusit vorkom-
nien nicht zu untersuchen. Bezeichnend ist dér grosso Harzreich-

tum. Es Averden versehiedene Form-, Grössen- und Farbenverhült-

nisse besnrochen. Gerinnungsstruktur zeigt Abb. 24 Taf. XI Ver-

mutlich Pilzsnoren im Harz sind auf Abb. 25 u. 20 Taf. XT. zu beob-

aehten. Die Anniit an Sporen ist auffallend Makrosporen Avarén

iiberhaupt nicht anzutreffen, Mikrosporen nicht allzuviel. In diesev

Hinsicht ist eine Aveite ÍTbereinstimmung selbst mit Südamerika-
nischen Koblerdagern aus dér Oberen-Kreide festzustellen. Die

Kutikulán übevschreiten meistens nicht eine RrePe von 2—3 fi .

Alv"'eiehend von den in dér Steinkohle erseheineud°n KutiknVu,
sind sie in dér Braunkohle nicht dunkel-uelb oder sár rt, sondern
immer. Avje die Mikrosnoren hellcelb Die Kutikularleisten sind

nicht immer 70 beobachten. Au ffellende Áhnlichkeit mit einer die

Di’siienzelhm übevbüllenden Kutikula ist nnf ^ bb, ?2 Tp.f. XT 711

seben. Auf Abb 30 ii. 37 Seite 124 n. 125 werden knt’upslevTe Kör-

per unbekanuter Derkunft gézeiét.

Eine ganz all géméin auftretende und fást uberall nachweisbn-

re Schichtnng deutet darauf. d áss die Vegetation nach nicht allzu

Injicer Zeit durch Wasser bedeckt Avurde. Dicse Anuahme Avlvd

anderseits durch GeAvebefunde verstarkt. Das ehemalige Moor de?

A.ikaer "Rraunkohle dnrfte nicht so trocken gewesen sein, wie mán
es bei Praunkohlen nllgemein annimt.

* • •

Dolgozatom a Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-
kzettani Intézetében készült. Az Intézet igazgatójának, mélt. dr.

M a u r i t z Bél a ny. r. tanár úrnak messzemen támogatásáért
mély tisztelettel mondok köszönetét. Segítségéért, állandó érdekl-
déséért igen nagy hálával tartozom.

Az Ajkai Kszénbánya R. T. a nagy mennyiség anyagnak
pontos és lelkiismeretes begyjtését, a több mint 70 láda szénnek

csomagolását és megjelölését lekötelezén vállalta magára. Legyen
szabad ezen a helyen is az R. T. igazgatóságának, valamint a mun-
kát vezet mérnök úrnak szinte köszönetemet kifejeznem. A ren-

delkezésre boesájtott, szegényekért is köszönetét mondok.

Dr. V a d á s z El e m é r geológus úr értékes tanácsaival, út-

baigazításaival sokban irányított. A nálunk nem hozzáférhet iro-



Az ajkai szén szénkzettani vizsgálata 129

dalom felajánlásával ugyancsak nagy mértékben állott segítsé-

gemre. Végül Dr. Szádeezky Kardóss Elemér, Dr. Reichert Róbert

magántanár urak és Dr. Sztrókay Kálmán tanársegéd úr segítségét

köszönöm meg.
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A BUDAPEST KÖRNYÉKI AEQUIPECTENES RÉTEGEK
KORÁRÓL.

Irta: Dr. Horusitzky Ferenc.

ÜBER DEM ALTÉR DÉR AEQUIPECTEN
SOHICHTEN DÉR ITMGEBUNG VON BUDAPEST.

Von F. Horusitzky.

A Földtani Közlöny 1934. évi kötetében ti.) megjelent dolgo

gozatomra, melyben a pestkörnyéki mélyebb miocén rétegek, els-

sorban az Aequipecten praescabriusculus-os rétegek rétegtani ér-

tékelésével foglalkoztam, Noszky Jen dr. részletes bírálatában tér

vissza Közlönyünk múlt évi kötetében. (2.) A legkevésbbé sem volt

célom idézett dolgozatommal öncélú vitát felidézni s örömmel lát-

hattam, hogy Noszky Jen dr. helyesen értelmezte szándékomat,
midn a vita ösztönz hatását hangsúlyozta s a kérdés felvetését

örömmel üdvözölte. (2. p. 163.) A tárgyilagos vita ell tehát

nincs okon kitérni, st kötelességemnek érzem, hogy fonalát felve-

gyem, annyival is inkább, miután a fiatal harmadkor! stratigrafia

terén uralkodó bizonytalanság megszüntetése már-már sürgeten
szükségesnek látszik. Legközelebb alkalmam lesz Fér e nézi István
dr-al az alsó miocén kérdés egész komplexumát sznyegre hozni s

egységesen elfogadható s a nemzetközi kortáblával is párhuzamosít-
ható természetes megoldás tekintetében javaslatot tenni. E helyütt
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csak dolgozatom által felidézett vitánk gerincével, az Aequipecten
praescabriuseuhisos rétegek rétegtani helyzetével kiv nk foglal-

kozni, illetve mérlegelni azt, hogy mennyiben sikerült Noszkj
-1 e n ö dr. ellenvetéseinek érveim bizonyító erejét gyengíteni. Ha
í'sak egy lépéssel is közelebb jutunk a vita folyamán a kérdés
tisztázásához, elérte ez az eszmecsere azt az egyedüli célt, ami tudo-
mányos viták célja lehet.

A megbeszélésünk tárgyát alkotó kérdést az alábbiakban ele-

venítem fel. Idézett dolgozatomban hangsúlyoztam, hogy a burdigá-
lien Budapest környékén fannisztikailag, rétegtanilag és s-föld -

rajzilag jól meghatározható szintet alkot, faunájának jellem-
z vonásaiban a llhone medence és a bécsi medence burdigólien-
jével teljesen megegyezik s vezéralakja itt is az Aequipecten praes-

cabriusculus F o n t. faj, melyet más szintbl, mint az alsó miocén-
bl eddig sehol sem mutattak ki, s melynek felterjedése az alsó

miocén magasabb szintjére, a burdigálienre psik Ugyanezt a ré-

tegtani helyzetet szabja meg a képzdmény települése a helvetien

briozoás mészk (Ft, Csornád, Imrebázamajor, stb.) illetve a slir

(Mogyoród) fekiijében s sföldrajzi kapcsolata Budafoktól a Cser-

háton keresztül az Eger-Saj vö 1gv i medencéig jól követhet, tehát

azokig a területekig, ahol e képzdmények burdigálien korát már
Xoszkv Jen dr. sem vonja kétségbe. E képzdmények fedjében
a briozoás mészk a helvetien sekélyebb tengeri zátony fáciese, míg
e kor mélyebb tengeri, illetve iszapos fáciesei már a slír alakjában
ülepedtek le. Ahol a briozoás mészk a slíren fekszik (Garamvölgy)
ott a briozoás mészk a helvetien regresszív szakaszában ülepedett

le, midn a tengennéÜység már annyira megcsökkent hogy a slír-

képzdés feltételei megszntek, a zátonyképz briozoák megtelepe-

désének oekologiai feltételei viszont kialakultak. Budapest körvé
kén, ott, ahol a briozoás mészkövek közvetlenül alkotják az Aequi-

pecten praescabriuseuhisos rétegek fedjét, vagy különösen ahol a

briozoás mészk közvetlenül a mélyebb fekiire, az oligocénre tele-

pül (Pilisvörösvár, Pomáz, Szentendre, Leányfalu környéke), ott

közel vagyunk már a partokhoz, a szedimentációs milin széléhez,

ahol pedig a tenger a helvetien egész folyamán sem érhette el a

slirfáciesnek megfelel tengermélységet. A briozoás mészk ezért e

helyeken egymagában képviseli a helvetient.

A fent vázolt összefüggéseket az alábbi vázlatban ábrázolom,

(1. ábra.) ahol Á nál a pilisvörösvári, pomázi, Szentendre leányfalu-

si, B nél a fóti-csomádi, C nél a galgavölgyi s D nél a salgótarjáni

rétegegymásutánt vázoltam, anélkül, hogy e pusztán az Összefüg-

géseknek szemléltetése végett készített vázlat a rétegvastagságok,

vagy távolságok tekintetében hségre tartana igényt. E vázlaton

tudom a legtömörebben bemutatni álláspontomat a Cserháti és pest-

környéki briozoás mészkövek és helvetien slirek s a burdigálien Ae-

quipecten praeseabriusculusos rétegek sztratigrafiai és fáeiesbeli

viszonya tekintetében.
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Idézett dolgozatomban az itt ábrázolt felfogást kénytelen

voltam szembehelyezni a Noszky Jen dr. dolgozataiban elfog-

lalt állásponttal (3., 4.) mely szerint a cserháti s a pestkörnyéki

dombvidék Aequipecten praescabriusou lusos rétegei stratigrafiai

szempontból nem egyenértékek, csak különböz szintekben kifej-

ldött izopikus fáciesek. A budafoki, dr. F ö 1 d v á, r i Álad á r által

leírt képzdmények (.) voltaképen a fels oligocénnek a „hornii

molti” üledékekkel izopikus fáciesei, a pesti dombvidék fóti, csomá-
di, mogyoródi, cinkotai aequipeetenes rétegei a helvetien slíreknek

heteropikus, az eggenburgi rétegekkel izopikus fáciesei, míg a sal-

gótarjáni medence aequipeetenes üledékei valóban a burdigálient

képviselik. A briozoás mészkben Noszky Jen dr. a helvétien

rétegsor magasabb tagját látja. A burdigálien hiányára Budapest
környékén az a véleménye készteti, hogy az alsómiocén transzgresz-

sziója szerinte csak a Galga-Kürtös völgyig hatol, ahol az akvitán
folyamán beállott kiemelkedés következtében ez a transzgresszió

megakadt. Az alsó miocén üledékei e vonaltól nyugatra már nem
jutottak el.

Fig. 38. ábra. Az aequipeetenes rétegek és a helvetien fáciesek viszo-

nyának sémája. 1. briozoás mészk, 2. slír, 3. aequipeetenes rétegek, 5.

oligocén (-mquitán). A rétegek egymásutánja: A) Szentendre-Leány-

falu, fí) Tót-Csomád, C) Püspökhatvan, I)

)

Salgótarján környékén.

Nem kívánok ismétlésekbe bocsátkozni és álláspontom indo-

kolása tekintetében csak idézett dolgozatomra utalok, s ezért ehe-

lyütt csupán azokkal az érvekkel foglalkozom, melyeket Noszky
Jen dr. bírálatában felsorolt s végül újabb ténybeli bizonyítékokat
mutatok be, melyek alkalmasak arra, hogy a vitát véleményem sze-

rint eldöntsék.

Mieltt a kérdés tárgyalásába érdemben belebocsáj tkoznék,
Noszky Jen dr. egyik nem tárgyi vonatkozású megjegyzésére
kell reflektálnom.

Szerznk ugyanis az általam idézett doktori értekezése-
ket (6. 7.) a tárgyalás anyagából eleve kirekeszti, (2. p 165.) azzal a
különös indokolással, hogy ezek megállapítását nem tekintheti más-
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nak „mint irányításból, ill. kényszerbl (!) erednek, melyet szerzi
sem fognak teljes mértékben fenntartani, ha majd e tárgyról eset-

leg szabadabb lélekzettel (!) írhatnak”. Tartozom annak megállapí-

tásával, hogy ha az Egyetemi Földtani Intézetben mindég meg is

adtuk hallgatóinknak a ktelességszerü tudományos irányítást, soha-

sem késztethettük ket sem „kényszerrel” sem a „szabad lélekzet”

lehetségének bármifajta megvonásával arra, hogy tudományos
vizsgálataik eredményeként kialakult meggyzdésükkel ellenkezt
írjanak, s alig képzelhet el ilyen presszió azzal a céllal, hogy ma-
gamnak elrelátóan hivatkozási alapot teremtsek

A dolgozatomban foglalt érvelést sorra véve Noszky Jen
dr. mindenekeltt újra a Földvár y Aladár által ismertetett (5)

budafoki képzdményekkel foglalkozik és megmarad régi álláspont-

ja mellett, mely az itteni,, miocén faunájú és az oligocén fedjében
települ rétegsort is az oligocéne sorozza, mint annak a horni-mol-
ti réteggel megegyez kifejldést) fáciesét. Álláspontjának indoko-

lására, szemben azon véleményemmel, mely a budafoki faunát 100

% -os miocénnek tekinti, utal a kereszthegyi árok 0.5 m vastag pa-

dos homokkövére, melyben Földvári az Aequipecten praescabri-

usculus mellett valóban sorol fel olyan alakokat is, melyeknek e-

gyüttese a felsoligocén faunaképéhez áll közel Egyelre, anélkül,

hogy e faunával foglalkoznék, meg kell állapítanom, hogy Föld-
vári a budafoki nagyárokból a jellegzetes fels oligocén felett te-

lepül mintegy 43 m vastag rétegsort ismertet, melynek a fenti fél

méter vastag homokk a legalsó, az oligocénnel közvetlenül érint-

kez tagját alkotja. A többi negyvenkét és fél méter már nyomát
sem mutatja a fels oligocén vonatkozásoknak s faunájuk teljes

egészében alsó miocén jelleg. Alig lehet helyes eljárás a 43 m vastag
rétegsor korát a bázis pár deciroéteres rétegének faunájával eldön-

teni próbálni, miután nem lehet csodálkozni azon, ha az érintkezé-

seknél a faunák egy ilyen jelentéktelen vastagságú rétegecskében

keverednek. A magasabb tagokban, mint említettem, az oligocén

alakoknak már nyoma sincsen, fellép ellenben az Aequipecten prac

scabriusculus Font. mellett a Pecten pseudobeaudanti Dép.-Rom,

a Chlamis, varia L. a Pecten Beaudanti Bárt., tehát olyan alakok,

melyeket sem hazánkban, sem külföldön nem kísérelt meg senki a

miocénnél mélyebb szintekben keresni. Ezek az alakok igenis „ve-

zérkövületek” és kizárják e rétegek oligocénbe helyezését, különösen

akkor, mikor mellettük oligocén alakok nincsenek és stratigrafiai-

lag sincs semmi okunk arra, hogy e rétegeket a faunájuk áltál meg-

szabott rétegtani helyükrl kiemeljük. A bazális fél méteres réte-

gecske faunájával, miután a Cserhalban másutt is megtaláljuk ana-

lógiáját, másutt fogok foglalkozni, itt csak azt említem meg, hogy

a Pectuncidus obovatus-nak az oligocénre jellemz tipikus alakja,

mint ezt N o s z k y Jen dr. felsorolásából gondolni lehetne (2. p.

16G.) itt nem fordul el, hanem csak egy közelebbrl meg nem je-

lölt varietas, (5) melyet, ismerve a Pectunculusoknalc sokszor amúgy
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is nehezen értékelhet faji bélyegeit, csak igen óvatosan szabad a

kormeghatározásra felhasználni.

A Qardium cingulatum viszont egyáltalában nem nevezhet

az oligocénre jellemz alaknak, mert ez közös alakja az alsó mio-

cénnek és fels oligocénnek. Mindenesetre le kell szögeznem, hogy

ettl a bazális rétegecskéíl eltekintve, nem találom a többi szint-

ben is meglev „elég olyan formát”, „melyeknek jelenléte jócskán

levon a hangoztatott 1IJ0 %-ból”, de különösen nem találom a fa-

unában állítólag jelenlev Peeten arcuatus-t, „melyet Kubacska oly

jellemznek talált a vác vidéki Chattienre”. (2. p. 166.) A Peeten ar-

cuatus, mely egyébként is hosszúélet (alsó oligocén — középs mi-

océn) faj itt ugyanis egyszeren — nem fordul el. Felsorolja

F ö ld vári A. a Peeten subarcuatus-t, mely viszont jellemz — mi-

océn forma, tehát épen az én álláspontomat igazolja, éppenolyan

dönten, mint a fauna többi elemei, miután Teppner Fossilium

katalógusa szerint eddig a ni lréiméi mélyebb szintbl sehol sin-

csen leírva.

A budafoki faunával kapcsolatban rá kell még mutatnom
arra, hogy a Földvári A. által annakidején átmeneti oligo-mio-

cén rétegekként leírt, tehát azoknak a rétegeknek a sorából, melyek-

nek határozott alsó miocén jellegét kimutattam, s melyeket N o s z-

ky Jen dl*, a fels oligocénbe oszt be, Földvári A. a Nemzeti
Múzeumban megtalálható mikrofaunát is sorol fel. (5) Megemlí-
tette többek közt a Polystemella obtusa, Polystimella Macella , és

Polystomella flexuosa fajokat, tehát egy olyan miocén jelleg, po-

lystomella fajokban gazdag mikrofaunát, mely éppenúgy kizárja e

rétegek oligocénbe sorozhatóságát, mint ahogy azt makrofauna
teszi.

Kétségtelen, hogy alsó miocénünk, beleértve azokat a képzd-
ményeket is, amelyeket Nsz k y Jen dr. mint horni-molti tipu-

sú fels oligocén üledékeket kezel, a fels oligocénhez képest transz-

gresszíve jelenik meg. A transzgresszió fogalmát itt Stille értei

méhen használom s a transzgresszív jelleget a fáciesek egymásután-
jában látom felismerhetnek, amennyiben az oligocén végi brakkos
behatásokat mutató faunák után a pectenes alsó miocén újra mint
tisztán sósvizi üledék, éspedig mint új ffiunát hoz') új tenger iile

déke jelenik meg, ami földtörténeti szempontból is nehézzé teszi e

faunáknak a fels oligocénbe sorozását. A recski Darnóhegyen e

pectenes rétegek tényleg transzgredálnak is a paleozoós alaphegy-
ségre. Noszky Jen dr. azonban nem lát ebben a tényben állás-

pontjával szemben nehézséget, mivel szerinte „az a bizonyos Blan-
kenhorn féle princípium, hogy minden új geológiai korszak, vagy
földtörténeti szakasz transzgresszióval kezddnék, ezer és ezer el-

lentmondást tartalmaz, már csak az aktual izmus elviéinél fogva is.”

(2. p. 167.). Meg kell vallanom, hogy ezekbl az ellentmondásokból
egyet sem látok. A geológiai korbeosztás voltaképen konvenciókra
< pül. A kronológiai tábla azonban akkor lesz a leghelyesebb, ha a
konvenciók alapját alkotó szempontokat úgy választjuk meg, hogy
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minél nagyobb területre alkalmazhatók legyenek, s a földtörténeti

szakaszok határai a legjobban megfeleljenek a földtörténet folya-

mán valóban beálló fordulópon lóknak. Hang (8, 8a, 8b) és G i g-

noux (9) egyaránt a szedimentácisó ciklust választják a földtörté-

neti korbeosztás egységeinek, melyeknek az ideális tagolás szerint

egy-egy emelet felelne meg. A diasztrófikus iskola (Chamb er-n T. C. (10, 11, 12), Pirson (13), Seb u eh ért (13, 14). IT11-

rich (15), stb.) ugyancsak a nagy epirogenetikus mozgások, transz-

gressziók és regressziók alapján revideálja Amerika földtörténeti

kortábláját.

Stíllé „epirogenetikus idszabáiy”-a (16), mely szerint a nagy
epirogenetikus mozgásokat „egyidej egyértelmség” jellemzi, va-
lósággal kronológiai elvvé emelhet és történeti geológiai kérdések
megítélésében is a leghasználhatóbb szempontokat adja. Ma, mikor
a diasztrófikus elv, a földtörténet szedimentációs ciklusokra való

tagolása, a stratigrafiának úgyszólván egyöntet törekvése, koránt-

sem lehet felette, mint meghaladott „B Iánkenhorn-féle princípium”
felett napirendre térni, különösen azért nem, mert az ellentmondá-
sok is alig lesznek kimutathatók. Kétségtelen pl., hogy a rupclien,

s a cenomán Európában általában transzgresszív, a fels szenou,

vagy a cattien viszont regresszív, stb.

Ha a kérdést az aktualizmus szempontjából nézzük, valóban
megszorítást kell tennünk iá t i 1 1 e „epirogenetikus idszabály”-án,

amit azonban voltaképen már maga Stíllé megtesz, midn ezt az

„orogenetikus idtörvénnyel” szemben csak szabálynak nevezi,

mely alól tehát kivételek lehetségesek (16). Ha a mai tengerparto-

kon megfigyelhet epirogenetikus mozgásokat nézzük, azt látjuk,

hogy helyenként a tengerpart sülyedése, tehát transzgresszió folyik

(Hollandia), másutt viszont kiemelkedik a tengerpart (Skandiná-

via). Az aktualizmus még sem áll a diasztrófikus elv alkalmazható-

ságának útjában. Ha tekintetbe vesszük, hogy Eurá.zia és Észak

-

nmerika partjai egész hosszukban emelkednek, ami pedig nem te-

kinthet másnak, mint a regresszió jelenlegi példájának, nyilván-

való lesz, hogy az epirogenetikus mozgások „egyidej egyértelm-
sége” sokszorosan nagyobb területeket jellemez, mint pl .a miocén
földközi tenger területe, mellyel esetünkben a miocémsztratigráfiá-

nak számolni kell. Azokat a területeket, melyeken a epirogenetikus

történés egyértelmen folyik le, a legcélszerbben egy-egy diasztro-

fikus régiónak nevezhetnénk, s egy-egy ilyen diasztrófikus régión

belül sem az aktualizmus, sem a geológiai múlt nem fog a valósá-

gos földtörténeti jelenségekre felépül korbeosztás útjában állani,

Dolgozatának további részében Noszky Jen dr. a Duna-
balparti képzdményekkel kacsolatos érveimet bírálja, mely aequi-

pectenes képzdményeket velem szemben már nem az oligocénbe,

hanem a helvetienbe sorozza.

A pestkörnyéki Dunabalnarti aequipectenes képzdmények tár-

gyalása kapcsán rámutattam arra, hogy e képzdmények a földi-

jükben lev anomiás homokokkal együtt faunájuk és településük
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egybehangzó tanúsága szerint az alsó miocénbe helyezendk, lévén

feküjük a kattien, fedjük pedig a belvetien. Különösebb súlyt

helyeztem az Aequipecten praescabriusculus F o n t. fellépésére,

mely Teppner Fosilium Catalogusa szerint (17) eddig sem a fels

oligocénbl, sem a helvetienbl nem ismeretes. Végig szaladtam a

burdigálien európai és északafrikai kifejldésén is, annak bizonyí-

tására, hogy ez az aequipectenes szint rokon kifejldésben világ-

nyerte a burdigálienbc tartozik. Noszky Jen dr. stiláris olda-

láról támadja meg e megállapításomat, hangsúlyozva, hogy Te pu-
né r !) „helyrl” említi az Aequipecten praescabriusculus elfordu-
lását, mely 9 hely „terjedelme ugyan legfeljebb 1—2% -át öleli fel

a világnak, i 11. pontosabban a földfelszín szárazulatának” (2 p/(iS.).

Alig kell megemlítenem, hogy a Teppner féle Fossilimn Catalogus
9 helye nem ugyanannyi lelhelyet, hanem 9 nagy kifejldési terü-

letet jelent, mely „csak” Egyiptomot, Magyarországot, Ausztriát,

Olaszországot, Algírt és Spanyolországot öleli fel, tehát az egész

mediterrán miocénvidéket. Utal még Noszky Jen dr. arra,

hogy Teppner fajunk egyiptomi elfordulását kérdjellel közli,

továbbá, hogy Sacco-nál e faj „nem effective szerepl olaszor-

szági kövület, hanem csak az Aequipectenek törzsfájának egyik
ágacskája. Minélfogva a fenti kis világocska is immár jó három-
negyedrészével megfogyatkozik” (2 p. 168). Mindezek a legkevésbbé
sem fogják tudni valószínsíteni, hogy az Aequipecten praescabri-

usculus a burdigaliennél magasabb szintben, vagy az oligocénben
is felléphet. Nem érdekelhet szempontunkból, hogy Sacco milyen
rendszertani értéket tulajdonít az Aequipecten praescabriusculus-

nak, „effective” szerepel-e Sacco-nál, vagy besorozza-e fajun-
kat valamely más Aequipecten csoport rendszertani skatulyájába.
A burdigalienre jellemz alak maga a legkevésbbé sem fog ezáltal

megváltozni, sem szintjének rétegtani értéke Olaszországban. Az
som változtat semmit azon, amit eddig függleges elterjedésérl

tudunk, hogy Teppner a faj egyiptomi elfordulását kérdjellel
közli. Ami Noszky Jen dr.-nak a „földfelszín”-re vonatkozó
sajátságos százalékszámítását illeti (2 p. 168) szinte felesleges rá-

mutatnom arra, hogy e százalékszámítás az egész földfelszínt, a

Kanadai pajzstól a Brazíliai pajzsig felöleli, ahol én igazán nem
akartam Aequipecten prescabriuscnlusokat keresni. Elfogulatlan
olvasó alig érthette „világszerte” kifejezésemet másképpen, mint
hogy ez fajunk egész ismeretes elterjedési területére vonatkozik.

Nem látok nagyobb bizonyító ert Noszky Jen dr. állás-

pontja mellett abban a körülményben sem, hogy Almera Bo-
ti I 1 a spanyolországi Aequipecten praescabriusculusok között

több varietást különböztet meg, (17) hiszen egy varietén sem hagy-
at el a burdigalient. Ilyen varietások másutt is vannak, csak pa-
leontologiai feldolgozásuk hiányzik. A variálódási készség volta-

képen a változó, illetve különböz környezethez, különböz oekoíó-
giai feltételekhez való alkalmazkodás eszköze és csak kisebb mér-
tékben a szervezetben szunnyadó De V r i e s féle mutációs hajlam
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eredménye. Az a körülmény, hogy az Aequipecten praeseabrius-

eulus, dacára annak, hogy ilyen variációs készséggel rendelkezik,

mégsem tudott, eddigi ismereteink szerint, az alsómiocénen

kívül más szintben gyökeret verni, csak a faj rétegtani értékét

fokozza. Nem gyöngíti e faj korjelz értékét az sem, ha helyenkint

más Aequipecten veszi át szerepét a burdigálienben. Ft, Csornád

környékén is megfigyelhet volt egyik-másik aknánkban és féltéi

árásban, hogy az aequipectenes rétegekben az Aequipecten prae-

scabrinsoulns szerepét tömeges fellépésével az ubiquista Aequipec-

ten opercularis veszi át, néha az Aequipecten scabreltussol, éppen

úgy, mint az Eger-Saj völgyben, ahol Sch rétet' Zoltán dr.,

az Aequipecten opercularis fajnak egy új varietását, nem ugyan
a var. „Rükkiánumot”

,

(2 p. 170), hanem a var. hevescnsist (21)

állítja fel.

Az Aequipecten pro,escg.briusculus fajt F o n n tannes irta

le a Rlmne medencébl (18), ahol a lmrdigálien mész-márga mo-
lassz jellemz alakja. Noszky Jen dr. mlég ezt a helyi megálla-

pítást is kétkedéssel fogadja, mert Fon tannes alapvet mun-
kái már „több, mint félszázados tisztes múltra tekintenek vissza”

s ma már „revizióra szorulnak”. Szerinte messzemen következte-

léseket „abból az általános stratigrafiára csak akkor lehetne vonni,

ha a fenti rétegeket valaki modern alapon s az összefüggéseket ki-

mutató szintezéssel, — a burdigáliennek, mint alsó miocénnek a

megfelel alsó vagy fels szinttájába is besorozná” (2 in 109) stb.

Még azt sem tartja kétségtelennek Noszky Jen dr., hogy e

faj a Rhone medencében a burdigálienbl került el, mert „hátha

Fon tannes is, — ami nagyon valószín, akkoriban még a bur-

digálient összevont értelemben, egész a lajtamészk szinttájáig ki-

terjesztve vette, mint nálunk is szokásban volt, akkor szintje ma
voltaképpen a — helvetient jelenti!” (2 p. 170.). Itt mindenekeltt

azt kell leszögeznem, hogy munkámban nem elégedtem meg F o n-

t a nnes adatainak tekintetbevételével, mert a N o s z k y J e n

dr. által kívánatosnak vélt új rétegtani tagolást már Deperet
elvégezte (19). A Rhone medence akvitánienjét, cerithiumos (Tym
panotomus margaritacevm, Potaw/ides bidentatus, Potamides pa-

pa veruceus) Melongena lainei-t és Ostrea aginensis-t tartalmazó

márgák és konglomerátok alkotják. A burdigálíent Aequipecten

praescabriusculusos fehér mészmárga molasszok képviselik,

míg a helvetienben itt kék márgák és homokos briozoás

márgák ülepedtek le, Retepera cellulosával, Aequipecten substria-

tus stb. fajokkal. Az alsó miocén és a helvetien kifejldése tehát

nagymértékben rokon a pestkörnyéki kifejldéssel, „az alsó mio-

cénnek a megfelel alsó vagy fels szinttájába” az aequipectenes

mészmárga molasszok már régen be vanak sorozva s még a lehe-

tsége sincs meg annak, nem hogy „nagyon valószínír volna, hogy
az Aequipecten praescabr iusculus szintje a Rhone medencében
„összevont értelemben vett” burdigálíent jelentene, ragy annak,

hogy szintje „ma voltaképen a helvetient jelzi.”
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Minden esetre el kell ismernem, hogy slénytani szempontból
az aequipeetinidák feldolgozása terén még igen sok tennivaló van
hátra és köszönettel veszem N o s z k y Jen dr. tanácsát, aki a
hazai miocén Aequipeetinidák általam is tervbe vett monografikus
feldolgozását ajánlja. Elre is hálás köszönettel tartoznék Noszky
igazgató úrnak, ha e feldolgozáshoz a Nemzeti Múzeum gazdag
anyagát is rendel kezésmere bocsátaná, annyival is inkább, mert a

pestkörnyéki aequipeetenek-bl már eddig is bséges anyag van
birtokomban.

Az eddig felsoroltakban Noszky Jen dr. azokat az érvei-

met iparkodott gyengíteni, melyek az Aequipecten praescabriuscu-

lusos szint réitegtanilag konzekvens helyzetét bizonyítják, Megjegy
zéseinek további során példákkal iparkodik ezen általa vitatott

rétegtani érték faj elfordulását a burdigáliennél magasabb szin-

tekben igazolni. Felhívja figyelmemet arra, hogy Böckh Hugó
nagymarosi munkájában Rétfaluról ábrázol egy Aequipecten prac-

scabnusculust, (20) melynek kora a lelhely födltani viszonyai

szerint legfeljebb helvetien, vagy még inkább tortonien lehet. Va-
lószínleg elkerülte azonban Noszky Jen dr. figyelmét az áb-

ra maga. Böckh Hugó Rétfaluról egy sr bordás cca. 25 bor-

dája Aequipectent ábrázol itt Pecten praescabriusculus Font.
megjelöléssel, az ábrázolt alak azonban, mint ez már az ábrából is

látható, lehet Aequipecten Opercularis, estleg Aequipecten maiéi
nae, csak éppen — Aequipecten praescabriusculus nem lehet. E-

gyébként siem tudtam schogysem rájönni arra, hogyan került e

nyugatmagyarországi kövület ábrája Böckh Hugó nagymarosi
munkájába.

Etái Noszky Jen dr. Seb r éter Zoltán dr. Eger-sa-

jóvölgyi munkájára is, (21) melyben a szerz a szénfed csoport

Aequipectenes rétegeit a szénnel együtt már a helvetienbe helyezi

E téren felesleges itt vitába bocsátkoznom, miután e rétegeket

itt Noszky Jen dr. velem együtt maga is burdigalien koriak-

nak tartja, s újabban e téren Seb rété r Zoltán dr. is revideál-

ja álláspontját.

Hivatkozik még Noszky' Jen dr. a fóti Somlyóra is,

(2. p. 171), de alig szerencsélsen, mert hiszen a fóti Somlyónak a brio-

zoás mészk fakiijében lev murváját faunájának mindkét feldl
gozója burdigalien korinak határozza meg (22, 23) Strausz
László dr. azon véleményét, hogy a hegy lábánál lev bánya
murvájának és a briozoás mészknek faunái között nincs lénye-

gesebb eltérés, mint a szerztl szóbelileg értesültem, már maga
sem tartja fenn s ez az egyezés a két fauna között, mint ugyan-

csak „konkrét megfigyelés alapján” megállapíthattam, a valóság-

ban nincs is meg. A briozoás mészkben nyoma sincs a murvabá-
nya jellemz hatalmas eehinidáinak, s a jómegtartású alsó miocén
fajokat képvisel nagy pecteneknek, s apró süriibordás Aequipec-
ten töredékeken kis fibuláriákon és briozoákon kívül alig lehet
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mást a faunában itt találni. Ugyanilyen fajszegények a

Csornád környéki briozoás mészkövek is. (7) Némi rokonságát a

két képzdmény között csak az a véletlen fáciesmegegyezés hoz
létre, hogy a murvabánya kzetében is gyakoriak a briozoák, me-
lyek a kzetbe briozoás padok alakjában települnek. Az a körül-

mény, hogy a fóti Somlyón „már egész közel” a briozoás mészk
szintjéhez még találunk Aequipecten praeseabriusculusokat, s hogy
a helvetien briozoás mészkben . ritkán ugyan(!) de szintén meg-
találni az aequipecten praescabriusculusra emlékeztet (?) formá-
kat, ha töredékekben is, (!)” (2 p. 171) alig fogja igazolhatni, hogy
az Aequipecten praeseabriusculvs a burdi gáti ennél magasabb szint-

be is felhúzódik. Ebben a helvetienhez már közeli szintben az

aequipectenes rétegekbe vágódó vízmosásban a kimállott aequinec-

tenek között gyüjhet, s a tet briözoásmészkövének alak >aival

megegyez mikro- és apró makrofauna-elemek jó néldái annak,
hogy mennyire nem szabad az ilyen meredek hegyoldalakba vágá-

dó vízmosásokból gyjtit, kimállott és a tetrl lemosott kevert

faunákra rétegtani következtetéseket építeni. A fti Somlyón tehát

egyáltalában nem látom bebizonyítottnak, hogy a ..Burdigálien

pectenje itt is felhúzódott a vitán felüli helvetienbe” (2 p. 1T1)

st ez a felhúzódás továbbra is ersen vitatható marad.
A burdigálien m olasz fáciessel kapcsolatban megemlékeztem

az Aequipecten praesaabriusculus kisérfalmájának egynéhány,
legkülönbözbb területeken visszatér alakjáról, s felsoroltam ezek

közül a Peeten subbenedictus Font. és a Cidaris avenionensis

D e s in. fajokat, anélkül, hogy azt állítottam volna, hogy ezek is

csak a burdigálienre szorítkoznak, vagy akármelyikük is olyan -

„segédvezérkövület volna”. (2 p. 171). Nem akartam ezzel mást,

mint a stratigrafiai analógia mellett a fáciesbeli megegyezést is

kiemelni.

A pestkörnyéki és cserháti burdigálien összefüggésére vonat-

kozólag véleményemmel szemben Noszky Jen dr. újra eladja
álláspontját (2 p. 173) s ez voltaképen dolgozatának egyetlen po-

zitív része. Utal arra. hogy a briozoás mészk alatt a Galgavölgy-

ben egy legalább 100 m vastag slíres márga rétegsorozat van, mely-

közvetlenül a kattienre települ s mely heteropikus fáciese a pest-

környéki ugyancsak a briozoás mészk fekiijében települ aequi

peotenes homok-homokknek. A briozoás mészk fáciest Noszky
Jen dr. helyzeténél fogva „kitünen fixirozott szint”-nek (2. p.

173) tekinti s ez gondolatmenetének f pillére. Ha a bri-

ozoás mészk elterjedését nézzük településével kapcsolatban, ez

már magábanvéve elegend ahhoz, hogy meginogjon bizalmunk o

képzdmény „kitnen fixirozott szint”-értékével szemben. N o s

k y J e n dr. is rámutat arra, hogy Pilisvörösvár, Pomáz, Szent-

endre—Leányfalu környékén a briozoás mészk közvetlenül a kat-

tienre települ. Ezek az elfordulások a tengeri helvetien legnyu-

gatibb elterjedését, a transzgresszió kulminációját jelzik. A Galga-
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völgyben ezzel szemben, ugyancsak Nsz k v J. dr. rámutat arra,

is, hogy a briozoás mészk szintje itt mint. „magas helvetien” fo

gandó fel, képzdése tehát akkor kezddött, mikor vagy a feltol

tdés vagy a regresszió folyamán a tenger elsekélyülése már
elérte azt a fokot, hogy a zátonyképz briozoák mködése nyu-

godtan megkezddhetett és ezáltal a slírszedimentációt a brio-

zoás zátonyképzdés felválthatta. A transzgresszió csúcspont-

ja idejében leülepedett briozoás mészk és a regresszió végi briozo-

ás mészk nem képzdhetett egyidben. ez a körülmény tehát ki-

zárja azt, hogy e kimondottan fáeiesértékíí képzdménynek jól rög-

zíthet szint értéket tulajdonítsunk, ugyanakkor, midn Koszi; y
Jen dr. jellemz és korjelz faunáknak viszont puszta fácies ér-

téket tulajdonít. Az aequipectenes szint korát ugyanis nemcsupán
az Aequipecten praescábriusculus Font. szintjelz értéke dönti

(d, melynek talán a többi faunaelemek mellett túlságos hangsúlyt

adtam, hanem Budafokon, Foton és Cinkota környékén d fácies

kövületekben gazdagabb lelhelyein, tekintélyes kisérfauna is,

mely a képzdmény korát illetleg nem enged kétséget.

Ha Szentendre—Leányfalu környékén elismerjük, hogy a

teljes helvetien a briozoás mészkre redukálódott, (2 p. 173) nem
találok nehézséget, mely ezt lehetetlenné tenné e területtl alig 12

km távolságban K felé. A briozoás mészk, mely a Galgavölgyben
a slírre, Ft—Csornád környékén a praescabriusculusos homokra.
Szentendre—Leányfalu környékén viszont közvetlenül az oligocén-
re települ, tipikus fácies-érték képzdmény, melynek megjelené-
sét csupán a zátonyképz briozoák életfeltételeinek kialakulása,

elssorban a megfelel kis tengermélység szabja meg. A helvetien

egész folyamán megjelenhetnek briozoás mészkövek lokálisan ott,

ahol a fenti feltételek kialakultak, s a slír és a briozoás mészk
horizontálisán is helyettesíthetik egymás. Ez utóbbira példa a mo-
gyoródi slír, (24) mely az Acquipecten praescabriusculusos homok-
k felett a fót—csomádi briozoás mész helyét foglalja el.

A fentemlített mogyoródi slir-elfordulással kapcsolatban, il-

letve a fóti briozoás mészk és a mogyoródi slír stratigrafiai egy-
értékségére vonatkozólag Nsz k y Jen dr. még aknázással,
fúrásokkal, megfelel kísérleti alátámasztást vár, mert szerinte a

sl irtl ,,a szokásos közelítéssel földijének vehet P. praescabriuscu-
lus-os rétegek 2—300 m. légvonalbeli távolságban bukkannak csak
lel” (2 p. 178). Noszky Jen dr. e kétségét egy ténybeli téve
dés okozza. Mogyoródon ugaynis nincs szükségünk a slír fekii je-

nek megállapítása végett megközelítéssel dolgozni, miután a slír-

nek altalam már leírt feltárása (24) és az Aequipecten praescab-
i iusculus-os homokk kibukkanása között nem hogy 2—300 m tá-

volság nincs, hanem szinte egyáltalában nincsen távolság. Az
Aequipecten-es homokk itt a slir közvetlenül megfigyelhet fe-

lnijét alkotja, st e homokkben borospincék is haladnak a közvet-
lenül ratelepiil slír alá, úgy hogy a település megállapítása vé-
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gett itt semmiféle kísérleti alátámasztásra nem lehet szükség.

Szerencsés körülmény folytán ina már éppen a Galgavölgy-

ben is ki tudom mutatni az Aequipejcten-es homokk jelenlétét és

pedig ugyancsak a slir alatt, mely adatom dönt súllyal jöhet szá-

mításba, hiszen Noszky Jen dr. gondolatmenete elssorban,

mint láttuk, éppen a briozoás mészknek és a slírnek itteni telepü-

lési viszonyaiból indul ki. Az a körülmény teszi ugyanis számára

szükségessé a helvetien slírnek és a pestkörnyéki balparti Aequi-

pecten prnescabriusculus-os homokoknak párhuzamba állítását, hogy

a Galgavölgyben szerinte a briozoás mészk alatt még vagy 100 m
slír fekszik, mely állítólag a kattienre települ, s a kattient és a

briozoás mészkövet tekintve lerögzíthet szinteknek, a közöttük fek-

v slírnek, illetve pesitköruyékén az aequipectenes homokknek
kénytelen azonos rétegtani értéket tulajdonítani.

A fentemlített szerencsés körülmény az, hogy a Salgótarjáni

kszénbánya r. t. a Galgavölgyben a briozoás mészkben több fú-

rást telepített s a fúrási szelvényeket Vitális Sándor dr. szí-

ves volt rendelkezésemre bocsátani, amiért ezúton is hálás köszön
temet fejezem ki. Álláspontomat ilymódon fúrási szelvényekkel is

igazolhatom. A Galgavölgyi fúrások közül a miocénben kettt Piis-

oökhatvannál telepítettek. Az egyik közülük a Galga K-i part-

ján, a község északi végénél lev vályogvet gödör mellett

az alábbi rétegsort harántolta- 0 m — 710 m lösz, 7.10 m —
24.25 m. briozoás mészk, homokk, 24.25 — 40.04 m slír,

40.04—113.00 m Aequipecten 'praescabriusculusos homokk, 113.00

—

239.63 m fels öli gócén. A püspökhatvani cigánysortól ÉK-re veze-

t mély vízmosásos árok É-i partján mclyesztett fúrás a következ
szelvényt fúrta át: Ö—11.04 m holocén és pleisztocén, 11.04—43.55

m

briozoás mészk-homokk. 43.55—58.50 m slir, 58.50—156.75 m aequi-

pectcnes homokk. 156.75—213.18 m felsob gócén.

Fúrást telepített a Salgótarjáni r. t. Galgagutánál, a Márta-
nia Wnál is, mely fúrás szelvénye a következ: 0—61.70 in slir,

61.60-^115.37 m Aequipecten praescabriusculusos homokk, 115.37

—

187.90 m fels oligoeén.

Az aequipectenes homokkövekbl fúrási magok is állanak

rendelkezésemre, úgy, hogy e képzdmény jelenlétével szemben
kétség nem merülhet fel. A felsoligocén kifejldésére nézve a fú-

rásokban nincs közelebbi adatom, de valószínnek tartom, hogy
magába öleli a pestkörnyéki anomiás homokokkal aequivalens

mélyebb, illetve bazális alsómiocént is.

A fenti fúrási szelvények most már kétségtelenné teszik,

hogy 1. A briozoás mészk alatt a slír korántsem fekszik 100 m
vastagságban, hanem cSiak 14—15 m vastagságban. A galgagutai

Márta Majornál, ahol a briozoás mészk nincs meg, a slir 61.60 m
vastag. A briozoás mészk és a slír egymás rovására fejldött ki.

2. A slir nem az oligocénen fekszik közvetlenül, hanem 3. a slir fe-

küjében éppenvgy megvan az Aequipecten praescabriusculusos
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szint, mint Budapest környékén, s ezzel a salgótarjéini és pestkör-

nyéki területek a szelvények megegyezi rétegsorukkal összeköthe-

tek. A két területet kétféleképen értékelni tehát nem lehet. 4. A bur-

áigátién transzgresszió nem akfidt meg a GalgnvölÜgynél. 5. Az
Aequipectenes szint a helvetien sl írrel nem aequivalens, hanem
annak fekjében fekszik, tehát idsebb.

Nem kívánok részleteiben foglalkozni a Börzsönyalja kép

zödményeivel, mintán ezt a területet autopsziából nem ismerem.

Az Aequipecten praescabriusculusos padok beékeldése az itteni

sl írkép üledékekbe azonban inkább arra késztet, hogy a szendehe-

ly i országút egész 40 m-es rétegcsoportját a burdigálienbe tegyem,

mint arra, hogy pusztán a slírszer márgás tagoknak a slírekkel

való kzettani rokonsága és a püspökhatvanihoz hasonló brachi

opodás fáeies fellépése folytán az egészet a helvetienbe soroz-

zam. A burdigálienben is paleogeográfiai szükségszerség, hogy
helyenként mélyebb fáciesek, iszap fédesek is fellépjenek. A püs-

pökhatvani brachiopodafaunával való hasonlatosság sem mond so-

kat, miután e faunának, melyet magam is begyjtöttem a leggya-

koribb alakja éppen a Terebratula Hörnesi Suess.. a bécsimeden-

ce burdigálienjének jellemz faunaeleme. Nem bizonyít a helveti-

en mellett az a körülmény sem, hogy e képzdményre közvetlenül

eruptivumok települnek, hiszen a helvét-torton határán lezajlott

eruptiók terméked nem egyszer borítják közvetlenül az oligocén

üledékeit is (Szentendre-Visegrád hegység).

A kérdés érdemi tárgyalását a fentiekben be is fejeztem,

csak Noszky Jen dr. egynéhány kisebb megjegyzésére szeret-

nék még válaszolni.

Félreértette Noszky Jen dr. sföldrajzi térképvázlato-

mat, midn azt írja, hogy a kbányai artézi kutakból kikerült kö-

völiitmentes kavicsokat a fóti-mogyoródi burdigaliennel azonosí-

tom, illetve velük kötöm össze a tétényi plató burdigalienjét. A k-
bányai kavicsokkal értekezésemben egyáltalában nem foglalkoztam,

(ízeket egyébként a sashalmi helvetien konglomerátokkal tartom
egyidseknek. A tétényi platóval való összeköttetést a csepelsziget-

en és csepeli dunaágakon átcsapó Aequipecten praescabriusculus-
os homokkövek tették lehetvé. (25, 26).

Térképvázlatomon Budapest alatt, a burdigálienben, K felé

nyúló félszigetszer szárazulatot ábrázoltam. Ezzel szemben nehéz-

séget lát Noszky Jen dr. abban, hogy a zuglói Telep-utcából
st reás kavics került az altalajból el. Ez a kavics azonban nem
egyéb mint a Duna pleisztocén terrasz-kavicsa, melyet az 1933-34

évi. Pávai Vájná Ferenc vezetésével végzett felvételeink

folyamán nagy területen feltártunk aknáinkkal, s mely helyenkint
az oligocén peetunculusoktól a pannon Congériákig a lehordási te-

rület különböz kori kövületeinek néha egész gyjteményét tartal-

mazza.
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Végeredményképpen tehát Noszky Jen dr. közleményé-
ben nem tudtam olyan momentumot találni, mely megakadályoz-
hatná, hogy a Budafoktól Pest-környékén éls a Galgavölgyön ke-

resztül az északkeleti középhegység alsó miocénjéig követhet bur-
digálient a salgótarjáni hasonló képzdménnyekkel kapcsolatba hoz-
zam, még kevésbbé találtam meg dolgozatában anpak az állítás-

nak indokolását, hogy az általam sem vitatott, st részben térképi
lég is hangsúlyozott Ny-i szárazulat jelenlétébl következ „paleo-
geografiai összefüggés Ny. felé még jobban kizárja a Budapest vi-

déki Burdigálient. F Ny-i szárazulat a burdigálien jelenlétének,
tehát a Tv felé való összefüggésnek alig lehet útjában.

A galgavölgyi, galgagutai és püspökhatvani fúrási szelvé-

nyekkel újabb tárgyi adatokkal is igazolhatom álláspontomat a

vestkörnyéki burdigálien kérdésében s örülnék, ha ezzel elsegít-
hettem volna, hogy mioeén-stratigráfiánk problémáinak legalább
egyike közelebb jusson a megnyugtató megoldáshoz. Szeretném,
ha soraimból mint egyetlen törekvésem, ez a szándék volna kiol-

vasható.
•* * #

Per Verfasser hevei,st mit Paten von fTiefbohrungen, dass

die Aequipecten Schichten von dér Tlmgebung Budapest iiberein-

stimmen mit den von Salgótarján, und er betrachtet sie als burdi-

galien Sedimente. Seine Auffassung spricht wieder dem von J.

Noszky sen. (Földt. Közi. — Geol. Mitteilungen Bánd. LXV.
Heft 7—9); dér die Schichten mit Aequipecten praescabriusculus
teils im oheren Oligozán, teils un Helvetien einreicht. Verfasser
faiul in den Tiefbohrungen vöm Galgatal im Liegenden vöm hel-

vetischen bryozoen Kaik aequipectenfiihrende Schichten in be-

tráchtlicher Máchtigkeit, so dass dér Verfasser íiberzeugt ist, dass

die aequipectenführenden Sandsteine weder dem helvetischen

Schlier, noch dem helvetischen bryozoen Kaik entsprechende Sedi-

mente seien; er haltét sie für altere Ablagerunge. Dér Aequipecten
praescabriusculus Font. Species iiberschreitet nicht — nach Mei-

nung Horusitky’s —

-

die helvetischen Schichten.
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Évi jelentése az 1932. évrl.

A KÁROSPUSZTAI HOMOKOS RÉTEG FAUNÁJA.

Irta: Dr. Bogsch László.

DIE FAUNA DÉR SANDIGÉN SCIilCHT VON RÁROSPUSZTA.

Von Dr. L. Bogsch.

Az 1936. évi nyári földtani intézeti országos felvételek során

dr. Feró nézi István fgeológus, egyetemi m. tanár úr mellé

nyervén beosztást, Piliny, Endrefalva. Nógrádszakál és Litke kör-

nyékén végeztem felvételeket. Ez alkalommal a nógrádszakál i Ber-

tece-patakból ismeretes tortonien lelhelytl mintegy 2 és fél

km-nyire észak felé újabb kövületlelhely vált ismeretessé, amely
nek érdekes faunáját jelen sorokban szeretném közölni.

Ez a köviiletlelhely a Nógrádszakálról Rárospuszta felé w-
zet. vasút bevágásában a 90,1 és 90,2 km-kövek között van, ahol

homokos rétegekbl került el az alanti fauna. Az innen elkerült

kövületek rendkívül törékenyek, megtartásuk általában gyenge,
úgyhogy ez a köviiletlelhely nem szolgáltat olyan szép és pom-
pás megtartású kövületeket, mint amilyeneket a Bertece-patak-
ból ismertettem.

A faunalista a következ: Bryozoák, Arca (Arca) ((Auadara))
diluvii Lamarck, Arcé (Acor) ((Bathyarca)) polyfasciata S is-

in o n d a, Glycymeris (Glycymeris) deshayesi Mayer, Pederi sp,

Astarte ftisca P ol i var. incrassata Bronn, Astarte sp. ex a ff.

degrangei Cossma nn -Peyro t, Diplodonta rotundfita M o n -

tagú, Phacoides (Linga) columbella Lamarck, Divericella or-

nata A g a s s i z, Loripes dujardini Deshayes, Loripes denhatus

De f ránc e, Loripes denlntus D e f r ance var. hoernesi B o g s c li,

Ctordium sp., Venus (ClausineTla) ((Mioclausinella)) scalaris B r o n n,

Venus (Clausinella) ((Mioclausinella)) kautskyi n. sp., Venus sp..

Paphia pappi n. sp., Ervilla miopusilla n. sp. Lutaria (Psamrno-
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phila) cfr. oblonga Chemnitz, Teliina (Poron\nea) cfr. planata

Linné, Ensis cfr. rollei Hocrnes, Aloidis (Aloidis) basteroti

Hoernes, Turritella (Haustator) turris ÍBasterot, Pirenella

nodosoplicatu H o e r 11 e s, Potamides mitralis E i e li w a 1 d, Andiin

(Tortolivá) subcanalifera d’Orbigny, Decapoda maradványok.

Ennek a 27 molluszkal'ajt számláló faunának egyik legérde-

kesebb sajátossága abban van, hogy 23 kagylófaj mellett csak 4

csiga faj fordul benne el. A 27 faj legtöbbjét alig 1—2 példány

képviseli. Vannak azonban olyan fajok is, amelyek nagy számban

fordulnak el s ezért a fauna jellegzetes alakjainak tekinthetk,

így a kagylók sorában leggyakoribbak a Venus kautskyi n.

sp. (csaknem 80 példány), Diplodonla rotundata Montagu (több

mint 50 példány) és Aloidis (Aloidis) basteroti Hoernes (csak-

nem 40 példány, köztük igen sok ketts tekn j, a csigák között

pedig a Turritella (Haustator) turris Basterot nagyon gyakori,

amelybl csaknem 70 példány került el. Elég gyakoriak a Ceri-

thiumféilék is, úgy hogy a kagylók és csigák példányszáma nem mu-
tat akkora aránytalanságot, mint amekkora a fajok számában lát-

ható.

így tehát abból a ténybl, hogy a kagylófajok száma messze

felülmúlja a csigafajokét, semmi különösebb faciológiai következ-

tetést, nem vonhatunk le. Erre már S transz L. is rámutatott (1. p.

93.),aki azt írja, hogy teljesen elhibázott dolog, ha valamely fauna
bathymetriku'si viszonyait a benne elforduló kagylók és csigák faj-

számának százalékos arányából akarjuk meghatározni.

Érdekes a faunát abból a szempontból is megvizsgálni, hogy
a benne elforduló fajok a bécsi medencében milyen minség és

milyen korú rétegekben fordulnak el. Feltn a faunalistában,

hogy a rossz megtartás miatt a kövületek közül aránylag sok csak

megközelítleg, vagy pláne csak nemre van meghatározva.

Ha nem számítjuk a csak nemre meghatározott alakokat és

az új formákat, akkor azt látjuk, hogy a két Astavte faj kivételé-

vel valamennyi formánk elfordul a bécsi medencében is. Ezek kö-

zül az Ensis rollei Hoernes, melynek a rárospusztai vasúti bevá-

gásból csak egy példánya s ez is töredékesen került el, az egyet-
len alak, amely a bécsi medencében H oernes adatai szerint csak
u grandi rétegekbl, tehát a helvécienbl került el. Innen is azon-
ban csak kevés példányban gyjtötték. Sacco a Hoernes féle

alakot egyesít a recens Ensis ensis fajjal, de ezt az egyesítést a töb-

bi szerz nem fogadta el. A recens Ensis ensis ugyanis jóval na-
gyobi) és ersebb, vaskosabb alak, mint a bécsi medence Ensis rollei

tonnája. Maga az Ensis rollei a Loire-medence tortonienjébl és az
Aquitaniai-medence helvécienjébl szintén ismeretes. Friedberg
Lengyelország tortonienjébl ismerteti a fajt. (Tévesen azt írja,

hogy Hoernes a bécsi medence tortonenjébl írta le az Ensis rol

leit). Így tehát e forma az egyetlen, amelyik a bécsi medencében
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csak a helvécienben fordul el, de mint láttuk, más helyeken maga-
sabb szintekben is elfordul.

(Csak a franciaországi helvécienbl volt eddig ismeretes az
Astarte degrangei Cossmann-Peyrot faj, amelyiknek egy ketts
teknje szintén elkerült a rárospusztai feltárásból. Az alakot azon-
ban nem lehetett teljes bizonyosággal meghatározni, épen azért,

mert a tiknt nem lehetett szétválasztani. Annyi azonban kétség-

telen, hogy a rárospusztai Astarte faj a bécsi medencébl nem isme-
retes s legközelebb áll az A.degrangei Cossmann-Peyrot alakhoz.

A másik Astarte faj, az Astarte fusca Poli var. incrassata Broun,
melybl csak 1 példány került el és — sajnos — ez is széttört a

meghatározás után, az olaszországi pliocénbl ismeretes. így a kor
szempontjából ez a két Astarte faj itt nem sokat mond nekünk).

A faunalista legtöbb alakja a bécsi medencében mind a helvé-

cien, mind pedig a tortonien képzdményekbl egyaránt ismeretes.

Vannak azonban olyan formák is, melyek a bécsi medencében ki-

zárólag a tortonient jellemzik.

Ezek sorát két olyan fajjal kezdhetjük, melyek" a helvécien-

ben még esetleg szintén elfordulnak. Így az Arca (Bathyarca)

polyfasciata S ismond a, az eddig még kissé bizonytalan korú

f'raknói lelhelyrl ismeretes, Fraknót egyesek még a helvécienbe

sorozzák, paleogeografiai meggondolások alapján valószínbb azon-

ban, hogy a fraknói rétegek is már a tortonienbe tartoznak. E faj

elfordulása a bécsi medence többi lelhelyén azonban már a torto-

nienhez van kapcsolva.

A másik faj, amelyik esetleg talán szintén elfordulhat a bé-

csi medence helvétienjében, a Loripes dentatus Del' ráncé var.

hoernesi B o g s e h. Maga a faj mind a belvétienben, mind pedig a

tortonienben elfordul. A varietás azonban a bécsi természettudo-

mányi múzeum gyjteményében csak Steinnabrunnról, tehát torto-

nien rétegekbl ismeretes. Lehetséges azonban, hogy más, mélyebb
szintet képvisel rétegekben is elfordul a típussal együtt. Nálunk
ezideig csak a nógrádszakáli tortonienbl került el.

Áttérve már most azokra a fajokra, amelyek a bécsi meden-

cének csak a. tortonien jébl ismeretesek, azt látjuk, hogy a Venus
(Clausinella) scalaris Broun fajról Kautsky (2. p. 13.) leg-

utóbb teljes bizonysággal mutatta ki, hogy ez a forma a bécsi me-

dencében csak a tortonienben fordul el. A Venus scalaris Bron n

elfordulása tehát a tortonienre utal.

A Teli ina plana ta Linné, mely a rárospusztai faunában
szintén elfordul, a bécsi medencében ugyancsak a tortonient jel-

lemzi.

Alig a Venus scalaris és a Teliina plfinata csak 1— 1 példány-
ban fordulnak el a rárospusztai faunában, addig a fauna egyik
legjellegzetesebb alakja, az Aloidis basteroti Hoernes, amelybl
számos példány került el, ugyancsak a bécsi medence tortonien-

jére jellemz. Ez a faj ugyanis csak Pötzleinsdorf és Speising lel-
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helyekrl ismeretes s így mint a homokos kifejlódés tortonien

egyik jellemz kövülete tekinthet.

Végül pedig a csigák között is van két faj, amelyek a bécsi

medencében tortoniennél idsebb képzdményekben nem 1 ordái-

nak el. Ezek a Potamides rnitralis Eichwald és a Pirenella no -

dosoplidata Hoernes.
Ha most azt tekintjük, hogy faunánk alakjai közül az egyes

formák milyen üledékekben fordulnak el. akkor azt látjuk, hogy

az az egyetlen faj, az Ensis rollei Hoernes, mely csak a helvé-

cienbl ismeretes a bécsi medencében, Grund homokos rétegeibl

került el. A helvécienben és a tortienben a bécsi medencében egy-

aránt elforduló fajoknál azt látjuk, hogy ezek a fajok a helvéci-

enben mind csak homokos üledékekben fordulnak el, a tortomen-

ben is fleg a homokos fáciesekre jellemzek ugyan, de elfordul-

nak a steinabrunni rétegekben, valamint a nagyobb tengermélység -

re utaló badeni agyagban, gainfahreni márgában, stb. is.

így tehát azt mondhatjuk, hogy a fauna összetételében sze-

repl, a helvécienben és tortienben egyaránt elforduló formák

olyanok,melyek a helvécienben csak a homokos kifejldésbl isme-

retesek, míg a tortonienben más fáeiesekben is felléphetnek. Mind-

ezekbl kitnik, hogy a rárospusztai faunában a tortonien jelleg

kétségtelenül kidomborodik, úgy, hogy a rárospusztai fauna teljes

bizonyossággal a tortonai emeletbe sorozandó.

Érdekes adatokat kapunk akkor, ha a rárospusztai faunát ösz-

szehasonlítjuk a nógrádszakálival (3.) Az alig 2 ési fél km távolság-

ban lev két tortonien kori lelhelynek csak 11 közös faja van:

Arca diluvii, Bathyarca polyfasciata, Glycymeris deshayesi, W
mrlcélla ornata, Loripes dentatus, Loripes dentatus var. hoernesi,

Venus scalaris, Lutraria oblonga, Teliina planata, TurriteVfi tur-

ris, Ancilla subcanalifera (A rárospusztai faunalistában szerepl
Pecten sp. egyetlen példánya nagyon rossz megtartása miatt nem
volt közelebbrl meghatározható, de valószínleg a Pecten senien-

sis volt; ez lenne a 12-ik közös forma.) Ezek közül az Arca diluvii

és a Di varicella ornata vertikálisan és horizontálisan egyaránt nagy
elterjedést mutatnak. Az egész fels mediterránban éltek a Glycy-
meris deshayesi, Loripes dentatus, Lutrari\a oblonga, Turritella

turris, Ancilla subcanalifera (esetleg még a Bathyarca polyfasci-

ata és a Loripes dentatus var. hoernesi is). Csak a tortonienbl is-

meretesek a bécsi medencében a Venus scalaris és a Teliina planu-
1a. (Esetleg még a Pecten sp. is, mely, mint fentebb már jeleztem,

valószínleg a Pecten seniensisszel azonos.) Mint mindebbl lát-

ható, a nógrádszakáli faunában százalékosan is sokkal több a tisz-

ta tortonien faj, mint a rárospusztaiban. Ezen az alapon, meg
azért is, mivel a Bertece-patak kövületes rétegének fékjében is ta-

lálható egy homokos réteg, (mely azonban kzettani kifejldésé-

ben egy kissé különbözik a rárospusztaitól,) azt hiszem, hogy a két

fauna közötti különbség nemcsak a különböz fáciesekre veszethet
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vissza, hanem némi csekély szintkülönbség is van köztük. Mint-
hogy a rárospusztai faunában csak 4 olyan alak van, amelvik a.

bécsi medencében jellegzetes törtömén kövületnek számítható, úgy
gondolom, hogy a rárospusztai fauna a Bertece-patak medrébl
gyjtött tortonien faunánál valamivel idsebb. Ez a megállapítás
megfelel különben a területen észlelt földtani viszonyoknak is. A
nógrádszakáli fauna ugyanis olyan rétegekbl származik, amely-
ben már sok tufa anyag van, közvetlen fedjében pedig maga az

nndezittufakomplexus található. A rárospusztai homokos rétegben

még nem látjuk a tufaszórás nyomát. A réteg fölött azonban itt is

megvan az andozittufakomplexus, de a homokos réteg és a tufa kö-

zötti határ nem észlelhet, úgy, hogy szerintem a homokos kép-

zdmények és a tiszta tufa között a nógrádszakáli köviiletes kép-

zdménynek megfelel tufás márgák vékony sávja azonban itt is

feltételezhet. Így tehát a rárospusztai faunát a tortoniennek vala-

mivel mélyebb szintjébe kell helyeznünk, mint a nógrádszakáli t, de

kétségtelen, hogy a rárospusztai homokos rétegek faunája is már a

tortonient képviseli.

Már a fentebbiek folyamán utaltam arra, hogy a kagylóknak
a csigákhoz viszonyított lényegesen nagyobb íajszáma faciológiai

szempontból nem jogosít messzemen következtetésekre.

Ha azonban most a faunát faciológiai szempontból vizsgál

juk és összehasonlítjuk a nógrádszakálival, akkor a következket
állapíthatjuk meg. A nógrádszakáli faunát Strausz L. nyomán
(1., 4.) magam is a neritikus régió legmélyebb zónájába helyeztem.

A két fauna össszehasonlításából kitnik, hogy a két faunában kö-

zösen elforduló fajok mind olyanok, amelyek vagy nagyobb ba-

thymetrikus elterjedést mutatnak, vagy pedig olyanok, amelyek a

neritikus régiónak fleg sekélyebb és középs zónájára utalnak. A
fauna többi alakjai is fleg olyan fajok sorából kerülnek ki, ame-

lyek a neritikus régiónak nem a legmélyebb zónájára jellemzk,

így a fauna egyik leggyakoribb alakját, az Aloidis (Aloidis) bas-

tert i fajt Strausz L. Tótmarokházáról, a neritikus régió kö-

zéps zónájából említi (1. p. 196.). Ugyaninnen említi az Ervilia

miopusilla nev alakot is (E. pusilla néven). Ha táblázatosán állít-

juk össze a rárospusztai alakok bathymetrikus. elterjedését

Strausz L. adatai alapján (1., 4., 5., 6.), akkor azt látjuk, hogy

Strausz L. munkáiban 12 fajra vonatkozólag találunk adatokat.

E 12 faj közül !) fordul el a neritikus régió középs zónájában, 8 a

neritikus régió legsekélyebb és (5 a neritikus régió legmélyebb zóná-

jában. Sekélyebb tengermélységre utalnak az Astarte fajok is. A bé-

csi medencebeli lelhelyek közül fleg Grund, Pötzleinsdor! és

Steinabrunn alakjai fordulnak el a rárospusztai faunában.

Mindebbl azután az látszik, hogy a rárospusztai fauna a

nógrádszakálinál valamivel sekélyebb tengerben élt s így Stra u s /.

L. értelmében a neritikus régió középs zónájába kell helyez-

nünk. Ebbl a szempontból tehát a rárospusztai fauna annál is
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érdekesebb, mert a Strausz L. által az Ipoly-völgybl felsorolt

5 tortonien korú fauna mind a neritikus régió legmélyebb zónáját

képviselte s így a rároepusztai fauna volna ezen a vidéken az els
tortonien fauna, amelyik a neritikus régió középs zónájába tar-

tozik.

Összefoglalva tehát az eddigieket, azt mondhatjuk, hogy a

rárospusztai homokos képzdményekbl elkerült fauna kétségtele-

nül a tortonienre utal s valószínleg a neritikus régió középs zó-

náját képviseli.

— Készült a Pázmány Péter Tudományegyetem Földtani Inté-

zetében (igazgató: Dr. Papp Károly egyet. ny. r. tanár).
•**

lm Eisenbahneinschnitt zwisehen Nógrádszakál und Ráros-

puszta (Komitat Nógrád, Ipoly-Tal) wurde zwisclien den 90.1 und
90.2 Ivilometersteinen ein neuer Fundort entdeekt. Dér Erhaltnngs-

zustand dér Fossilien ist nicht sehr günstig
:
es gelang jedoch ausser

Bryozoen und Decapodenresten 27 Molluskenarten zu bestimmen.

Die Faunalísite befindet síeli im ungarischen Text, S. 144—145.

Es ist ein charakteristisehes Merkmal dieser Fauna, dass ne-

ben 23 Lamellibranchiatenarten nur 4 Gastropodenarten von liier

bekannt geworden sind. Am hauligsten kommt Venus kautskyi vor.

Hiiufig sind noch folgende Arten: Diplodonta rotundata, Aloidis

basteroti, TurrUella turris. Ausser den 2 Astarte -Arten kommen
sámtliche von liier bestimmte Formen auch im Wiener Beeken vor.

Die meisten Formen kommen im Wiener Beeken sowohl im Helve!.

wie auch im Törtön vor. Es ist nur eine einzige Art (Emis rollei)

vorlianden, welehe nach Hoernes im Wiener Becken nur aus

dem Helvet bekannt ist. Demgegeníiber gibt es mehrere Formen,
welehe im Wiener Beeken für das Törtön eharakteristiseli sind.

Diese Tatsaehe spricht dafür, dass die Fauna von Rárospuszta in

die tortonische Stufe gehört. Auf Grund dér Daten von L.

S t r a u s z meine ieh, dass diese Fauna auch vöm faziologischen

Gesichtspunkte aus sehr interessant ist. weil sie die mittlere Zone
dér neritisehen Region vertritt.

Die Bcschreibung dér neuen Arten

Venus (Clausinella) ((Miocl\nusinella)) kautskyi n. sp.

T. T. Fig. 3—G.

Die neue Art Venus (Clausinella) ((Mioclausinella)) kautskyi
n. sp. weist eine lángliche Gestalt auf. Dér Hinterrand lauft ziem-
1 ieh steil ab, er ist abgestutzt und falit nach aussen. Dér Unter-
rand ist konvex gekriimmt. X)er Vorderrand bildet unter dem Wr

ir-

bel keine sehr konkave Linie, er falit fást gerade ab. Auf dér lin-

ken Klappe geht dér Vorderrand mehr gebogen in den Unterrand
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uber als auf dér rechten, ayo eine schwaeh entwickelte Ecke zu
seken ist. Dér Innenrand dér Klappen ist gekerbt. Die Kerbung
geht manehmal — besonders vorne — fást bis zum Wirbel liinauf
und ist im allgemeinen ziemlich stark entwickelt. Die Skulptur be-
sték t aus 20—25 konzentriselien, dicht nebeneinander stehenden
Lamellen. Die Lamellen stehen in dér Wirbelregion von einander
mehr entfernt als im unteren Teil dér Schale, sie werden bláttrig
und sind gleichmassig entwickelt. Sie sind naeh oben gerichtet.

Zwischenlamellen sind keine vorhanden. Wo die Schale abgewetzt
ist, sehen wir auch eine sehr feine Radialskulptur. Die Lunula
ist gut zu erkennen und von dér Schale scharf abgegrenzt. Die
konzentriselien Lamellen erseheinen im Lnnula-Feld auf beiden
Klappen als sehr feine Streifen. Die Area ist verhaltnismassig
gross, auf dér rechten Klappe breiter, als auf dér linken. Interes-

sant ist die Erscheinung, dass wahrend das Areal-Feld dér linken

Klappe vollkonimen glatt oder höchstens kamu sichtbar gestreift

ist, dasselbe dér rechten Klappe von feinen, jedocli gut entwickel-

ten Streifen bedeckt wird, die den Waehstumslinien entsprechen.

Dér Wirbel liegt ungefahr im ersten Drittel dér Schale und ist

massig gewölbt. Das Schloss isi recht gut entwickelt. In dér rech-

ten Klappe besteht es aus cinem lamellenartigen Vorderzahn ei-

nem kraftig entwickelten Hauptzahn und einem hifiden, langli-

chen, nach hinten gerichtefen Hinterzahn. Dér Vorderzahn liegt

nieht ganz nahe dem Rande dér Sehlossplatte. Dér Hauptzahn ist

nicht auffallend kraftig entwickelt. Dér Hinterzahn weist eine Bi-

fiditat auf.

In dér linken Klappe ist dér Vorderzahn kraftig entwickelt,

stark nach vorne gerichtet und ein wenig gebogen. Das Vorder-

zahnchen, welches die Sektion Mioclausinella charakterisiert, lásst

sich genau erkennen. Dér Hauptzahn ist kraftig entwickelt, drei-

eckig, nicht gespaltet. Dér Hinterzahn ist ziemlich stark entwik-

kelt.

Dér Sinus ist mit einem gleichschenkel i gén, fást gleichseiti-

gem JJreieck zu vergleichen. Die Mantellinie liegt bei Venus kaul-

skyi vöm Unterrand dér Schale ziemlich entfernt. Dér vordere

Muskeleindruck ist etAvas grösser und langlicher als dér hintere.

Von Rárospuszta sind mir 75 Exemplare von Venus kautskyi

bekannt, darunter 41 linké und 34 rechte Klappen. Die kleinste

Klappe misst 3.4 mm in dér Lángé und 3 mm in dér Höhe, die

grösste 21 mm in dér Lángé (die Höhe ist bei diesem Exemplar
nicht zu messen). Eines dér grösseren Exemplare ist 19 mm láng

und 16.5 mm hoch. Abb. 3 u. 6 sind Klappen von Mittelgrösse.

Bei den durehschnittlichen Exemplaren betragt die Lángé 15 mm
und die Höhe 12 mm.

Unter den zahlreiehen Klappen ist eine Variabilitat von

mehreren Eigenscbaften zu beobacliten. Eine interessante Erschei-

nung liegt darin, dass an dér Stelle des einen fiir die Sektion Mio-
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clausinella charakteristischen Záhnchens nn einigen dér Ráros-

pusztaer Exémplare 3 Protuberanzen zu seben sind. Da, wie K a u t-

s k y es bereits in seiner Monographie (2) bewies, in dér Stam-

mesgescbichte dér Veneriden gerade an dicsér Stelle eine Entwick-

lung und dadurch wichtige Vera'nderungen vor sieh gehen, kann
diese Variabilitat von Venus kautskyi nicht als besonders charak-

teristisch.es Artmerkma] aufgefasst werden. Eine Variabilitat tritt

auch in dér Lage des Hinterzabnes auf. Er íiegt námlich maneh-

mal deni Oberrande naher, als bei den durchscbnittlicben Exem-
plaren. Eine Tatsache, die wieder daranf hinweist, dass im Laufe
dér Phylogenese hier die wichtigsten Verandernngen auftreten,

infoige dérén bei diesen Formen hier eine Variabilitat bobén Gra-

des zu beobachten ist. Eine Variabilitat ist aber aueb in dér Ge-

stalt von Venus kautskyi festzustellen. Die Fönn dieser Art ist

auffállig mehr verlángert als bei den übrigen Clausinella- Arten.

Es kommen jedoch Exemplare vor, die eine mebr bobé oder mebr
verlángerte Form besitzen als die normalen. Auch dér Wirbelwin-
kel kann an manchen Exemplaren etwas anders, ineistens kleiner

sein. Und auch die Skulptur weist eine Variabilitat auf insofern,

als die Lamellen manchmal nicht so dicht nebeneinander steben.

Es ist interessant diese neue Form einerseits mit Venus (Clau-

sinella) (Mioclausinella) amidéi var. tauratava, andererseits mit

Venus (Clausinella) (Chamelaea) gallina L. (== V. stHatnia Da
Costa) zu vergleichen. Mit Venus amidéi selbst babén wir eigent-

1 i eb nicht viel zu tun, da diese Form erst im Pliozán auftritt. Var.

tauratava ist aus dem Helvet bekannt. Znerst ist zu bemerken, dass

die Gestalt von Venus kautskyi viel lánglicher ist, als die von samt-

lichen übrigen Mioclausinella-Arten. Die bis jetzt bekannten Mio-

clausinella-Arten besitzen allé námlich eine mehr abgerundete Form.
Die Venus kautskyi steht ihrer Gestalt nach dér Venus (Clausinel-

la) ((Chamelaea )) galling am nacbsten. Da — wie auch untén noeh
zu ersehen ist — auch andere Merkmale von Venus kautskyi an V

.

gallina erinnern, glaube ich, dass sie eine Form dér Sektion Mio-

clausinella darstellt, welche sozusagen ein Verbindungsglied zwi-

schen den Sektionen Mioclausinella und Chamelaea reprasentiert,

obwobl sie noeh völlig die Merkmale dér Mioclausinellen besitzt.

Ihr Hinterrand láuft steiler ab als bei V. amidéi und var.

tauratava, jedoch nicht so steil wie bei V. gallina. Bei V. kaut-

skyi falit dér Hinterrand nach aussen, wahrend er bei V. gallina

nach innen falit. Dér Unterrand von V. kautskyi entspricht im
grossen und ganzen dem von V. amidéi var. tauratava, ist aber
mehr konvex gekrümmt als bei dér Venus gallina. Dér Vordér
rand ist gerade Avie bei V. amidéi und var. tauratava und nicht

konkav wie bei V. gallina. Die Kerbung des Innenrandes ist stiir-

ker entwickelt als bei V
.
gallina. Ihr Entwicklungsgrad entspricht

ungefíihr dem bei dér V. amidéi.

Dér Vorderzahn dér rechten Klappe ist etwas kraftiger ént-
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wiekeit als bei V . amidéi var. tauratava aus dem Wiener Beeken
und liegt dem Rande dei Schlossplatte nieht so nahe wie bei die-

ser Form. Wáhrend sich dér Vorderzahn bei V. amidéi var. tau-

rátává ganz dem Rande dér Area anschmiegt, liegt er bei V. gal-

lina davon etwas weiter entfernt. Die Lage des Vorderzahnes dér

rechten Klappe bei V kautskyi liegt ungefahr zwischen den bei-

den erwahnten Formen. Dér Hauptzahn ist nieht so kraftig ent-

wiekelt wie bei V. amidéi var. tauratava. Seine Entwieklung und
Lage entspricht vollkommen dér des Hauptzahnes von V

.
gallina.

Dér Hinterzahn dér linken Klappe ist etwas starker entwickelt.

als bei V. amidéi var. tauratava.

Wie es nun aus allén diesen Tatsachen zu ersehen ist, repra-

sentiert die neue Form Venus kautskyi eine Art dér Mioclausinel-

len, welche in manchen Merkmalen an Venus gallina erinnert und
so tatsachlich einen Übergang zn dér Sektion Chamelaea darstellt.

Ich erlaube mii* dicse neue Form nach Herrn Dr. Fritz
Kautsky zu benennen, dér neulich die Veneriden des Wiener
Beckens in einer vollkommenen Monographie beschrieben und mir
auch diesmal in meinen Studien weitgehendst gebolfen hat, wofiir

ich ihm auch an diesel* Stelle meinen innigsten Dauk ausspreche.

Paphia pappi n. sp.

Taf. I, Fig. 1—2.

Von diesel* neuen Art ist léidéi* nur eine Klappe gefunden

worden, dérén Erhaltung auch nieht ganz tadellos ist. Trotzdem ist

es zu ersehen, dass diese Form mit keiner bislier hekauntén Paphia-

Art zu identifizieren ist, sodass ich sie als eine neue Art betrachte

und nach mernem hochverehrten Chef, dem Herrn Prof. K a r 1 v.

P a p p Paphia pappi benenne.

Die Sehale ist dünn, stark verlangert. Besonders dér Vorder-

teil ist auffallend láng. Dér \
r

ovderrand ist oben ziemlich konkav,

dér Unterrand — soveit er erhalten geblieben ist — elliptisch ab-

gerundet, dér Hinterrand láuft gerade ab. Am Hinterteil dér Klap-

pe ist eíné ziemlich scharf entwickelte Kanté zu erkennen. Die

Anssenseite dér Klappe ist mit feinen konzentrischen Streifen gé-

ziért. Die Area ist stark verlangert, ebenfalls ist auch die Lunu-

la sehr láng und von dér Sehale scharf abgegrenzt

Das Schloss ist ein typisches Paphia-Schloss. Dér Schlossrand

ist schmal, die Ziiline stchen ziemlich dicht und divergieren. Dér

Hauptzahn ist stark hifid und nach vorne gerichtet. Da auch dér

Vorderzahn ziemlich schief stelit, divergieren die beiden Zahne

verháltnismássig stark.

Die Art steht dér Paphia waldmanni Kautsky noch am
nachsten. \'on diesel* unterseheidet sie síeli vor allém in ihrer viel

mehr verlangerten Gestalt. Dér Vorderrand ist mehr konkav als bei
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dér P. wáldmanni. Dér Hinterrand ist bei P. waldmanni gebogon,

wáhrend er bei P. pappi — wie ich oben schon erwahnt habé —
gerade ablanft. Lunula und Area sind bei P. pappi bedeutend lan

ger als bei P. waldmanni. Die Kanté am Hinterteil ist nicht so

scharf entwickelt wie bei dér neuen Art. Die Bifiditát des Haupt-
zahnes ist bei P. pappi grösseren Grades als bei P. waldmanni

.

Auch in dér Lage dér beiden Zahne ist ein Untersehied, sodass sic

starker divergieren als l*ei P. waldmanni.

Ervilia miopusilla n. sp.

Tat. I Fig. 7-8.

1870. Ervilia pusilla P li i I i p p i. Hoernes (8.) p. 75. T. III. Fig. 13.

1T o e r n e s niramt au, dass die Formen des Wiener Beekens,

völlig mit den Exemplaren von Philippi übereinstimrnen. Di
ieh in dér Sammlung dér geologisch-paláontologischen Abteilung
des Naturhistorischen Museums in Wien mehrere Exemplare von
Philippi gesehen habé, scheint mir diese Auffassung unrichtig

zu sein.

Jedenfalls konnte ieh feststellen, dass die Exemplare von
Rárospuszta vollkommen mit denen aus dem Törtön des Wiener
Beekens íiberstimmen. Die Beschreibung von Hoernes ist völlig

richtig, sodass ich hier kei ne neue Beschreibung gébén will. Auch
Cossmann und Peyrot (!).) bemerken, dass die Formen von
Hoernes nicht mit Ervilia pusilln Philippi identisch seien.

Zu demselben Résül tat kommen Dli f u s und D a u t z e n b e r g
(10). Sacco (11) fii h rt die Art unter den Namen Ervilia casta

nea Montagn var. zibinica D o d ériéin auf. Ob das richtig

ist, konnte ich nicht entscheiden. Friedberg (P2) zicht die For-

men dagegen wieder zusammen.
Pa ich keine Gelegenheit hatte Exemplare von verschiedenen

Gebieten zu untersuchen, stellte ich nur soviel fest, dass die For-

men von Rárospuszta vollkommen mit den Exemplaren aus dem
Wiener Becken übereinstimrnen und von denen von Ervilia pusilln

Philippi zu trennen sind. Solange eine ausführlichere Bearbei-

lung diesel* AD nicht unternommen wird, möchte ich vorlaufig

die Exemplare von Rárospuszta mit den Exemplaren aus dem Wie-
ner Becken unter den Namen Ervilia miopusilla einführen.

# # *

Zum Schluss möchte ich mich bei dér Direktion dér geologisch

palaontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in

Wien, insbesonders beim Herrn Direktor Prof. Dr. F r. Trauth
und Frau Sekretar L. Adametz herzlichst bedanken fii r die Er-

lauhnis, das wertvolle Tertiárvergleichsmaterial des Museums be

nutzen zu dürfen.

Aus dem geolog. Inst. d. Univ. Budapest.

Direktor Prof. Dr. K. v. Pap p.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — TAFELERKLÁRUNG.

1. Paphia pappi n. sp. kívülrl — von aussen C\z eredeti példány

mintegy 22 mm hosszú. — Lángé des Originals etwa 22 mm.)
2. Paphia pappi n. sp. Zár. — Schloss. (Ersen nagyítva, — Stark ver-

grössert.)

3. Venus (Clausinella) ((Mioclausinella)) kautskyi n. sp. Jobb tekn kí-

vülrl. Az eredeti példány mintegy 13 mm hosszú. — Rechte

Klappe von aussey. Lángé des Originals etwa 13 mm.
4. Ugyanaz belülrl. — Dasselbe von innen. (Ersen nagyítva. Stark

vergrössert.)

5. Bal tekn belülrl. Linké Klappe von innen. (Ersen nagyítva. Stark

vergrössert.)

6. Bal tekn kívülrl. — Linké Klappe von aussen. (Az eredeti pél-

dány kb. 16 mm hosszú. — Lángé des Originals etwa 16 mm.)

7. Ennlia miopusilla n. síp. kívülrl .— Von aussen. (Az eredeti pél-

dány hossza kb. 4 mm. — Lángé des Originals etwa 4 mm.l

8. Ugyanaz belülrl. — Von innen.

Phot: Dr. Kesselyák A.
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A HUNPSHE1MI F0SS1L1S KISEMtÖSÖK REVÍZIÓJA.

Irta: Kormoz Tivadar.

IIEVISION DÉR KLE INSÁTJGER VON HUNDSHEIM.

Von Dr. Tli. Kormos.

(Folytatás. — Fortsetzung.)

Lepus (europaeus-Gruppé).

(Lepus europaeus Pali. bei Freude n b e r g).

Von den, bei Freude n b e r g abgebildeten zwei Mandibeln

(Taf. XJX, Fig. A und D) liegt mir nur die eine, zahnlose, vor.

Freudenberg unterscheidet ..gelbe” und „braune” Mandibel

und glaubt in diesen zwei verschiedene Rassen erkennen zu diir-

fcn. (2, S. 212). Bei dér „kleineren Hasenrasse von Hundsheim (gel-

be Mandibel) dürfte es sicb naeh ihm um einen Reprasentanten

von „Lepus variábilis“ handeln, wogegen die „grösseren (braunen)”

er anscheinend für Lepus europaeus hielt. An den ersten, d. i. an

Lepus timidus L. kaim in dicsem Fali wohl kaum gedacht werden,

dagegen falit die, von Freudenberg angegebene, Zahnreihen-
liinge dér „kleineren Rasse“ (18 mm) in die Variationsbreite von
Hypolagus brachygnathus Komi. (11, S. 74, Abb. 2, Fig. c—h,

m—o), eines von mir vor kurzem aus dem ungarisehen Praglazial

besehriebenen, mittelgrossen Hasén, weleber mir auch aus dér

Sackdillinger Höhle bekannt ist. Ilnter den mir vorliegenden,

sparlichen Hasenresten von Hundsheim kann ich zwar bloss die

Gattung lepus erkennen, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass

dórt neben dér letzteren auch Hypolagus vorkommt, wie das z.

B. in Fngarn, in dér „TJpper Freshwater Bed“-Fauna des Nagv-
harsánvberges dér Fali ist. Das neugesammelte Matéria! kann
auch diesbezüglicb Entseheidung bringen.

Dass dér Hundsheimer Vertreter dér Gattung Lepus in den
Formenkreis von Lepus europaeus Pali. und nicht in jenen
von Lepus Hm idus L. - variábilis) gehört, welcher mittels seiner

oberen Scbneidezáhne iibrigens leieht von dem Feldhasen zu un-

terscheiden ist, kann als sicher angenommen werden. Letzterer

passt in die „warme” Fauna von Hundsheim nicht. Es ist sogar
nicht ausgeschlossen, dass Lepus timidus erst wáhrend dér Eiszeit

entstanden ist. ahnlich, wie sicb die Murmeltiere naeh Hág-
ni a n n s Auffassung (2, S. 212) erst naeh (wáhrendi) dér Eiszeit

in Arctomys marmota und Arctomys bobac differenziert habén.

Freudenberg bemerkt, dass Hasén reste in Kron-
stadt (Brassó) und ebenso in dér Knochénbreccie von Bere-

mend zahlreich sind, dass aber in kcinem diesel* Falié an den Al-

penhasen gedacht werden darf. Das ist auch vollkommen richtig,
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da doch in Beremend ausser Hypolagus brachygnathus Korín,
nur Pllolagus beremendeusis Korín, bekannt ist, in dér — jener
von Hundsheini viel naher stehenden — Fauna von Kronstadt
iedoch ausschliesslich ein zmn Formenkreis des Lepus europanus
gehörender Hasé vorkommt.

Glis sp. ind.

(Myoxus glis L. bei F reudenberg).
Auf Taf. XIX, Fig. 12, 21 und 25 sind einige Beste (Unter-

kiefer, Backenzahn, distales Humerusfragment) eines Schlafers
nnter dér Bezeiehnung Myoxus glis abgebildet. Dér betr. Unterkie-
ter scheint mir allerdings eher einem kleinen Hamster anzugehö-
ren, wogegen mit den zwei anderen Figuren nichts anzufangen isi.

l
T

nter dem mir vorliegenden Matéria! fand ich bloss Nagezahn-
und Extremitatenknochen-Fragmente, welche von einem Sieben-
sehlafer herriihren, zu einer specifischen Bestimung reiehen je-

docb diese Beste nieht aus; um so weniger, da in den letzten

Jahren zwei praglaziale Giis-Arten beschrieben wurden (3, S. 242,

und 8, S. 03), mit welehen dér Hundsheimer Schláfer auf Grund
dér mir zr Verfügung stehenden Betege nieht verglichen werden
kann.

Apodemus (sylvoticus-Gruppé).

(Mas sylvalicus \j. bei Freudenber g).

Die Waldmaus wurde schon seitens F reudenberg (2, S.

210) erwahnt und abgebildet (Taf. XIX, Fig. 2—3). Sie kommt in

dér Kleinfauna tatsaehlich vor, die genauere specifische Bestim-
m ung dér betreffenden Art soll jedoch einer reiehlieheren Doku-
mentation vorbehalten bleiben.

Cncetus cricetus runtonensis Newton.
(Cricrlus vulgáris Desm. bei Freudenberg).

Auf Fig. í) dér Taf. XIX ist bei Freudenberg eine linké

Unterkieferast eines Hamsters — angeblieh in natürlicher Grösse

abgebildet. Er gibt die Zahnreihe.nlange dieser Mandibel mit

9.5 mm an (2, S. 215), doch konnte ich an dér Figur eine Liinge

von 10.4 mm messen. Welcher von beiden Massen dér riehtige ist,

lásst sich nieht feststellen, de die betr. Mandibel mir nieht vor

liegt. Statt dér letzteren steht mir ein, ebenfalls linksseitiges Kie-

ferfragment aus dér Freudenber g’schen Sammlung zr Ver-

fiigung, (lessen Ziibne in senilem Zustand, bis zu den Wurzeln ab-

gekaut sind. Trotzdem erreieht die Zahnreihenlange dieses Beleges

9.7 mm, muss alsó im jiingeren Stádium iiber 10 mm betragen ha-

bén, und gehört demnach zu .i^nen Hamsterriesen, welche von

Seb au b (12, S. 27) als Cricetus cricetus major Woldrich be-

zeiehnet und von den folgenden Praglazial fuudstellen signalisiert

werden: Püspökfürd, Nagyharsányberg bei Villány, Gespreng-
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berg bei Kronstadt (Brassó). Dió Zahnreihenlange dós grössteá

Fxeinplars von Brassó betragt nach Schaub 10.5 ram. Diesel’

grosse Hamster ist auch durch ein oberes Schneidezahníragment

(Naturhist. Museum, Wien) belegt, welches von F renden berg
zuerst (7, S. 204) als „Histricomys Giebel sp.” erwahnt, in sei-

nem zusammeni'assenden Werk (Taf. XIX, Fig. 10) jedoch bereits

richtig, untéi* dem Na inon .,Cricctus frumen tartus var. major"

(vergrössert) abgebildet wurde.

II e 1 1 e r (?, S. 262) erwahnt ini Jahr 1930 Hamsterkiefer mit

i.S—9.6 (alveolar 10.1) mm lángon unteren Zahnreihen tínter dem
Namen Cricetus vulgáris runtonensis Newton aus dér Sackdil

! inger Hbhle. Wie es bereits von Schaub (12i íestgestelit wur-

de, handelt es sieli hier — wenigstens teilweise — mii Cricetus

cricetus praeglapialis Schaub Dass abér die gigantische Príi-

glazialform von Brassó usF. auch im Windloeh bei Sackdilling

vorkommt, beweisen die neueren Massangaben Brunner’s (5, .

316), nach weichen ihm von dórt Unterkiefer mit 9.4—10.7 mm
lángén Zahnreihen vorlagen.

In Bezug auf die Benennung dieses Riesenhamsters gehe ieh

mit H e 1 1 e r cinig, dér — gestiítzt auf die von Newton beschrie-

benen Merkmale, sowie auf die grosse Altersdirferenz — statt

dem W o 1 d r i c h’schen, sich auf jungdiluviale Hamster beziehen-

den Namen (Cricetus frumentarius — vulgáris —cricetus varietas

major) neuerdings den N e w t o n’sehen Namen („Cricetus vul-

gáris runtonensis'’’) als Cricetus cricetus runtonensis Newton
beizubehalten vorsehlagt (8, S. 62).

Allocricetus Hursae S e h a u b.

( Cricetus phacus P a 1 ]. bei F r e u d e n b e r g).

Die bei F r e u (lenbe r g auf Taf. XIX. abgebildeten kleinen

Hamsterkiefer habén mit dér Sippe dei* (‘ehten Zwerghamster
nichts zu tun: sie gehören vielmehr dem 1930 von Schaub auf-

gestellten Genus Allocricetus au. Die Originale zu den Figuren 1

• Samud. F r e u d e n b e r g) und 26 (Naturhist. Museum, Wien) He-

gen mir vor und nachdem die auf Fig. 11 abgebildete dritte Man-
dibel den anderen vollkommen ahnlich ist, unterliegt es keinem
Zweifel, dass wir auch in dicsem Fali mit Allocricetus zu tun ha-

bén. Se h au b beschrieb zwei Arten dieser ausgestorbenen Gattuug,

von weichen die kleinere: Allocricetus Hursae durch 4.2—5.4 mm
lángé, die grössere: Allocricetus Éhiki durch 5.4—6.0 mm lángé

untere Zahnreihen gekennzeichnet ist. Die Hundsheimer Mandibel
besitzen etwa 5.2 mm lángé Zahnreihen und gehören somit in die

Grössenkategorie von Allocricetus Hursae. Von den odontologi-

sehen Merkmalen abgesehen, ist Criceiulus (C ricetiscus) auch viel

kleiner (Zahnreihenlange 3.8—4.2 mm). Nachdem Allocricetus be-
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reits im Oberpliozán in Európa weit verbreitet war, Cricetulus (s. 1)

hingegen erst gégén Ende des Cromerian (Nagyharsányberg bei
\ illány) anfzutreten scheint, 1 miissen wir entweder mit einer spá-

teren Einwanaerung dér Zwerghainster, oder mit einer direkten
Abstammung derselben von Allocricetus rechnen.

Haufig ist dér Zwerghamster in Európa allerdings erst in

dér Magda lénienperiode.

Dolomys episcopalis (M éhei y).

(Arvicola glareolus Sehreb. partim bei F reudénberg).
Élese, tr die Praglazialfauna Europas áusserst eharakteris-

tische, weitverbreitete Wíihlmaus ist in dér Fauna von Hundsheim
vorláufig durch zvvei m, sicher belegt (Naturhist. Museum, Wien),
dérén Kronenlange 2.5—2.6 mm betrágt. Die Wurzeln dér betreí-

fonden Ziibne sind nocli nicht entwickelt; es handelt sich um juve-

nile Zahne, dérén Lángé von Mhely mit 2.1—2.6 mm angegeben
wird {13. S. 198). Die Hundsheimer Zahne stimmen in k'orm und
Grösse vollkommen mit dem typischen Dolomys episcopalis liber-

óin und sind gegenüber Evotomys unter anderen durch das abso-

lute Feblon einer Zementablagerung in dón Zahnsynklinalen ge-

kennzeiehnet. k
1

r ende n b erg scheint diese Zahnchen als solche

von „Arvicola glareolus” betrachtet zu habén, was ja gar nicht zu

bewundern ist, da doch Prof. v. Mchely’s grundlegende Arbeit

iiber die wurzelzahnigen Wiihlmause Ungarns erst im selben Jahr
alsseine Monographie, erschoinen ist, u.nd ihm wahrscheinlich nicht

sofort zuganglich war. Méliely war iibrigens dér erste, dér er-

kannt hat, dass gewisse Avurzelzahnige Wiihlmause des ungarischen

1 Er fehlt auch aus dér Praglazialfauna des Gespreng’berges bei

Brassó.
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Práglazials, die wir früher allé für Evotomys glareolus hielten,

niehts mit dér heutigen Waldwühlmaus zu tn habén, sondern
drei verseliiedenen Gattungen („Pliomys”, „Microtomys”, „Apisto-

mys”) angehören. Von diesen drei Gattungen sind seitdem Micro-

tomys und Pllomys durcli Hinton als Synonyme von Mimomys
und Dolomys erklart worden (14) und nur Apistomys besteht noeh
lieute als selbststandiges Genus.

Fig. 40. ábra. Dolomys episcopalis (M é h e 1 y). (Vergr.).

Dér, zuerst aus dér Fauna von Püspökfürd besehriebene, Do-

lomys (Pliomys) episcopalis (Méh.; ist seitdem aus Siebenbiirgen,

Dalmatien, Südungarn (Villányer Gegend) und aus Deutsehland
nachgewiesen so, dass sein Vorkommen in Hundsheim zu erwarten

war.

Clethrionomys (Evotomys) (glareolus-Gruppé)

(Arvicola glareolus Schreb. pertim bei Freudeub e r g ).

Freudenberg stellte für Hundsheim drei Arvicolidae, u.

zw. „A. glareolus” , „A. arvalis

”

und A. amphibius fest. Den, in

seiner vorlaufigen Mitteilung (í, S. 203) angeführten Arvicola sub-

lerraneus” glaubte er spater streichen zu dürfen. (2, S. 211).

Unter den Wühlmaus-Resten von Hundsheim finde ich fiinf

Gattungen, und zwar: Clethrionomys (Evotomys), Dolomys, Arvi-

cola, Pitymys und Microtus vertreten. Unter diesen scheint Evoto-

mys die haufigste zu sein; jedenfalls Hegen mir zwei Dutzend Un-
terkiefer einer zierlichen Waldwühlmaus vor. Das Kauflachenbild

dér Backenzahne, vor allém jenes des m ls ist — wie bei Evotomys
im allgemeinen — ziemlieh variabel. Die Kronenlánge dér Zahnrei-

hen betragt 4.f:—5.0 mm, die des m, 2.0—2.35 mm. Unter den 24

Unterkiefern befinden sieh jedoeh hloss 2, dérén Zahnreihe die t'est-

gestellte Maximallange erreicht, allé übrigen sind unter 4.8 mm,
Zum Vergleich habé ich 40 rezente Unterkiefer aus dem Borsodéi-

Biikk-Gebirge (Umgebung von Miskolc, Ungarn) gemessen, und

gefunden, eláss die Zahnreihenlange bei diesen zwisclien 4.5—5.4

mm variiert, Die Lángé des m, betragt 2 0—2.5 mm. Trotz diesel*

scheinbar geringen Differenz ist die Hundsheimer Waldwühlmaus
im allgemeinen etwas kimer, da es sich unter den 40 ungarlándi-
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schen F'yofom.ys-Mandibeln n.ur 10 (= 25%), und zwar moist jun
ge> sieh mit einer Zahnreihenlange unter 4.8 mm befanden. Bei
den meisten Exemplaren betragt die Lángé 4.9—5.1 mm, dió dós
m, sehr konstant 2.3 mm, d. i. beinahe das Maximum dér Hunds-
heimer Exemplare.

Fig. 41. ábra. Evotomys ( (jlnrcolus-Grwppe) (Vergr.).

Es handelt síeli hier meines Erachtens um eine, etwas kleine-

re und primitivero Form dér glareolus-Gruppé, dérén milire sys-

lematische Stollung nur auf Grund vollkommoner Belege (Scha-

delfunde) geklárt werden könnte

Arvicola bactonensis H i n t o n.

(Arvicola amphibius L. partim bei Freu ti önbe r g).

Freudenber g hat i'iir Hundsheim „Arvicola amphibius"
L.” festgestellt und abgebildet ;Taf. XIX, Fig. B/e. K. X, L, ü u.

Taf. XX, Fig. 23 und 30, teils etwas vergrössert, toils verkleinert).

Er bemerkt, dass dér Ar vicola von Hundsheim „entscliieden klói -

ner ist, als z. B. die jungdiluviale Wasserratte aus seb wabischen
Ilöhlen.” Er verspricht, auf diese Form in den folgenden naher
oinzugehen, doch scheint er spater dicse Absieht aufgegeben zu

babén, denn ausser einigen Bemerkungen übor „Microtus” resi».

..Dolomys” mtermedius und Microtus mosbachensis, fiúdon wir auf

dér nacbsten Soite bloss einige vergleiebende Schadelmasse, welelio

sieh auf „Arvicola amphibivs

”

aus dóm Hohiestoin im Lonetal.

,.Arvicola amphibius” rezent (nach Sehmidtgen) und „Arvicola

amphibius” von Hundsheim beziehen. Diese Vergleiehsmasse sind

.iedoch vollkommen wertlos, indem sic auf irrtümliche Bostimmun-
gen fussen. Wenn es sieh nahmlieh um fossile ,4 rWco/<o- Beste han-

delte, wurden diese früher meistens als „Arvicola amphibius” bo-

zeiclmet. Das ist ein um so grösserer Fehler, denn in Mii-
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1 e r ’s Katalog dér europaischen Saugetiere, welcher bereits

im Jahre 1912 erschienen ist, steht ausdrücklich (15, Seite 72ó )

,

dass Arvicola amphibius ausschliesslich in Groslsbritannien ver-

breitet ist. Spiiter (1926) erschien dann auch Hint n’s grundle-

gende Werk iibér die lebenden und ausgestorbenen Lemminge und
Wühlmause, aus welchem uns auch eine weitere Tatsache bekannt
wurde, dass náhmlich Arvicola amphibius in „fossilem” Zustand
auch in Grossbritannien bloss aus liolozanen Ablagerungen (alsó

subfossil) bekannt ist (14, S. 403). Arvicola terrestris, die andere

grosse europaische Schermaus, ist au! Skandinavien, Russland,

Asien und, in Fönn einiger geographischen Rassen, auf Italien

und den Balkan beschránkt. Die hcutige mittel europaische Scher-

maus ist Arvicola schermav Shaw, welcher fossil bisher nnschei-

nend ebensQ wenig bekannt ist wie Arvicola amphibius. Ich selbst

Figr. 42. ábra. Arvicola bactonensis H i n t o n. (Vergr.).

habé jungpleistocáne grosse Schermausreste aus Ungarn auf Ar
vicola terrestris bezogen, doeh scheint das auch nicht richtig ge-

wesen zu sein. H intn hal uns mit einer grossen, fossilen Art
dér Schermann -Gruppé bekannt gemacht, welche aus jungpleistocii-

nen Höhlenablagerungen Englands zum Vorsehcin kam. (11, S.

414, Fig. 10S, S. 397). Dicse, von H intn Arvicola Abbotti ge-

nannte, Art ist hauptsaehlich durch seine Avenig gekrümmten, nacli

vorn geriehteten oberen Schneidezahne gekennzeichnet. Nádidéin
sich min herausgestellt hat, dass unser pleistozaner „Arvicola ter-

restris” mit dem englischen Arvicola Abbotti identiseh ist, glau-

be ich, dass eine Revisiou dér Höhlenfunde dels mitteleuropaischen
Kontinentes zu áhnlichen Ergebnissen fiihren diirfte.

Hinton hat in seiner Monographie klar gezeigt, dass die
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Wühlmause in erdgeschiehtliehem Sinne kurzfristige For-
m e n darstellen und eben deslialb als „Leitfossilien” dér einzelnen

Horizonté gut zu gebrauehen sind. Arvicola Abbotti scheint eben
die Scbermaus des europaischen Cilazials zu sein; ja.ich lialte es

jelzi sogar für wah rschei ni ieh, dass die hont igen e.uropai-
seben Aj' t e n wáhrend dér Pleistocanperio de n o c b
überbaupt n i c h t existierten, sondern erst n a c h

dér E i s z e i t entstanden sind.
V o r dér Eiszeit waren in Európa natürlich andere Ar-

ién ansassig von welchen bisber dureh S eh mid t g én Arvico-

la mosbachensis, dureh Hiú tón Arvicola bactonensis, A. Greeni

Fig. 43. ábra. Arvicola Greeni H intn. Vollstandige untere Zahnreihe

(Vergr).

und A. praeceptor bekannt sind. A. bactonensis und A. Greeni sind

aus einer Süsswasserablagerung bei Ostend, in dér Xáhe von Bae-

ton (Norfolk) beschrieben und stammen aus dem spiiten (oberenl

Cromerian. ( 14 , S. 386, 389) Diese beiden Arten sind aueh in dér

Fauna von Hundsheim vertreten; Arvicola bactonensis ist ausser-

dem aueh aus Ungarn und Deutschland nachgewiesen. Freuden-
berg hat bereits 1914 dér Vermutung Ausdruck verliehen, dass

Arvicola amphibius” möglicherweise von „Microtus infennelins"

abzuleiten ist (2, S. 211). H intn gab dieser Meinung, jedoch in

bezug auf A. bactonensis, 1926 in positiver Fönn Ausdruck (14, S.



Revision dér Kíeinsáuger von Hundsheim 165

390). Dementsprechend ist aucli das Kaufláchenbild dér — aller-

dings schon wprzellosen — Ziiline jenem von Mimomys intermedi-
us auffallend áhnlich.

Die Kaufláchenlánge dér unteren Zahnreihe betrágt an einer

Hundsheimer Mandibel 7.5 mm (H intn gil)t dieselbe Lángé als

Alveolarmass an), wovon aber 3.3—3.7 mm, alsó fást 50^, auf den
nij, dessen Vorderkappe ziemlich láng ist, fallen.

Arvicola Greeni Hint n.

(Arvicola amphibius L. partim bei FreudenbergJ.

Die andere, von Arvicola bactonensis hauptsáehlich durch die

beiderseits tieí eingeschmirte Vorderkappe des m, abweichende,
Art ist Hint n’s Anffassung gemass ein direktor Abkömmlingv.
Mimomys Majori II intn (14, S. 390) und zeigt deshall) au den
Kauflaehen ihrer Záhne dasselbe Bild vie letzterer. Arvicola Greeni

Fig. 44. ábra. Arvicola Greeni Hint n. (lose m.) (Vergr.).

ist in Hundsheim, wenigstens nach den mir vorliegenden Belegen,

háufiger als Arvicola bactonensis. Unter den Über resten dieser

Species befindet sich aucli dér auf Taf. XIX, Fig. K, N, L, 0 bei

Freudenberg abgebildete Sehadel mit vollstándigen Zahnrei-

hen (Naturhist. Museum, Wien). Die Kaut'láchenlánge dér oberen

Zahnreihe betrágt 7.5 mm. (Hinton gi bt dieselbe Lángé als Alve-

olarinass von Arvicola bactonensis an), wogegen die Lángé dér

unteren zwischen 7.5—7.7 mm variiert. Dér uríj ist 3.2—3,5 mm
láng, d. i. anscheinend etwas kiirzer als jener von A. bactonensis,

dessen Spitze mehr ausgezogen ist. Arvicola Greeni war m. Wis-

sens bisher nur aus England bekannt.

Pitymys gregaloides Hint n.

(Pitymys subterraneus L. bei Freudenberg, 1908.),

Eine dér bezeichnendsten Wiihlmáuse des Oberen Cromerian
(Horizont des „Upper Freshwater Bed” in England usf.) ist Pity-

mys gregaloides
}
eine wohlmarkierte und durch die, labialseits re-

duzierte, vollkommen abgeschnürte Vorderkappe des m, leicht er

-
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kennbare Form, welche durch Min tón aus England beschrieben
"nd seitdém aus Deutschland, Mahren, Ungarn, Siebenbiirgen und
Dalmatien nachgewiesen werden konnte. Ihr Vorkomnien in öster-
reicb ist deshalb keineswegsi überrascliend. Dér mir aus Hundsheim
vorliegende einzige m, (S. Fig. 9) ist als ganz typiseh zu bezeich-
nen und absolut nicht zu verkennen.

Die Gattung Pitymys ist demnaeh in dér Fauna von Hunds-
beim doeh vorhanden (Vergl. 2, S. 211), doch handelt es síeli nielit

um Pitymys subterraneus, welcher zu dieser Zeit wabrseheinlieh
uoeh gar nicht existierte, sondern um eine altere, bereits ausgestor-
bene Art Pitymys gregaloides.

Fig. 45. ábra. (Microtus arvalis-arvalinus-Gruppe ) . (Vergr.).

Sickenberg gibt in sieiner vorláufigen Mitteilung über
Hundsheim (6', S. 47) ausser den Wülilmausgattungen Evotomys,
Arvicola und Microtus selír richtig auch Pitymys an, woraus zu

ersehen ist, dass er Reste dieser Gattung auch in seiner Ausbeute
vorfand.

M icrotus ( arnalis- arvali

»

us-Gruppe)

(Arvicola arvali

s

Pali. bei Freudenber g).

Auf Grund des mir zr Verfiigung stehenden spárlichen Ma-
terials ist es niebt leicht zu entscheiden, welehe Form dér grvalis-

arvalinus-Gruppé in diesem Fali vorliegt. In anbetracht dér Ana-
logien, som ie nach dem ganzen Faunenbild zu urteilen, halté ieh

es fiir wahrscheinlicher, dass wir mit dem priiglazialen Microtus

aryalinus Hintem zu tun habén. Dicse Art ist ausser England
bereits auch aus Deutschland, Ungarn, Siebenbiirgen und Dalma-
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tien nachgewiesen; i h r Vorkommen in Hundsheim wiire daher

ni elit überraschend.

* * #

Tn den obigen habé ích iiber 23 verschiedene Formen dér

Hundsheimer Fauna beriehten können. Stellen wir meine Liste

dér erörterten Arten jener von

ten wir folgendes Bild:

K ormos:
Talpa praeglacialis Korm.
'Talpa gracilis K o r m.

Talpa cf. episcopalis K o r m.

Soré:c Savini H int n

Sorex runtonensis FT i n t o n.

Erinaceus sp. ind.

Myotis oxygnathus M o n t.

Myotis Bechsteinii Kuhl
Myotis emarginatus 6 e o f f r.

Meles sp. ind.

Putorius aff. Stromeri Korín.
Mustela sp. ind.

Lepus (europaeus-Gruppé)

Glis sp. ind.

Apodemus (sylvaticus-Gruppé).

Cricetus cricetus runtonensis

N o w t.

Allocricetus Bursae Schaub.
Dolomys episcopalis (Mhely)
Evotomys (glareolus-Gruppé)

Arvicola bactonensis Hinton
Arvicola Greeni Hinton
Pitymys grégaloides Hinton
Microtus (arvalis-arvalinus-'jrup-

pe).

F r e u d e n b e r g gegeniiber, erhal-

Freudo n b e r g:

Talpa europaea L.

Talpa europaea race minor

Sorex vulgáris L.

Sorex pygmaeus L.

Erinaceus europaeus L.

Vespcrtilio murinus Pali.
Vespertilio sp. 2.

Vespcrtilio sp. 3.

Hystrix crisfafa L.

Putorius putorius L.

Mustela vulgáris Briss.
Lepus europaeus Pali.
Myoxus glis Pali.
M us silvaticus L. (sic!)

Cricetus vulgáris D e s m.

Cricetus phaeus Pali.

Arvicola glareolus S c h r e i b e.r.

Arvicola amphibxus L.

( Pitymys subterraneus L.)

Arvicola arvalis Pali.

Listen, so seben wir sofort, dass

ausser dem irrtümlich bestimm-
Zwerghamster — ausschliesslieh auch

rezente Arten aufgenommen sind

wegfallt, bleibt alléin „Cricetus phae-

fremdartig wirkt, und eher

Altér dér Fauna schliessen

g au fgezah lton, Klein-

sich eigentlieh

wiirde. Keines-

welche — wie

Machairodus

Überpriifen wir diese zAvei

in dér F r e u d e n b e r g’schen —
ten Stachelschwei n und dem
heute in Mitteleuropa lebende,

Nachdem „Hystrix” von selbst

us”, Avelcher in dieser Enumeration
auf ein spdtglaziales als altquartáres

liesse. Allé íibrigen, von F re udenbe r

siiuger sind heutige Typen, aul‘ Grund weleher

niehts anderes als ein holoeanes Altér ergeben

falls passen aber diese Kleintiere zu einer Fauna,
jene von Hundsheim — Dicerorhinus etruscus und
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(Epimachairodus) enthált! Freudenberg hat síeli in seiner er-

sten, vorlaufigen Mitteilung iiber Hundsheim dahin geiiussert, dass
..die Hundslieimer Diluviallauna nur dem zweiten Interglazial
im Sínné Penc k’s angeliören kann”, gab aber gleichzeitig auch
.iener Vermntung Ausdrnek, „dass eine nahere Kenntnis dér unga-
riseben Diluvialfaauna diese Altersbestimmung niodifizieren künn-
te, da möglicherweise in Ungarn noch wahrend dér vorletzten Eis-
zeit Tiere eines warmen Klimas gedielien sind, so, dass die Hunds-
heimer Fauna vielleicht aneh in dem ersten Stádium dér Risseis-
zeit in Niederösterreich gelebt hat.” Dass diese Fauna jedoch in

„ihrer Hauptsache in altere Zeit zurückreichen dürfte”, glaubt er

aus dem Fehlen nordiseher Elemente, von Pférdén und des Mell-
sben, ferner dem Auftreten von Machairodus behaupten zn diir-

fen. (1, S. 222). In seiner Monographie wird die Altersfrage nicbt
naher erörtert und die Fauna allgemein als „altquartár” bezeicb-
net. 2

F re udenberg’s vollstandige Faunenliste aus dem Jabr
11J14, in weleher neben Rhiuoceros etruscus, Machairodus latidens ,

(Janis aureus, Hyaena crocuta, Hyaena striata, Felis párdús, ja

sogar dér afrikanische Máhnenschaf (Ammotragus!), d. i. neben
Mitgliedern einer warmen Fauna, wozu síeli noeli Mollusken,

wie Zonites und Campylaea gesellen; ferner asiatisehe Rela-
t ionén aufweisende Wildziegen (Hemitragus, etc), dann Bs
primigenius, Bison prrscus, Tetrao tetrix als Mitglieder dér Eis-

zeitfauna und scbliesslieb rézén te mitteleuropaiscbe Faunenele-

mente, wie ausser den angefiihrten Kleinformen: Sas scropha, Cer
vus elaphus, Capreólus, (Janis lupus , Felis catus, Ursus arctos eb*.

Platz finden, ware meines Erachtens kaüm so einfaeb zn deuten

sein!

Etwas anders gestaltet sieti die Altersfrage naeb erfolgter

Revision dér Kleinsauger, unter welehen sieh, Arié aus meiner Liste

ersicbtlicb, mehr als 50% solcbe nachgewiesen wurden, welclie m.

E. unbedingt als M i t g 1 i e d e r e i n e í P r á g 1 a z i á 1 fa u-

n a (sog. „Interglazialfauna”) angesehen werden miissen.

2 Auf S. 72 (524) wird jedoch in einer Fussnote erwalint, dass

Penek im Scblussbefte dér „Alpen im Eiszeitalter“ den interglazi-

alen Charakter dér Hundslieimer Fauna, mit Bezugnahme auf seine

(Freudenberg’s) Mitteilung von 1908, vollauf zugibt, docb ist es

ibm nicbt möglicb, die Hundslieimer Ablagerung in sein System ein-

zuordnen. Freudenberg bemerkt noch dazu, dass er „die Fauna
nach wie vor dem alteren Löss in seinen tieferen, mittleren und hó-

hérén I
}artien gleich setzt, d. i. vor, in und nach das Maximum dér

alteren Riss-Eiszeit.“ Penck's Zögern ist jedenfalls mehr angezeigt

als obige entsohiedene Áusserung Freudenberg’s.
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Unler den von mir festgesteUten 2 Kleinsáuger 3 befinden
síeli nicht weniger als 12 solelie, die für das Obere Cromerian (Ho-

rizont des „Uppev Fresliwater Bed” von West Runton) bezeich-

nend und bisher nur aus Faunén annahernd gleichen Alters be-

kannt sind. Zwei von diesen (Talpa cf. episcopalis, Putor.ius a ff.

Stromeri) sind spezifisch allerdings nicht sichergestellt. Um so

bezeichnender für eine Tiergesellschaft dicsér Art sind dagegen
Talpa gracilís Komi., Sorex Savini Hinton, Sorex runto

nensis Hinton, Cricetus cricetus runtonensis Newton, Allocri-

cetus Burmáé Schaub, Dolowys episcopalis Méhely, Arvicola

bactonensis Hint n, Arvicola Greeni Hinton, Pitymys grega-

loides Hint n.

Talpa praeglaciális kann unter Umstanden mit Talpa euro-

paea leicht verwechselt werden; ist alsó weniger bezeichnnd; Eri-

naceus, Meles, Mustelv. , Lepus, M icrotus konnten auf Grund dér

vorliegenden Belege nicht definitiv bestimmt werden und kommen
vorláufig nicht in Betracht. T)ie drei Myotis-Arten, von welchen

Myotis oxygnathus auch heute noeh eine niehr síidliche Art ist,

stellen langfristige Tynen dar, welche bereits ini obersten Pliociin

auftreten. Dasselbe gilt iiber Aporlemus (sylvaticus-Gruppé) und
Evotomys (gla.reolusG ruppel . Es b e f i n d e t s i c h alsó unter
den, von ni i r festgesteUten, Formen k e i n e e i n z i g e,

welche gégén cin praglazialesi Altér sprache!
Wenn auch die Revision dér Grossfauna nicht in nioinen Han-

den liegt und m. Wissens noeh nicht beendet ist, kann das Vor-

kommen einer Mu tation von Dicerorhinus etruscus. d i. einos ont-

schieden oberpliocanen Nashorns, sowic lenes einer Machairodonti-
den (wahrscheinlich Epimachairodus Kretzoi). eines. ebenfaills

vorglazialen Raubtieres als erwiesen betrachtet wer-

den. Von den. durch Freudenberg eingehend lwhandelte Ca-

vicornicr ist Hemitraaus die interessanteste Gattung dér Fauna.
Wienn auch ein fossiler Vertreter dér a'siat iseben Tharziegen aus

dem Quartar dér Hordogne durch Harlé und Stehlin nachge-
wiesen wurde (17) und diese, von den genannten Autoren Hemi-
traaus Bonali genannte, Art nach Schaub’s Auffassung (78, S.

325) mit Freudenberg’s Hemitragus Stehlini von Hundsheim
identisch ist, kann dieser Wiederkauer in anbetracht des. Tag für

Tag inniger werdenden, ,.asiatischen” Geprages dér mitteleuropa-

ischen Oberstpliocíinfauna nicht ohne weiteres als „typische quar-

tii re Forni” (18, S. 330) angesprochen werden. Hemitragus ist üb-

rigens bereits auch durch Siekenberg (fí, S. 47) bestatigt

worden.

Was von den iibrigen Formen, wie „Papra Künssbergi,”, Ibex

cf. nriscus” und „Ammotragus Tóidat’ nach stattgefundener Re-

vision aufrecht Ideiben wird. wissen wir noeh nicht; jedenfalls

3 Eigentlicli nur 22, denn dér, nunmehr an Stelle von Hystrix
figurierende Meles geliört nicht zu den Mikromammalien.
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halté ich aber S c h a u b’s Bedenken in Bezug auf „Ammotragus
”

U8, S. 324 Fussnote) für vollkommen berechtigt. Meinés Erachtens
ist das Vorkommen dér afrikanisclien Mahnensehafe in dicsér
Tiergemeinschaft sozusagen ansgeschlossen.

Auf die übrigen , bisher noch keiner Nenbearbeitung unter-

zogenen Bestandteile dér Grossfauna will ieh hier nicht eingehen
und erwahne bloss noch, dass Sickenber g in seiner vorlaufigen

Mitteilung ans dem Jahre 1933 auch über das Supramaxillare einer

grsöseíen Eidechse beriehtet, welches vielleieht auf cinen

fi'cinciden bezogen werden kann. Es bedarf wohl keiner beson-

deren Betonúiig, dass dicsér, wiehtige Fund auch nicht an den tv

pischen „Quartarelementon” dér Hundshéimer Fauna gerechnet

werden darf.

Oline den Ergebnissen Kollegen Sickenberg’s vorgreifen

zu wollen, kann ich es nicht umhin, an dieser Stelle auf die auf-

fallende Áhnlichkeit dér Fauna von Hnndsheim mit jcner von
Kronstadt (Brassó) in Siebenbiirgen zu verweisen. Nach dem
Penc k-B r ii c

k

n e r’schen alpinen Eiszeit-Schema müssten beidé

Faunén in das ausgehende Mmdel-Riss Interglazial versetzt wer-

den; sie wáreu alsó — etwas abweichend von dér F renden-
b e r g’schen Auffassung — durchweg als P r a r i s s zu bezeichnen.

M e i n e r Ansi eht n a c h reprasentieren diese Faunén das

ausgehende Práglazial und diirften vielleieht etwas jiinger als das

„Upper Freshwater Bed” von West Runton und die, mit dersei-

ben zeitlich gleichgestellten Ablagerungen in Deutschland (Sack-

diling), Ungarn (Nagyharsányherg bei Villány), Dalmatáén (Pod-

umci) usw., sein.

Ich will mich mit dicsem Problem an dieser Stelle nicht ein-

gehender befassen, doch sei mir erlaubt, mich diesbezüglich auf

meine Abhandlung über „Die Eiszeit im Lichte dér Biologie” (19),

sowie auf Spothmann’s vor kurzem erschienene Arbeit, beti-

telt „Die Einheit dér alpinen Eiszeit.” (20), zu berufen, in welch’

letzterer sehr bemerkenswerte, teilweise ganz neue Gesichtspunkte

gégén die Voraussetzung warmer Interglazialzeiten veröffent-

licht Averden.

Wer in dicsem lángén TCampf zuletzt Recht habén wird, wird

sich erst in dér Zukunft, nach g r ii ndlicher Neubearbei-
tung samtlicher einschlagigen paláontogischen
F u n d e, zeigen.

Die Originalzeichnungen dér Abbildungen dieses Aufsaztes

verdanke ich Kollegin Frl. Dr. M. M o 1 1 1.
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A HONTI SZAKADÉK.

Irta: Dr. Noszky Jen.

DIE SCHLUCHT VON HONT IM BRZSÖNY-GEB I KG E.

Von ,/. Noszky.

Geológiai, geographiai és turisztikai irodalmunkban gyakran
találkozunk a Börzsöny hegység ÉK-i részén lev, érdekes és szép

természeti jelenség nevével, amelyet helyi kifejezéssel inkább , sza-

kadásinak emlegetnek. Hont községtl DNy felé az Ó-holocén ter-

rasz felett álló, meredek domboldalba vágódott, lépcszetes szurdok-

völgy, illetleg völgyszoros ez. Alsó nagyobb, kb. 1.0 méteres lép-

csszakasza (amelyen nagyobb eszések alkalmával jókora vízesés

szokott lezuhogni, rendes körülmények közt azonban csak egy-k' f

vékony vizerecskében csordul le a kis patak vize) járhatatlan.

Legfeljebb a sziklamászásban gyakorlott turista tud rajta felka-

paszkodni. Fels két lépcsszakasza azonban csak pár méteres; úgy
hogy ezt — az oldalon való átkapaszkodással meg lehet járni a

völgy fels része fell.

A szakadék kifejldésében több érdekes geológiai és hydröló-
giai tényez szerepel, amelyeket mellékelt térképvázlatunk és geo-

lógiai szelvényünk alapján a következkben foglalhatjuk össze :

Területünk észlelhet alaprétegét az alsó helvéfien terrosz-

trikumára települt, középs helvetien korú slír márgák és homokok
alkotják. A homokrétegek között, melyek helyenként elég köviilet-

dúsak (i. Májer I.; Földt. Közi. 1915.), több helyt keményebb ösz-

szeállású padok is akadnak. A schlieres tengeri csoporton 40—50

m vastagságú, terresztrikus kavics (alárendelten homok és agyag)
van. Erre telepszik rá azután az andezitek hatalmas stratovulkáni

takarója. A lankásabb lejtkön vékonyabb-vastagabb lösztakaró ma-

radványok is akadnak.
Az andezit takaró és teresztrikus feküje jó vízgyjtk, ezért a

schlier rétegek fels határán, bviz forrás fakadásokon kívül,

több helyt állandóan szivárog a nedvesség. Így a rövid, alig két

km-es patakban rendszerint mindig van vízfolyás Legfeljebb az

alsó folyáson, már lent az Tpolyvölgy terraszán, nyelik el vizét a

különböz törmelék és futóhomok takarók.

A mai völgy, mely a Dobogó és Jelene hegyekrl két ágban

indul ki, nagyjából É-ÉNy-i irányú, jórészt fels szakasz jelleg,

juvenilis völgy. Kisebb eróziós hajlásúin kívül csak magában a

szakadékban van egy feltnbb rövid EK-re való kitérése. Maga
a szakadék egy fiatalkori kaptura, lefejezés. Az eredeti, si völgy

iránya t. i. mint a többi, régebbi börzsönyi pataké (Keinencei pa-

tak, Bernecei patak), Ny-ra irányult a vége felé É-ra való kihaj-
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ÉNT DK

a. Mélyebb Helvetien terresztrikum — Tieferes terrestrische Helvetien. 1. kö-

zéps tengeri Helvetien slierek — Mittlere maríné helvetische Schliere. 2.

fels Helvetien terresztrikum — Oberes terrestrische Helvetien. — 3. Andezit

takaró — Andesit Decke. 4. Ó-holocén Ipoly-terasz — Altholozaner Terras

vöm Ipoly-(Eipel-) Flusses. 5. Uj holocén — Neuholozane Ablagerunge.



174 Dr. Noszky Jen.

lássál — a „Nagy hegy” tövében. Ez már régi, éréit, senilis völgy.
Ennek most is jól látható, térszinileg is összefügg folytatása — a

mi völgyünk középs szakasza is a Babahegy alatt. Igaz, hogy az

ottani érett, lankás völgyfenékbe a tovább harapódzó kapturás me-
der vízfolyása, új, keskeny juvenilis árkot vésett be már azóta.

A szakadék vízesés lépcsit a tengeri sehlierben lev,kemé-
nyebb homokkpadok ellentállóbb hatása hozta létre. Azonkívül
pedig az érdekes, vetsynklinálisnak nevezhet, szerkezeti jelenség.

A kaskade-ok felett ugyanis a laza, szürke agyagos padokból

álló schlierrétegek dlése 22 hórás és oly gyengén lejt, hogy a

patak vize jóformán ugyanazon a réteglapon a dlés irányában
mehet tova. A kikanyarodásnál, a 8—10 m mélység keskeny völgy-

szoros mind a két oldalán több, 10—22 hórás csapásé vetnek csú-

szás lapját, i 1 1 . ezek metszetét észlelni, az ottani, koraitokat bven
tartalmazó, homokos agyagban. A vetkön túl a rétegdlés ellen-

kez irányba (10 hóra) fordul át; azonkívül pedig jóval merede-
kebb lesz. Ezen az utóbbi alig 100 m hosszú szakaszon fejldtek ki

a sízakadék]épesk; úgyhogy a lágy rétegeket kimossa a kemények
alól a leomló zuhatag ereje.

A szakadék lépcsket, ha kisebb mértékben is. a többi, É felé

irányuló völgyrészletben, így pl. a Szt. János árokban is megta-
láljuk. Itt azonban a dlés már három hórás, tehát más szerkezeti

jellege van. így a patak folyás iránya is nagyjából a réteg csapás
irányába esik.

##*

Die Schlucht von Hont entwickelte sich am NO-chen Rande des

Börzsöny-Gebirges an einem iutressanten, jungen, durch Kaptur
entstandenen Talabschnitte. Dér grössere Widerstand dér har-

teren sandigen Bánke, die in dem Lehmkomplexe des Helvétien-

Schlieres eingebettet sind, brachte zustande in erster Reihe des

dreistufige, kaskadenartige Gebilde, von welchem die unterste

Stufe cca 30 M., — die zwei oberen dagegen nur 4—5 M. hoch sind.

Als dér zAveite wichtige Faktor dér Ausbildung muss die an
dem stufenartigen Teile gut sichtbare, unter 10—22 Hóra streichen-

de VerAverfung erAváhnt werden, die das Streichen dér Schichten am
nördlichen Flügel in entgegensetzter Richtung leitete und so

einc Verwerfimgs — synklinalenai tige Konstrucktion hclrstellte.

Am siidlichen Teile fliesst námlich das Wasser olme Hindernis's an
dér mit dér Laufrichtung des Wassers stimmenden, sanft fallenden

beinahe denselben Schichten und es dauert langsame, uugestörte

Erosion fórt; jenseitz dér Verwerfung dagegen, da die Schichten

entgegengesetzt fallen und zugleich steiler Averden, treten stai’ke

Widerstánde auf. Die hárteren Bánke AA’iderstehen dér Erosion, die

darunterliegenden lockeren Schichten hingegen kann die an den

Kaskaden herunterstürzende, manchmal betráchtige Wassermenge
t ief untcrAvaschen.
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BRONZSZOBORTALAPZATOK MÉSZKANYAGÁNAK
„PATINÁLÓDÁSA”.

Ívta: Brummer Ern.

DIB PAT 1NASíERUiNG DÉR KALKSTEINPOSTAMENTE.
Von E. Brummer.

Nagyvárosokban elhelyezett bronzszobrok mészk (tömött

mészk, márvány) talapzatai idvel felszínükön sajátos mállást

szenvednek és zöldre szinezdnek. A jelenség különösen tavasszal

ügyelhet meg.
Régebben a szárazföldek belsejében a bronz- (pl. szobor-, ke-

rítés stb.) és vörösréztárgyakat (templomtorony valamint ku-

polaborítások stb.) lassan bázisos rézkarbonátokból álló, kékeszöld

szín u. n. szárazföld i patina 1 vonta be. Ennek képzdése a termés-

rezet elváltozásával egyez folyamat 2
. A szinrézfelületen kezdetben

barnásvörös kuprooxid-róteg keletkezett, amely a nedvesség és a

széndioxid együttes hatására továbbalakult.3

Amióta a fát, mint tüzelszert felváltotta a szén, a szobrok

nagyrészérl eltnt a patina. Ennek magyarázata a következ.
Minden természetes szén kéntartalmú. A tüzeléskor ez kéndioxiddá

ég el, amely a füstgázokkal a levegbe jut és ott kénsavvá oxidáló-

dik. A házak között, az átlagos tetmagasság alatt, az ersen szeny-

nycs leveg megreked. Ártalmas anyagai télviz idején a hótakaró-

ban, de még inkább a ködcseppecskékben halmozódnak fel. Utób-
biak szemerg ködként hullanak a tárgyakra és állandóan nedvesen
tartják azok felületét. A bennük összegylt, néha tekintélyes sav-

mennyiség az esetleg már meglév szárazföldi patinát, de ennek
híján az oxiclból-szulfidból álló fekete-réteget4

is feloldja. Öthetes

hó egy liternyi levében egyízben 0.065 g. kénsavat mértek. Kódosa

-

1 A szárazföldi patinán kívül ismerünk még tengeri- vagy klór-

patinát is. Anyaga bázisos kupriklorid. Tengerpartokon lép fel a ten-

gervíz sóinak hatására. A harmadik patinaféleség szintén a szárazföld

belsejében jelentkezik és még nincs kellképen tanulmányozva. Ez a

kén- vagy szulfátpatina bázisos rézszulfátból áll és a füstgázoknak

köszöni létét. L. Természettudományi Közlöny 38, 47 (11)06), 62, 17 (1930),

66, 536 (1934) és Chemiker Zeitung 57, 417 (1933).

2 Kertai Gy. : Rudabánya oxidációs zónájának új ásványai.

Földtani Közlöny 65, 23 (1935).

8 W art ha Vince, Természettudományi Közlöny 21, 515 (1889)

4 A rézszulfid a csatornanyílásokon kiöml kénhidrogén hatásá-

ra létesül.
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padékban pedig 4.3 %-{ is (!) és emellett kb. 2.8 % ammoniumklo-
ridot.

5

Ezek szerint az egyébként patinásodé rézanyag végül is a

tárgyakról lecsurgó csapadék-leveliben oldott só (szulfát) alakjában
távozik. Ott ahol a levegt füstgázok nem szennyezik, mint pl. ná-

lunk a Svábhegyen (Eötvös- és Széchenyi-szobrok) vagy a szaba-

dabb terek magasabb rétegeiben (a Dunapart templomtorony- és

kupolaborításai.) a réz- bronz felület még mindig lassan bázisos

karbonátokká alakul, (nemes rozsdával vonódik be).

A lefolyó oldatok megtámadják a mészk talpazatokat. Kora
tavasszal azt az érdekes megfigyelést tehetjük, hogy ezek a esurgá-

sok helyén élénk zöldre szinezdtek. Az történt, hogy az oldott réz-

sók vegyültek az alzat mószany agával. Ha Szent-Margitta - i lajta-

mészkre (Felsrákos, 82-esek emlékmve) vagy pedig mésztufára
(Rothemere-kút és Milleneumi-emlékmü 1

stb.) híg rézgálic-oldatot

(intünk, azt tapasztaljuk, hogy ezek felülete lassan megduzzad és

zöldeskék szín anyaggá változik át. A folyamat jóval gyorsabb,
h i a kzetet porrá-törjük és a tömeget melegítjük .Ilyenkor a kelet-

kezett rézkarbonát hidrolízise olyan heves, hogy a széndioxid élénk

pezsgéssel távozik. Ezt az átalakulást már Becquerel is ismerte

és a mesterséges malachit-kristólyok elállításakor felhasználta.
7

A duzzadást az egyidején képzd gipsz okozza, amelyrl tudjuk,

hogy térfogata 1.7 szerese a mészkének.

8

A szabadon elhelyezett

mészkövek felületén keletkezett gipszréteg — magába zárva a zöl-

des szín rézvegyületet, — késbb már véd hatást fejt ki.”

A már említett emlékmveken kívül, kivétel nélkül, minden
szabadon álló bronz-szobor talapzatán megfigyelhet a mészkalap-
zat „patinálódása”, elszínezdése. így pl. a Szabadság-téren álló kis

kút vörös liaszmészköve is zöldre szinezdött. A Stefánia út Toldi-

szobra homokkövön áll. A ktömbbe azonban egy márvány lap is

van illesztve. A esurgási foltok helye utóbbin kékeszöld, egyebütt

fekete. Nem messze tle Rudolf trónörökös bronzszobra látható. En-

nek mk (cementes) alapzata szintén elszinezdött. Ez a „patiná-

lódás” annyira jellegzetes, hogy ennek nyomán, már jó messzirl,

megkülönböztethetjük a valódi bronzszobrokat az utánzatoktól.

5 B a i 1 1 e i G. H. nyomán. — Meteorologische Zeitschrift 1894. —

-

Természettudományi Közlöny 28, 262 (1896).

6 Reichert Róbert, Budapest kövei. Természettudományi

Közlöny 61, 449 (1929).

7 Than Károly: A kísérleti kémia elemei. 668 (1906).

8 Mölier Károly: Építanyagok tartóssága. Technika, 77,3

(1930).

9 Rakusz Gyula: Terméskövek mállásáról. Technika, 7, 126

és 153 (1926).
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Die aus dóm Schwefeklioxid dér Rauchgase entstandene Schwe-

felsáure speichort sich im Winter im Nebel und in dem Schnee.

Diese landet au dér Oberíláehe dér Gegenstande und löst dem edlen

Rost auf. Das gebildete Kupfersulfat entfernt sieb mit dér abflies-

senden Lsung. Steht dér Bronzeguss oder dgl. auf cinem Kalkstein-

postament, so findet Verbindung statt und das Kalkmatorial farbt

sich griinliehblau.

AZ 1937. ÁPRILIS 28-1 KECSKEMÉTI FÖLDRENGÉS.

Irta: Simon Béla.

DAS ERDBEBEN BEI KECSKEMÉT AM 28. APRIL 1937.

Von B. Simon.

Még ma is élénken emlékezetben van Kecskemét lakosai

eltt az a nagy ijedelem és súlyos anyagi kár, amelyet az 1911.

évi földrengés okozott, nem csodálható tehát, hogy aggódó félelem-

mel felfigyelnék, valahányszor lábuk alatt újból megmozdul a föld.

Pedig ijedelemre nincs ok, tapasztalat szerint a hazai rengések

annyira kis energiájúnk, hogy okos elrelátással károkozásuk ellen

sikeresen védekezni lehet. Az idnként megújuló kecskeméti ren-

gések is csupán arra figyelmeztetik a város lakosságát, gondosan
építkezzék és házait tartsa jó karban, nehogy egy esetleges, vi-

szonylag gyönge földrengés épületeit, sok fáradság árán szerzett

vagyonát tönkre tegye.

Április 28-án a kora reggeli órákban Kecskeméten és közvet-

len környékén éreztek egészen gyönge földrengést, amelyrl az els
helyi hírt a Budapesti Földrengési Observatorium számára távbe-

széln a város polgármestere dr. Kiss Endre adta, aki kiszállá-

som alkalmával a rengés adatainak helyszíni gyjtésében is lekö-

telezén szíves volt támogatni. Kedves kötelességemnek teszek ele-

get, amikor hálás kösznöetet mondok a polgármester úrnak szives

fáradozásáért.

A rengésrl a városban gyjtött adatok és kiils munkatársa-
inktól kapott jelentések alapján a következ kép alakult ki.

Kecskemét belterületén „6 óra 32 perckor” a. rengés szabad-

ban is érezhet volt, annál inkább a házakban, a még alvók felri-

adtak, függlámpa kilengett, a távoli dörgésszer morajtól kisért

földmozgás hatására, amely egyébként semmi kárt nem okozott.

(IV 0
).

Hetényegyházán edények csörömpöltek, a szobában tartózko-

dók közül mindenki érezte a távoli ágyúlövésszer morajtól kísért
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földmozgást. Kerekegyházán szekrény roppant, kevesen vették ész-

re a földmozgást, amellyel egyidejleg távoli ágyúdörgésszerü

moraj is hallható volt. Nagykörösön l'iiggölámpa kilengett, edények

csörömpöltek, a rengéssel egyidben olyanféle moraj, mint nagyobb

tárgy leesésénél. Azonban a morajt nem minden észlelnk hallotta.

~U r rétpusztán a földmozgást csak a szobában tartózkodók vették

észre, ablakok rezdiiltek. (III").

Nagykrös

Lajosmizse

Katonatelep

i^Nerekeayháza ^ j ,,
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re'

Herenyegyhaza mm id /

m

i

Ágas egyha.aza

\adáfáivá

\ *r

Helvécia

Kisfái

o
i

Aecskemeh

Koliári- szenÜorínc

/arosj’oldQ

Mertek- 4-

6

2,500.

0 12}* Km

Fig. 47. ábra.

Az 1937 április 28-i kecskeméti földrengés által megrázott terület.

q Helység, ahol a rezgést érezték.

O Helység, ahol a rezgést nem érezték.

A szaggatott vonal a megrázott terület határa.

Helvécián ,
Kadafalvapusztán, Katonatelepen maga a föld-

mozgás igen gyönge lehetett, úgy, hogy inkább csak az agyuloves-

szer moraj volt megfigyelhet (II 3

).

Az elmondottak arra mutatnak, hogy (47. ábra) a födmozgas

kipattanási helye Kecskemét belterületének közvetlen közelébe esik.

A földrengésjelz készülékek feljegyzéseinek alábbi elemzésébl is

az tnik ki, hogy a fészektávolság valamivel kisebb, mint 10 ki-

lométer; a földmozgás kipattanásának idpontja C óra 3*2 perc 2a

másodperc, tehát a makroszeizmikus adatokból levezetett kipatta-

uási idpont (G óra 32 perc) 1/2 percre pontos.
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Meglehetsen ritka dolog legalább is Európában, hogy a ren-

gés kipattanást ideje hel\ i földrengésjelz készülékek feljegyzése-

ibl közvetlenül vehet (ez a körülmény egymagában is indokolja,

mennyire érdemes volt Kecskeméten Földrengési Qbservatoriumot

létesíteni.) Erre való tekintettel a Budapesti Földrengési Observa-

torium Kecskeméti Földrengési Observatoriuma de Quervain- és

''Vieehert-féle földrengésjelzi szolgaital ta szeizmogrammok kiér-

tékesített adatait részletesen közlöm.

A földmozgás függleges összetevjét jelz Wiechert-féle szeiz-

mográf feljegyzése

i P 6h 32m 27,5*

i S 32 28,5

M 32 31

M 32 33

F 32 46

A földmozgás két vízszintes összetevjét jelz de Quervain-féle

földrengésjelz feljegyzése.

É—D-i irányú összetev (48. ábra),

i P 6h 32 m 27,5*

i S 32 28,5
(

M 32 29
^

M 32 31

M 32 32

F 32 44

K—Ny irányit összetev:

i P 6h 32 m 27,5

i S 32 28,5

M 32 29

M 32 31

F 32 44

A rengést a Budapesti Földrengési Observatorium Budapesti
Központi Földrengési Observatoriumának készülékei is jelezték,

sajnos azonban a szeizmogramm az ers városi nyugtalanság (a

forgalom, közeli üzemek keltette mesterséges rezgések) zavaró há-

lásának következtében elemezhetetlen.

Ez a körülmény nyomatékosan arra mutat, hogy a Budapesti
Központi Földrengési Observatoriumot ki kell telepíteni a városi

forgalom középpontjából, a Múzeum krútról egy külsbb teher-

forgalommentes villanegyedbe, mert az els sorban közeli (hazai

és déleurópai) rengések regisztrálására hivatott Budapesti Köz-

ponti Földrengési Observatorium jelenlegi helyén az említett ers
városi nyugtalanság miatt feladatának nem tud megfelelni.

Ha a t' és » adatai a budapesti szeizmogrammból is megha-
tározhatók lennének, ismeretes volna az említett két fázis terjedési

sebessége v és W, ami egyrészt a magyar medencefeltöltés anyagá-

P = 0,3* A = 28,5 (l

P = 0,15 A = 17
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nak rugalmas viselkedésére szolgáltatna érdekes adatot, de tovább-

inenve másrészt a

h
(S -
W—
v

- J-

összefüggés alapján, ahol h a fészekmélységet A az epieentrális tá-

volság, a kecskeméti földrengés fészekmélysége is kiszámítható

lenne.

48. ábra. Az 1937. április 28-i földrengés kecskeméti szeizmogrammja

(A Budapesti Földrengési Observatorium Kecskeméti Földrengést Observalo-

riumának de Quervain - Piccard féle földrengésjelzjén, É-D irányú összetev.)

Milyen kár, hogy a pesti szeizmogramm elemezhetetlensége

az április 28-i kecskeméti földrengés fészekmélységének meghatáro-

zását lehetetlenné teszi.

Das Beben am 28. April 1937 war in Kecskemét von dér

Starke IV", in Hetényegyháza, Kerekegyháza, Nagykörös. Urrét-

jruszta von dér Stiirke 111", in Helvécia, Kadafalva, Katonatelep

von dér Stárke 11". Herdzeit (i
h 32 m 25 s

,
Epizcntralentfernung

von dér Stadt Kecskemét ist kleiner als 10 Kilométer.
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A IX. Tábla ábráinak magyarázata.

(Valamennyi nagyítás adata a lineáris nagyítást adja meg.)

9.

á. Szögletes körvonalú pirít szemek vitritben. 150X nagy.

10. á. Vitrit és opakanyag között álló semiopakanyag, A sá-

vozottság hiányzik. j 50)< nagy.

11. á. A kép középs széles (szürke) vitritsíkjában edénynya-
lábnyomok. (Fekete pontok.) 150X nagy,

12. ó. A kép középs része vitrit, benne fekete opakanyag az

egykori sejtek helyét tölti ki. A kép alsó és fels har-

madában sok opakanyag 150X nagy.

13. á. Több sorban elhelyezkedett vitrites sejtek. 150X nagy.

34. á. A kép közepén látható kis fekete testek bélsugarak nyo-

mai lefutásukra t. k. merleges csiszolatban. 30X nagy.

Tabelle IX.

(Überall ist lineare Vergrösserung zu versieken).

Fig. 9. Eisenkies im Vitrit. Vergr. 150.

Fig. 10. Semiopaksubstanz Die Streifung fehlt. Vergr. 150.

Fig. 11. Gelássbündelspuren. Verg. 150.

Fig. 12 u. 13. Spuren von Zellenstruktur. Vergr. 150.

Fig. 14. Markstrahlen, in dem miítleren Teil des Bildes,J

geschliffen. Vergr. 30.



Tafel IX. tábla.
Földtani Közlöny, Bánd LXVII. kötet, Heit 4 6. füzet

Az ajkai szén szénkzettani vizsgálata.

EDELSTElN M.: Mikroskopische Untersnchnng dér Ajkáéi

Braunkohle aus dér oberen Ivreide.

Fig. 11. ábra. Fig. 14. ábra,



A X. Tábla ábráinak magyarázata.

1

5

. á. Bélsugarak, lefutásukkal párhuzamosan, csiszolva, vit-

ritbe ágyazva. 30X nagy.

10. á. Bélsugarak, lefutásukra merlegesen csiszolva, A fekete

elliptikus testek a bélsugarak. A szürke vilritben a tér-

fogatcsökkenésbl származó repedések láthatók. 150X 11

17. á. Vitrit csíkok és szigetek fekete duritban. 25 > nagy.

18. á. m. f. Egyre növekv opakinennyíség. 150X nagy.

19. á. in. f. Egyre növekv opakanyagmennyiség. 150X nagy.

20. á. Fiisites szerkezet, összetöredezett sejt üreggel. 150X nagy.

21. á. Fusitnyaláb (nem csiszolat!) cca. 15X nagy.

22. á. Gyantacseppek, valószínleg ereeti, szövetben elfoglalt

helyükön. 150X nagy.
23. á. Összetöredezett nagyobb gyantaszem 151)X nagy.

Tabelle X.

Fig. 15. Markstrahlen, parallel zum Ablauf geschliffen. Verg.
30.

Fig. 10. vvie Fig. 14., aber bei 150-facher Vergr.
Fig. 17., 18., 19. Vitritstreiien in Barit.

Fig. 20. Fusitische Struktur im Schliff Vergr. 150.

Fig. 21. Fusitbiindel. Vergr. 15.

Fig. 22 u. 23. Harzkörper. Vergr. 150.



Földtani Közlöny, Bánd LXVII. kötet, Heft 4—6. füzet. Tafel X. tábla.

Az ajkai szén szénkzettani vizsgálata

EDELSTEIN M.: Mikroskopische Untersuchung dér Ájkaer

Braunkohle aus dér oberen Krokié.

Fig. IS. ábra.

Fig. 20. ábra.

Fig. 21. ábra.

Fig. 17. ábra.



A XI. tábla ábráinak magyarázata.

24. á. Alvadásos szerkézéin gyanta. 250X nagy.
25. és 26. á. Gyantaeseppek zárvánnyal (Gombaspóra) 150X

nagy.

27. á. Vitrittel párhuzamos futású, vékony, világos kutikula.

150X nagy.

28. á. Kutikula. Átmenet színbl fonákba. Különsöen az alsó

részen légznyílások helyei. 150X nagy.
29. á. Hosszú, kanyarulatos kutikula 1 50’X nagy.

nagy.

ül. á. Mikrospóra. 150X nagy.

32. á. Kapaszkodószr formájú kutikula. 250X nagy.

Tabelle XI.

Fig. 24. Harz mit Gerinnungsstruktur. Vergr. 250.

Fig. 25 u. 26. Pilzsporen im Harz. Vergr. 150.

Fig. 27. Kutikula Vergr. 150.

Fig. 28. Kutikula. Übergang von Blattoberteile zr Unterseite

Vergr. 150.

Fig. 29 u. 30. Kutikula. Vergr. 150

Fig. 31. Mikrospora. Vergr. 150.

Fig. 32. Kutikule in Form eines Kletterhaken. Vergr. 250.



Földtani Közlöny, Bánd LXVII. kötet, Heft 4—6. füzet. Tafel XT. tábla.

Az a.ikai szén szénkzettani vizsgálata.

EDELSTEIN M.: Mikroskopische Untersuckung derAjkaer
Braunkohle aus dér oberen Kreide.

Fig 28. ábra. Fig. 32. ábra.




