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ISMERTETÉSEK.

III.

K

Vadász Elemér:
szén földtani tanulmányok. 4°, 121 oldal.
mikrofotográfiával és egyéb fényképpel, 6 telepszelvénysorozattal,
diagrammal, 1 térképvázlattal és 3 vegyelemzési
1 fejldéstörténeti
táblázattal.
A m. kir. Földtani Intézet gyakorlati, alkalmi és néps er kiadványai. Budapest, 1940.

42

—

Ez a könyv csonkaországi kszénfajtáink összehasonlító vizsgálatának általános eredményeit foglalja magába. Azokat a tapasztalatait
és megállapításait foglalja össze benne a szerz, melyeket immár két
évtizedes

kszéngeológusi munkálkodása

alatt

alkati sajátságairól, származási és keletkezési

kszénfajtáink kzetkörülményeirl szerzett.

—

Elekhez kapcsolódva közli a szkebb mködési területének
a Vérteshegység L-i és D-i elterének
mélyén megfúrt mezozoos, eocén és
oligocén képzdmények leírását és elterjedését s ezzel rendkívül becses
— eddig hozzáférhetetlen adatokat bocsát az sföldrajzi kutatás ren-

—

—

delkezésére.

Szerznk egyik fcélja felhívni szakembereink figyelmét a kszénkzettannak külföldön nagyrantt, nálunk azonban még alig
velt vizsgálati irányaira. Ezért mvének bevezet részében az általános
kszénkzettani ismeretek rövid foglalatát nyújtja. A kszén és a kszénfajták fogalmának tisztázása alkalmat ad neki arra, hogy kell
bírálat és megfontolás után átértékeljen régi kifejezéseket vagy helyettük jobbat és magyarabbat ajánljon. Így pl. a „fosszilis szén“, „ásványszén helyett a kszén, a „karbonizáeió“ helyett a kszénülés kifejezéseket használja. Származási alapra helyezkedve elveti a kszenek földtani kor szerinti osztályozását. A magasabb nyomás és hmérséklet
ala't keletkezett kszeneket, melyeknek magasabb kszenesedési foka
karcuk fekete színérl, kálilugos, illetve salétromsavas fzetük világos
voltáról ismerhet fel, a fekete kszenek fogalma alá sorolja. Az alacsonyabb nyomás és közönséges hmérséklet alatt létx-ejött, barna karcszín, sötét alkáli és vörös salétromsavas fzetet adó kszeneket pedig’

m-

4

—

a ligniteket

is

beleértve

—

barnakszénnek

esonkaországi kszeneink közül csupán
fekete kszénnek, a többiek legnagyobb

a

nevezi. Megállapítja, hogy
pécsvidékiek minsíthetk

i’észe

kemény

barixakszéix.

A kszén

elfordulási módjával, a kszénösszlet és a telepösszlet
telepeket kíséx- kzetek fontosságával ismerkedünk
xntg ezutáxx. A kszénkzettaxxi (xxxikx’oszkópiai) vizsgálati módszerek
ismertetésekor szó esik e módszerek törtéixeti fejldéséx’l is. Majd a
kszén felületmikroszkópia ilag megkülönböztethet szerves alkatrészeinek
az egynem, üvegfény, rideg, sokszor fa-, periderma- és parasejteket tartahxxazó vitritnek, a többnyire fénytelen, tömött, spórákból
és levélkutikulákból keletkezett duritnak és a selyemfény, szálas-

fogalmával

s

a

—

rostos

ft

szövet „sfaszén -nek

(f vizit)

—

az ismertetése következik.
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Ismertetések

A könyv második része a magyar kszénfajták kzetalkati sajátságainak összefoglalása. A küls tulajdonságok közül a keménység, a
p kkelyszemesség, az ásványi anyagokkal való szennyezettség, a gömbkszén és az sfaszén fellépése a szerz vizsgálódásainak tárgyai.
A felületmikroszkópiai vizsgálatokat illeten megállapítja valamennyi
vizsgált kszénfajtánkban a vitrites anyag túlsúlyát, ami barnakszeneink esetében mindig fás részekbl való keletkezettségre vall. Liászidszaki fekete kszeneink teljesen szerkezet nélküliek, ezzel szemben
összes barnakszeneink jól felismerhet növényi alkatrészeket (faszövet, gyanta, kitines sklerotiumok, spórák,
pollenok és sfaszénrészletek) mutatnak. (A könyvben közölt képek túlnyomó része ezeket
tünteti

fel.)

A

magyar kszenek leggyakoribb ásványos alkatrésze a pirit és
a kaiéit. Kszénfajtáink hamujuk összetétele alapján két típusba
sorolhatók: 1. kovasavas illetve kaolinos-agyagos és 2. kaolinos-meszes
hamufajták csoportjába. A hamu és a kszenet kísér kzetek ásványos alkatrészei között érdekes összefüggések vannak. Pl. liász fekete
kszeneink hamujának kovasavas-kaolinos ásványtartalma az egykori
gránitos partszegélyre, a dorogi oligocén barnakszén hasonló ásványtartalma a kísér kzetek homokos jellegére vezethet vissza. Eocén
barnakszeneink mésztartalmában a mészkbl és dolomitból álló alaphegység érvényesítette hatását.

A

harmadik részben azt hangsúlyozza szerznk, hogy a kszéneltér fajtáinak keletkezését az egyes területek eltér hegyszerkezeti adottságai szabták meg. Ebbl a szempontból a magyar kszénelfordulások a többé-kevésbbé tiszta rögvidéki, illetve a rögvidéki
vékonytelepes típushoz tartoznak. Ennek a teleptípus-megállapításnak
igazolására rövid áttekintést ad kszénelfordulásaink fbb szénkzettelepek

tani és szénföldtani jellegeirl.

Az egymást követ

földtani

idszakokban a kszénképzdés

terü-

lényegesen eltolódott. Az eocénben csak Dunántúlra szorítkozott,
a miocén elején viszont csak a Nagy-Alföld É-i peremén mutatkozott.
Mintha az oligocénvégi szárazulat a Cserháttól DNy-ra és a dunántúli
részeken csak a burdigáliumban, st a helvétiumban került volna
tenger alá. A pannóniai emeletben a szénképzdést illeten a beltenger
lete

parti és

A

bels

része közti ellentétek jelentkeznek.

és D-i elterében megelfordulásaival foglalkozik. Különös jelentsége van e szempontból a csákvári fúrásban
észlelt seisi vörös agyagpaláknak, melyek az iszkaszentgyörgyi campili rétegekkel együtt a Vértes triász sorozatának a bakonyival azonos voltát bizonyítják. A liász képzdményeken kívül igen érdekes a
bakonyihoz hasonló aptium-albiumi kréta képzdményeknek a Vértes

fúrt

könyv negyedik

része a Vértes

képzdmények sföldrajzilag

oly

ÉNy-i

fontos

Ny-i oldalán megállapított nagy elterjedése.

A tatabánya— móri kszéntelepek fekvjét alkotó eocén képzdmények szerves maradványokban szegény édesvízi agyagok, márgák

