
FÖLDTANI KÖZLÖNY
BKJ/lETEHb BEHTEPCKOrO TEO/lOrMHECKOrO OBLUECTB

A

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ GEOLOGIQUE DE HONGRIL
BULLETIN OF THE HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL SOCIETY

GEOLOGISCHE MITTEILUNGEN

LXXX. 4—6. FZET 1950

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

ALAKULÁSÁNAK SZÁZADIK ÉVÉBEN

1848—1950

BUDAPEST, 1950.

A Magyarhoni Földtani Társulat lapja, kiadja a Tudományos Folyóiratkíadó Nemzeti Vállalat



TARTALOM

Vadász Elemér: A százéves magyar földtan tudomány-
politikai mérlege . 127—133

ÉRTEKEZÉSEK:
Szörényi Erzsébet: Miocén Echinidák a Mecsekhegységbl 140—148

Ifj. Noszky Jen: A magyaregregyi lajtömészkfeltárások
sztratigrafiai viszonyairól 149—150

Jaskó Sándor: Adatok a pelóeföldi oligocén rétegtanához 151—155

Tokody László: Újabb adatok Rudabánya ásványainak
ismeretéhez 156—167

Szentpétery Zsigmond: Adatok a biikkhegységi diabáz

ismeretéhez 168—180

Földváriné Vogl Mária: A szarvaski wehrlitek vanádium
' tartalmáról 181—183

Strausz László: slénytani meghatározások éltékjelölése 181—188

Bogsch László: Triászbeli daonellás rétegek az Alföld

medencealjazatában 189—191

Rásky Klára: Tarrietia hungíarica n. sp. elfordulása

Magyarországon 192—194

Greguss Pál—Sz<dai István: A solymári barlang faszén-

maradványai 195—198

Vértes László: A solymári barlang rétegviszonyairól . . 199—203

RÖVID KÖZLEMÉNYEK:
Balogh Kálmán: Módo.-ított szögfelrakó hazai elállítása 204

Szemle 205 209

Ismertetések 210 217

Társulati ügyek 218 228

^lOboC-



1847 augusztus 11-én, a Magyar Orvosok és Természeívizsgálók
nyolcadik nagygylésén dr Zipszer Keresztóly András beszterce-
bányai tanár vetette fel a Magyarhoni Földtani Társulat megalakí-
tásának gondo.atát, amely általános tetszésre talált. Ennek az el-

határozásnak nyomán, 1848 január 3-án Videfalván- Kubinyiék házá-
ban, Kubinyi Ágoston. Kubinyi Ferenc, Marscham József bányamér-
nök, Petkó János Selmecbányái akadémiai tanár és Zipszer Keresz-
tély András részvételével megalakult bizottság úgy határozott, hogy
a Társulat a.lakulóközgylését 1848 augusztus 18—19-én Pesten
tartja meg. A szabadságharc következtében a tervezett közgylés
elmaradt és csak 1850 július 6 án tarthatták meg az alakuló-
közgylést.

Száz év távlatából örömmel emlékezünk Társulatunk meg-
alakulására és lelkes eldeinkre. A magyar szabadságharc századik
emlékévében, a Társulat alakulásának emlékére adjuk közre a

Földtani Közlöny e jubiláris kötetét.

A la 8 luei '‘ réunion des Médecin et des Naturalista Hongrois
(Magyar Orvosok és Természetvizsgálók) on a accepté avec enclian-

tement l’idé’e de M. Christian André Zipszer, professeur a Beszterce-

bánya de fonder une Société Geologique Hongroise. A la suite de
cette décision le 3. janvier en 1848. le comité, se forment dans la

maison des Kubinyi a Videfa.va avec ila participatiöu des MM
Ágoston Kubinyi. Francois Kubinyi, Joseph Marscham ingénieur
minier, Jean Petkó professeur de 1‘académie miniére a Selmec-
bánya et C'hristian André Zipszer a decidé que hassam b léé con-
stitutive de la Société aura lieu le 18—19, aout en 1848. a Pest. Pár
eonséqueneé de la guerre d‘indépendance hongroise 1‘assamblée
projetée ne fut pás tenne et il n‘y avait plus tóut la possibilité de
la tenir que la ö^ 1116 juillet de 1850.

Aprés cent ans nous souvenons plein de joie de la fondation de

la Société et de nos dévanciers enthousiasts, en publiant pár occa-
sion du centenaire de la guerre d'indépendance le volume jubilaire

de Földtani Közlöny.



A százéves magyar földtan

tudománypolitikai mérlege 1

VADÁSZ ELEMÉR

A Magyarhoni Földtani Társulat százéves fönnállásának
harmadik ünnepi közgylésére gyltünk ma össze- Talán külö-

nösen hangzik ez a három év azok eltt, akik nem tudják, hogy
történeti adataink szerint Társulatunk alapításának eszméje
és javaslata a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1847

augusztus .1 1-én Sopronban tartott VIII. vándorgylésén vet-
dött föl. Ennek alapján, a javaslattev Zipser András,
K u b i n y i Ágoston, Kubinyi Ferenc, Marséban
József, Pettkó János, Videfalván 1848 január 3-án történt

tanácskozással ültették el azt a magot, amelybl Társulatunk
életers fája kiterebélyesedett. Az eszme 1847-ben megfogant,
1848-ban a mag termékeny talajba jutott, joggal számítjuk
tehát Társulatunk életét ettl az évtl, bár a bekövetkezett sza-

badságharc évei a társulati élet küls megnyilvánulását hátrál-

tatták- Az 1849 december 1-én létesített bécsi „cs. kir, birodalmi
földtani intézet" igazgatója Haidinger Vilmos, kétségtele-

nül az „összbirodalmi gondolat érvényesítése érdekében támo-
gatta, a gondolatban már létesített Magyarhoni Földtani Tár-
sulat életrehívását s 1850 május havának végén. Pestre küldte

a „birodalmi földtani intézet" biztosaként, Hörnes Móricot,

a Társulat mködési programmjának letárgyalására. Ezen az

alapon, vagy ha úgy tetszik, ezzel a bécsi „kollégiális" politikai

segítséggel történt Társulatunk mködésének ú. n. törvényes
jóváhagyása, a legsötétebb elnyomó Badh-korszaki kormányzat
által, 1850-ben.

Így adódik, hogy mi itt most 1848—1850 hármias évszám-
mal ünnepeljük Társulatunk százéves fönnállását. Eldeink,
kényszer megalkuvásból, de mindenképpen helytelen értelme-

zéssel, Társulatunk alapításául az 1850- évet fogadták el és vit-

ték be a köztudatba. A Társulat alapítása azonban független a

mködés lehetségeitl s a szabadságharc alatti kényszer
mködési szünet, az eltelt száz év politikai és társadalmi moz-
galmaiban, késbb is megismétldött, kisebb-nagyóbb id-
tartammal, anélkül, hogy a Társulat életét megszntnek vagy
nem léteznek mondtuk volna. Semmi okunk sincs arra. hogy

1 A Magyar Földtani Társulat 19511 április 30.-án tartott jubiláns ünnepi köz-

gylésén elhangzott elnöki megnyitó.

1
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az osztrák elnyomatás kormányzati intézkedéseinek ú. n. „tör-
vényességét" tiszteletben tartsuk. Sokkal nagyobb jelentség
számunkra lelkes eldeink 1848-ban történt, a Társulat alakítá-
sára vonatkozó szabad elhatározása, mint a forradalom elszelé-
ben fogant gondolat, mely Társulatunk forradalmiságának
kötelez szellemi öröksége. Két év eltt els jubiláns közgy-
lésünkön fölhívtam figyelmünket arra, hogy száz év eltti ala-
pító-nagyjaink között, börtönt és osztrák császári üldöztetést
szenvedett szabadságharcosokat tisztelünk. Kubi n y i Ágos-
tont, Zsigmondy Vilmost és Szabó Józsefet említettem,
akik meggyzdésük szerint aligha ragaszkodhattak az 1850-es
évszám tiszteletéhez. Tartsuk meg tehát az 1848-as forradalmi
eredetet s ezzel az alakulási évvel Társulatunk a berlinivel
egyidben alakult, a londoni (1807) és a párisi (1820) után, Euró-
pában a harmadik földtani társulat.

Forradalmi fogantatásunkat büszkén vállaljuk, mert száz

év távlatában ezt hagyományként visszük tovább s Társulatunk
életének és mködésének fejldésében, nélkülözhetetlen hajtó-

ernek valljuk. Ma, száz év után újból és fokozottabban szük-

ségünk van forradalmi szellemre, abban az örvendetes nagy
átalakulódban, melynek tanúi, részesei vagyunk és tevékeny
munkáiéi kell legyünk. Mai forradalmiságunk, á száz év eltti
büntet következményekkel szemben teljes elismerésben és

különleges megbecsülésben részesül. Mert forradalmi cselek-

ménynek köszönhetjük, hogy évszázados német, feudális és

nem utolsó sorban egyházi elnyomatásból, a dicsséges Szov-
jet Hadsereg által történt fölszabadülásunk óta, társulati mkö-
désünk soha nem képzelt gyorsasággal újra indulhatott, új fej-

ldési szakaszba, ríj utakra lépett.

Tisztelt ünnepi Közgylés! Társulatunk mködésének száz

évét ünnepeljük. Száz év mindenképpen jelents határkövet
.jelent- Éj országépítésünk kezdetén, gyökeres társadalmi

átalakulásunkban, fokozottabban éles határvonal. Üj századot

nyitunk, új megismerésekkel, új célokkal, kiteljesítésre váró
tartalommal. Határkövünknél nem állunk meg, gyors menet-
ben haladunk tovább, hogy haladásunk az idk szellemétl
megszabott fejldés legyen, tartós építmunkával, fölmérhe-

ten látható eredményekkel.

Száz esztend-mar komoly történetet jelent, vajúdó eszmék-
kel, megismétld, meg-megtorpanó irányokkal és gondolatok-
kal terhes történelmet- Társadalomban és a társadalomtól
függ tudományban egyaránt. Társulatunk további útja ennek
a százéves történelemnek tanulságain halad, föl kell mérnünk
tehát eddigi magyar földtani történéseinket a tudomány és a

társadalom fejldésével való viszonyukban. Nem törekszünk
Társulatunk történetének részletes ismertetésére, amely els
ötven évünkre nézve Kovács Gyula, S c h m i d t Sándor és

K o c h Antal egykori titkáraink tollából Közlönyünkben meg-
található. Geológusaink tevékenységét sem kívánjuk itt sze-

mély szerint értékelni vagy rangsorolni, csak nagy vonásokban
fölvázoljuk a százéves magyar földtan fejldésének irányait, a



Földtani Társulat mködésének kritikád szemléletében. Figyel-
münket annak megállapítására irányítjuk, 'hogy a Földtani
Társulat százéves mködése milyen módon és mértékben felelt

meg eredeti céljának, a magyar földtani tevékenység mennyi-
ben követte a földtan korszer fejldését, milyen szerepe volt

a földtan világnézeti irányának meghonosításában és a társada-
lom-alakításában. A kérdéseknek ilyen vizsgálatában természe-
tesen nem szorítkozunk kizárólag a társulati életre, hanem
szükségszeren értékelnünk kell a magyar földtani történések
egészét, minden intézményével együtt. Nemcsak a magyar föld

megismerésére és földtani megismertetésére vonatkozóan,
hanem oktatási vonalon is. A magyar földtan száz évének ilyen

tárgyilagos tudománytörténeti szemlélete, reávilágít a letnt
magyar rendszer kultúrpolitikájára és tudománypártolási mód-
jára is.

Kiindulásul vehetjük a nagy vonalakban tizennégy év
eltt fölvázolt s késbb a Földtani Értesítben hiányosan meg-
jelent nemzedékek szerinti kereteket. A magyar földtan nap-
jainkig tartó történetében négy korszakot különböztettünk meg,
melyeket a földtani vonatkozásban mködk tevékenysége sze-

rit, 1. úttör-hsi, 2. romantikus-, 3. tragikus-, 4. hanyatló
idszaknak minsítettem. A romantikus idszak kiteljesedése
id- Lóczy Lajoshoz fzd rövid fénykorral vezet át a tra-

gikus idszakba. A hanyatló idszak pedig, a Horthy-rendszer
bukását jelent fölszabadulásunkig, a magyar földtani kutatá-
sok reménytelenebb, kilátástalanabb, sívár második hsi id-
szakát jelzi.

A magyar földtan ilyen tudománytörténeti korszakai jól

egyeztethetk társadalmi alakulásunkkal és politikai helyze-
tünkkel. Tudománymvelésünk nagy egészében a német impe-
rializmus fokozódó nyomása alatt, mindvégig teljesen német
szemlélet maradt. Ez alól nem mentesített bennünket a har-
madik nemzedék túlzó nacionalizmusa, még kevésbbé az ugyan
csak germán-szellem, az utolsó évtizedekben itt is elharapód-
zott, szégyenletes faji-elmélet. Ennek az elnémetesedésnek alap-

jai le voltak rakva a bécsli földtani intézet igazgatójának a Tár-
sulat alapítását elsegít tevékenységében. Az 1850 május 24-én
tartott alakuló értekezlet határozatának egyik pontja szerint:

„a magyarhoni földtani társulat, mely magánegylet, szoros

tudományos kapcsolatban van a bécsi cs. kir. birod. földtani

intézettel
44

. Elképzelhet, hogy ez a legsötétebb Bach-korszak-
ban létrejött „határozat

44 milyen célzatú volt s érthetvé válik

az is, hogy a Társulat mködésébl fejldött s 1869-ben létesí-

tett Földtani Intézet els tagjai, a romantikus idszakot záró
századfordulón is, egymás között, leginkább németül beszéltek.

Els hsi idszakunk, társadalmi alakulásunkban, a kapi-
talizmus elidejére esik. A földtani kutatások romantikus id-
szaka pedig a polgárosulás kialakulását, különösen pedig a
magyar kapitalizmus fejldési idejét foglalja magában. Tra-
gikus idszakunk az els német imperialista háborúval s annak
nyomán a szocializmus sikertelen kísérleteivel van összefüggés-
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ben. Hanyatló Idszakunk az imperialista reakció és a kapita-
lizmus rothadásának következménye.

A földtan általános szerepe ia világszemlélet kialakulásá-
ban, a marx izmus-1eninizmusban összesített materialista dia-

lektikában érvényesül. Ez teszi a szovjetgeológiai kutatásokat
élenjáró tudománnyá s ezt kell nekünk minden vonatkozásban,
a magyar földtanban is tudatos valósággá tenni. Len in vilá-

gosan rámutatott arra, hogy a marxizmus „megtanult és átdol-
gozott mindent, ami értékes volt az emberi gondolkodás és
kultúra több mint kétezeréves fejldésében**. Valóban megtalál-
juk ott a földtan minden átfogó gondolatát is-

Mi volt mindezekbl a földtani világszemléileti kérdésekbl
a magyar földtanban? Aktív érvényesítésben, különösen a
társadalomra gyakorolt irányító befolyásban, jóformán semmi.
A magyar földtan eddigi száz éve alatt, az érdemes munka-
eredmények teljes elismerése mellett is csuk passzív magára-
hagyatottságban mködött, hanyatló idszakában pedig, világ-

szemléletben, a reakció aktív kiszolgálását végz sztatikus
helyzetbe került. Minden megnyilvánulása, tárgyi és személyi
vonatkozásban, öncélú, maga-kényelmére és saját jólétére irá-

nyulóvá lett. Ez egyik oka anniak, hogy a földtan haladásához
mérten, a magyar földtan fokozatosan visszamaradt, fénykorát
jelz idszakában is, sok tekintetben meghaladott irányban
mködött- Eldeink, st jobbára mai nemzedékeink többsége
is, .csak önmveléssel fejldhettek, tapasztalatátadás, megfelel
szaknevelés nélkül.

A magyar földtan hsi idszaka megkésett, Werner eltti,
szórványos adat- és rendszertelen anyag-gyjtés volt. A szá-

zadfordulóig terjed romantikus idszak, a polgárosodás és a
kapitalizmus fejldésével jellemezhet, nyugodt, békés földtani
fejldés volt. amely azonban alig jutott túl a magyar földtani
kutatások alapozását szolgáltató tudományos fölfogások és

módszerek multszázad közepét jellemz átnézetes leírószemléle-

tén. Korszer tudományos szemlélet vezetegyénisége, a föld-

tani folytonossági elv tudatos képviselje Szabó József,

korát meghaladó sföldrajzi és életföldtani vonatkozásban
pedig Hantken Miksa volt.

A századforduló után, a kapitalizmus kiteljesedésével kap-
csolatos magyar földtan tragikus idszaka id. Lóczy Lajos
személye körül alakult ki. A tudományos kutatás ötletszer
állami támogatásokon és egyes furak szeszélyeitl vagy úri

szórakozásaitól függ pártfogói adományok szerint alakult.
Erre az idszakra esik a tudatos szocialista mozgalmak szel-

lemi hatása a földtan terén, az egyetemi tanszékeken nevel-
dött fiatal szakemberek korszer újításokat sürget törekvé-
seiben. Meg kell állnunk kissé ezeknek a törekvéseknek vizsgá-
latánál, mert ezek a törekvések végül is az 1919-es szabadság-
mozgalmakba torkoltak s annak tudományos szükségletévé let-

tek. És meg kell állnunk itt azért is, mert ezek a törekvések
nem keletkeztek ugyan marxista tudatból, de teljesen födik

fölszabadulásunkkal megvalósult népi demokráciánk szocia-
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lista fejldési vonalát. És megállunk végre ezeknek a tragikus
sorsú törekvéseknek vázolásánál, mert az utánakövetkez
hanyatlás idszakában mindmáig érezhet dezorganizáció, foko-
zott mértékben idszervé tette, népi demokráciánk tudomány-
szervezése pedig változatlan megvalósításra hozza azokat.

Ezerkilencszázíizenkilences írásokból idézek, tudományos
életünk újraszervezésének szükségérl: „Személyi és tárgyi
okok azok, melyek 'hatvan-hetven évre visszatekint természet-
tudományos fejldésünkben, fokozatosan növekedtek s végül
küls behatások nélkül is, minden tetszets ellenkez látszat
mellett, földtani életünk tökéletes csdjére vezettek.

41 Roman-
tikus idszakunk kényelmes, öncélú munkában megszült
nagyjai, sohasem gondoltak az utánpótlásra, mert a fiatalabb

nemzedék természetes újításaitól féltették két emberöltbe
merevedett különböz rend és rangú biztos úri köreiket. Nem
veitek tudomást a jobbára autodidakta módra neveldött er-
teljes fiatal gárdáról, amelyet a régi „vezetk mindinkább
csökken s lassúbbá vált haladása nem elégíthetett ki

44
-

„Növelte ezt az ellentétet tudományos földtani életünk terv-

szertlensége és rendezetlensége. A földtan terén mköd
intézményeink, látszólagos tervszerségük mellett is, ötlet-

szeren dolgoztak, sokszor nagybirtokos grófi miniszterek
egyéni szükségleteihez igazodtak. Az ország egyes területeit,

különösebb tárgyi alap nélkül valósággal agyondolgozták,
ugyanakkor mj.gy területek, az osztrák átnézetes térképezés

óta vizsgálatlanok voltak, gazdasági vagy gyakorlati célok

figyelmen kívül maradtak. A földtani intézet rendszeres föl-

vételeinek valamiféle átnézetes leíró összefoglalása, még terv-

ben sem szerepelt.
44

A történeti hség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy az
Állami Földtani Intézet akkori, csaknem kizárólagos föladata
az ország földtani térképezése és kiadása volt, a hasznosítható
anyagok megismerése érdekében. Ezt a föladatot a századfor-
dulóig. több-kevesebb rendszerességgel, teljesítette is. Tudnunk
kell azt is, hegy a térképezés, illetve térképkiadás elmaradása
okozta az Állami Kszénbányászat létesítésekor Böckh
János igazgató nyugdíjazását. Ekkor került id. Lóczy Lajos
az igazgatói székbe, a térképek soronkívüli kiadásának külön
föladatával és arra beállított, az akkori viszonyokhoz mérten
igen nagy összeg rendkívüli költséghitellel. Az összeg el is

fogyott, érdemleges térképkiadás nélkül. A földtani rendszeres
térképezés azóta, hanyatló idszakunkban, mindmáig terjeden
megsznt, a térképezés is öncélúvá vált, a földtani térkép hoz-

záférhetetlen magántulajdonná torzult.

„A tudományos munka elre megszabott egységes terv
nélkül és a résztvevk munkájának összehangolása nélkül,
épúg'y kivihetetlen, mint bármely más munka. A tudo-
mányos munkát is meg kell tehát szervezni, de a szaktudás és

szervezképesség nem járnak mindig együtt. A munka szerve-
zése és irányítása csak elre pontosan kiszabott és mindvégig
szem eltt tartott közérdek célkitzéssel történhetik. Ennek
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mindenkori hiánya okozta, hogy földtani téren végzett mun-
kánk eredményei nincsenek arányban a reáfordítottt idvel és

költségekkel. Az egyéni hajlamok és szákképesség tekintetbe-
vételének hiánya is a munkateljesítmény rovására mehet."
Tragikus idszakunkban és fokozottabb mértékben, hanyatló
idszakunkban, gátlóllag hatott földtani mködésünkben az
önértékelés beteges túltengése, a személyi okokból folyó kicsi-

nyes gáncsoskodás, az egyéni széthúzásból folyó mködést
gátló, a célt nem tekint, állandó fondorkodás."

További részletezés nélkül, ilyen megfontolásokból töre-

kedtünk a tudományos munka intézményes tervszerségére,
szakszer kivitelére és a tudományos szakképzés megvalósítá-
sára. Xem rombolni akartunk tehát, hanem menteni s a dez-
organizációt egészséges reorganizálással, életképessé tenni.

A munka kivitelét nem magunknak akartuk, de rendületlen
hittel vallottak, hogy „amíg kalapácsunk nyomán munkánk
bárhol lehetvé válik, addig szavunk és toliunk kritikára kész
s lelkünk egész hevével, meggyzdésünk teljes erejével küz-
dünk ezért ta célért, minden rendszerben és idben, változat-
lanul".

Ezek voltak azok a törekvések, amelyeknek értetlen szak-
emberek általi, öncélú elgáncsolása okozta annak az idszaknak
tragikus következményeit és hanyatló idszakunk alakulását.
Ennek az idszaknak harcos, tevékeny munkáiéi, félreállítva,

szerteszóródtak, külföldön az itthoniakét messze meghaladó
tudományos és gyakorlati tevékenységet végezték. Egy részük
itthon, hivatást változtatva, mellzte!ésekkel és üldöztetések-
kel, mindennapi kenyérgondokkal terhelten felrldött s id-
eltt eltávozott sorainkból. Számban és minségértékben pótol-

hatatlan veszteség ez, ami növeli ennek az idszaknak tragikus
voltát.

Jellemezzük még földtani történéseinknek a kapitalizmus
bomlasztó túltengésével és a Horfehy-reakcióval egybees
hanyatló idszakát. Gorkij az 1907—1917. éveket az orosz

értelmiség „legszégyenletesebb és legszemérmetlenebb tíz esz-

tendejének" nevezte. Sajnos, nekünk a magyar értelmiség leg-

szégyenletesebb idszakát, több évtizeddel kell mérnünk s 1S07-

ben kell gyökereztetnünk. Földtani vonatkozásban pedig,

hanyatló idszakunkat, egyes kimagasló, elszigetelt teljesítmé

nyéktl eltekintve, a fasizmus negyedszázadában, a germán
imperialista rülettel, szemérmetlenné teljesültnek látjuk- Tíz

év eltti, nyomtatásból kimaradt jellemzésünkbl, a szakneve-
lés süllyedését s a tudományos fejldéstl való teljes lemara-
dást említhetjük. Az - ezalatt fölsorakozott szaknemzedék
továbbiba is magaképzésre volt utalva, amihez nélkülözte a

szükséges magasabb eszményeket, a lelkesít példákat s a m-
ködési lehetség biztonságát. A megélhetés bizonytalansága
s a magántke fokozódó szükségletének fizet kereslete, túlzó

módon kifejlesztette a tudományos kutatás magánérdek jelle-

gét, amely mellett a közérdek, állami intézeti föladatok vég-

zése, csak szükséges fedcím maradt- Az ugyancsak öncélú



tudományos munkák, korlátozott terjedelemre szorított idegen
nyelv szövege, pusztító kórja, még mindig csak kialakításra

váró tudományos szaknyelvünknek s veszedelmes melegágya
a kozmopolitizmusnak. Ennek az idszaknak akkori sivár jelent

sínyl fiatal kutató-nemzedéke, igazi tudományos hit, határozott

célt jelz, elismert vezet nélkül tévelyegve, csak sajátléte

szerény megalapozására gondolhatott. Ezért nevezem ezt a

fölszabadulásunkkal zárult- idszakot, jószándékú fiatalabb

nemzedékünk, földtani fejldésünkre vonatkoztatott második
hsi idszakának.

Talán sötétnek tnik az a kép, melyet százéves múltúnk-
ról eddig vázolni törekedtem. Tarkítanom lehetett volna száz-

éves földtani tevékenységünk kiváló teljesítményeivel. Itt

azonban nem a létesült földtani munkák fölsorolása és értéke-

lése a célunk, sem a megjelent, sok tekintetben nagyjelent-
ség munkák alábecsülésére nem gondolunk. Ezek a kimagasló
eredmények minden idben értékállók és megbecsültek lesz-

nek. Korkép nagyvonalú ecsetelésére törekedtem, amint az négy
évtizedet meghaladó id alatt elttem megmutatkozott s ahogy
azt huszonöt év tudományos számkivetettségében, meztelen
materialista valóságában láttam. A kép sötét részleteit nekünk
kell most induló biztató jelenünkkel megjavítanunk. A javí-

tásnak tárgyi és személyi kívánalmai vannak, amelyeknek
alapelveit szocialista elidnk kísérleteivel egybeesett tragikus
idszakunk törekvéseiben vázoltuk.

Tárgyi vonalon tudományos munkánk szervezése és terv-

szer kivitele már megvalósulásra jutott. Fölszámoltuk a tudo-
mányos munka medd öncélúságát s tudományos munkánk a
népi demokrácia országépítésének szerves tartozéka, megbecsült
és kellen értékelt szükséglete. A tudomány és a gyakorlati
tevékenység, az elmélet és gyakorlat egysége, — sztálini érte-

lember — a földtanban meglev valóság. Földtani térképezé-
sünk, a tervszer munkával, az ötéves terv során, a három
évtizedes mulasztást érdemlegesen fölszámolja.

Nem szabad megfeledkeznünk a Földtani Intézet gyjte-
ményének négy évtizedes anarchiájáról sem. Nem lesz érdek-
telen talán, ha tudománytörténetünk számára, okulásul ide-

iktatom id. Lóczy Lajos fölszólítására, tragikus idszakunk-
ban, 1919 január 14-én írásban adott elgondolásaimat.

1. A múzeum célját illet els kérdésre válaszolni igen
könny, mert minden kétségen fölül áll, hogy a földtani intézet
gyjteménye oktató, nevel és szemléltet célt szolgál. A gyj-
temény, mint egyik országos kultúrintézményünk szerves
része, föltétlenül nyilvános kell legyen, hogy az intézet tudo-
mányos és gyakorlati vizsgálatainak eredményét minél szé-

lesebb körben szemléltethesse, a nagyközönség ilyenirányú
ismeretanyagát szélesbítse és további szakkutatásra is ser-

kentsen. Amennyiben tehát az intézet mostani szervezeti sza-

bályzatában a gyjtemény nyilvános jellege nem volna, vagy
nem ilyen módon volna megállapítva, haladéktalanul gondos-
kodni kellene ennek ilyen módon való megváltoztatásáról.
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2. Anélkül, hogy a nagymúltú intézet eddigi idevágó mun-
kálkodását lebecsülném, teljes határozottsággal válaszolhatom
a fölvetett második kérdésre azt, hogy a gyjtemény a maga
egészében gyökeres reformra szorul. Ezt az álláspontomat indo-
kolja az a körülmény, hogy a nyilvánosságnak szánt gyjte-
mény átrendezése még akkor is sr idközökben szükséges, ha
annak alapjai a gyjtemény elre megállapított céljának meg-
felelleg voltak lerakva s ha ez a cél az idk folyamán válto-
zatlan is maradt. Már pedig szerény véleményem szerint, a föld-
tani intézet gyjteménye mai alakjában azt a benyomást kelti,

mintha eredetileg nem a nyilvánosságnak lett volna szánva,
mert ha igen, akkor már alapelveit is hibásnak s kezdettl
fogva is meg nem felelnek kell tartanunk. A tanulni vágyó
nem-szakember látogató ugyanis, a gyjteményt végigtekintve
minden konkrét ismeret nélkül, khaotikus képbe torlódó kép-
zetekkel fog távozni abból, mert sem megfelel vezet, sem
magyarázó szöveg, rajzok vagy egyéb a tanulást megkönnyít
muzeális segédeszköz rendelkezésére nem áll.

De nem felel meg a gyjtemény mai alakjában még a szak-
ember igényeinek sem, mert az ott fölhalmozott tudományos
kincs nagy része megfelel földolgozás hiányában összehasonlí-
tás céljaira nem használható, másrészt mert a múzeum kezelés
mai rendje mellett semmi biztosíték sincs arra, hogy össze-

foglalóbb jelleg akár kzettani, akár rétegtani, akár slény-
tani kérdésre vonatkozó anyagot hiánytalanul össze lehessen
szedni.

3. Az elmondottakból önként következnek mindazok a

teendk, melyek a harmadik kérdés válaszául szolgálhatnak.
Mindenekeltt kívánatos a gyjtemény beosztását a nagy-

közönség igényeihez képest kiegészíteni. Ebbl a szempontból
szükség van a kiállított anyag nagymérv redukciójára, meg-
felelbb csoportosítására és értelmes magyarázó szövegek,
ábrák és rajzok jól szemlélhet módon és helyen való fölhaszná-
lására. Mindenekeltt szükséges az általános földtani gyjt
mény ilyen kiegészítése. Alapelvül szolgálhat, szerény vélemé-
nyem szerint az a tény, hogy a földtani intézet gyjteménye
minden tekintetben csak a magyar viszonyok föltüntetésére

szorítkozhat, de ahol ennek megértését a nagyközönség szem-
pontjából kívánatossá teszi, külföldi anyagon is demonstrál-
hatja a földtani ismereteket, hogy ezzel lehetvé tegye a hazai
földtani viszonyok egységes képbe való fzését. Az általános

földtani gyjteményt ki kell egészíteni egy áltrdános slény-
tani gyjteménynek, mert a hazai föld történetének megértésé-
hez nem elegend a szerves életet kizárólag földtani tényez
gyanánt bemutatni, hanem a hazai föld mali szerves világá-

nak története céljából' biológiai beállítás is szükséges.

Magyarország földtani fölépítésének bemutatására szol-

gáló gyjtemény a mostani geomorfológiai keretekben olyan
módon vofna célszerbben összeállítandó, hogy egy-egy egysé-

gen belül, a fölépít kzetek a legjellemzbb smaradványok-
kal együttesen legyenek csoportosítva, míg a most kiállított



anyag legnagyobb része, tekintet nélkül arra, vájjon eredeti
példányok-e, vagy sem, a szakemberek céljait szolgáló fiók-

gyiijteimény gyanánt kezelend-
Amennyiben a mai múzeumi viszonyok más téren nem

javulnak s az slénytan rendszeres gyjteménye a Nemzeti
Múzeumban nem létesülne, úgy ennek megvalósítása is a föld-

tani intézet gyjteményére hárulna, mert lehetetlen kulturá-
lis szempontból ilyenirányú gyjteményt továbbra is nélkü-
löznünk.

Nagyon elnyös volna, ha a gyakorlati múzeum külön
épülete megvalósulhatna. Ebben helyet kell adni a talajtani

gyjteménynek is még akkor is, ha a földtani intézet keretei-

bl kintt s a földtannal nem sok vonatkozást mutató talajtan
végleg kikerül az intézet munkakörébl. A többi most is meg-
lév gyjtemény (bányageológiai, építkzetek stb.) meg-
felel továbbfejlesztéssel és magyarázó szöveggel beilleszthetk
ebbe a külön gyjteménybe.

Mindaz az anyag, amely kiállításra nem kerül, külön fiók-

gyüjtemény alakjában egységes elvek alapján kezelend, hogy
a szakembereknek minél könnyebben hozzáférhet legyen.

“

Örömmel látnánk, ha Földtani Múzeumunk ilyen keretek-
ben, mielbb népünk szolgálatára és okulására állna. Termé-
szetes, hogy ezzel az adattal távolról sem merítettük ki a kor-
szer kivitelezés megoldásait.

Szaknevelésünk, a Dolgozók Pártjának mindenre kiterjed
általános nevelésügyi terve keretében, az egyetem szakosítási
reformjával, rendszeres megvalósulás alatt áll. Sok nehézség
mellett is minden reményünk megvan arra, hogy a szocialista

országépítés irányelveit követ • nevelésbl kikerül fiatal

geológusnemzedék, a magyar földián induló új századában,
emelked fejldésünknek biztos záloga lesz. Az ötéves terv
során, évtizedes nemzedék-kiesésünket, biztos munkahelyekkel,
pótolni fogjuk.

Személyi vonatkozásiban igen nagy átalakulásra van szük-
ség. Végérvényesen le kell vetkeznünk és fölszámolnunk szak-
tudományunk magunkra vonatkoztatott öncélúságát, mert
enélkül nem tudjuk kiteljesíteni a népi demokráciánk nyújtotta
lehetségeket és munkacélokat. Munkánk ei’edményeinek
közreadása sem öncél, vagy nevünk forgalombahozásának esz-

köze, nem is lépcs vagy ugródeszka valaminek elérésére,

hanem a közösség iránti kötelesség. Át kell adnunk minden
megismerésünket, érthet, világos, rövid közlések alakjában.
Reámut'attam már szaknyelvünk hiányára, amelynek vele-

járója a fölösleges szóbség, máskor meg az értelmes közlés
hiánya. Sok esetben olyan modorban írunk, mintha arra töre-

kednénk, hogy az olvasót ne avassuk be egészen azokba a meg-
ismerésekbe, melyekre magunk eljutottunk. Mintha egyesek
többlettudásként visszatartanának valamit maguk kizárólagos
használatára- Máskor meg elemi dolgok bizonyítgatásával, köz-
ismert tények újramegállapításával vagy magunk ismétlésé-
vel fogyasztjuk a nyomdafestéket. A tudományban az a meg-
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becsülend, aki tudását minél egyszerbben, minél teljeseb-

ben, hazájának adja tovább. Erre reá kell szoknunk s amíg ez

meg nem történik, helyes magunkértékelésünkkel, addig a

Szerkesztbizottság súlyos feladata lesz a kéziratok megfelleb-
bezhetetlen egységesítése.

Munkánkban nekünk is többet kell termelnük, mint eddig.
A tervszer munka szükségszeren megkívánja a teljesítményt
is. Nemcsak minségben és mennyiségben, hanem az ezekkel
arányos idben is. A teljesítmény kötelességtudatának teljes

hiánya egyik legsúlyosabb fertz betegsége hanyatló idsza-
kunknak. Hiszem, hogy még nem gyógyíthatatlan és hatásos
gyógyszere a népi demokrácia lesz. Közléseink elssorban
magunk-okulására, népünk javára szolgáljanak s ebben a
vonatkozásban itthoni elismerésre jogosultak. Mert Bar-
•h üsse nyomán mondhatjuk, hogy a nép abszolút uralma, vég-
telen ragyogást ad a tudománynak is. Hazai földünkre vonat-
kozó mindent-megismeréssel, közösségünk érdekeit szolgáljuk,

annak közreadásával szakmai munkánkat elbbrevigyük, kar-
társainkat a már megismertek új megállapításának munkájá-
tól mentesítsük. Kétes érték külföldi erkölcsi elismerésünket,
nevünk ismeretét ne becsüljük túl, mert népi demokráciánk
már eddig is és a jövben, fokozódó módon gondoskodik mun-
kánk anyagi gondoktól való mentesítésérl. Kapitalista szer-

zési vágyunkat véglegesen el kell földelnünk. Sokan vannak
még itt, akik a Nap fényességét, annak lenyugvásában, nyuga-
ton látják, vagy akik elolvadnak a gyönyörségtl, ha nevüket
külföldi, elssorban természetesen német folyóiratban nyomta-
tásban látják.

Mindezek mellett reá kell mutatnunk arra is, hogy tra-

gikus, st hanyatló idszakunkhoz fzdnek a magyar földtan
nagy gyakorlati eredményei, st földtani mködésének szüksé-
ges gyakorlativá fejldése is. Magyarország földtani megisme-
rése csak a századforduló utáni évtizedben jutott a hegység-
szerkezeti vizsgálatokig s csak mintegy három évtized óta tör-

ténnek korszer oknyomozó mozgásmechanikai vizsgálatok is.

Ebben a korszerségben látjuk okát az érdemleges gyakorlati
eredményeknek, bár ennek az idszaknak mag'árahagyott nem-
zedéke hsi erfeszítésekkel szerezhette csak meg, fként kül-

földön, az ehhez szükséges elismereteket. Els német-érdek
imperialista háborúnk tette semmivé számunkra a magyar
geológusok világszerte elismert hatalmas tudományos teljesít-

ményét, az erdélyi földgázkutatás gyakorlati eredményeit- De
az ott szerzett tapasztalatok és megismerések élesztették

hanyatló idszakunk
.
geológusainak gyakorlati tevékenységre

serkent tíizét, amelynek legértékesebb földtani kincseinket, a

magyar bauxitot, a magyar olajat, nem utolsó soi-ban kszén-
kincsünk jelents megnövekedését és melegvizeink érdemlege-

t
sebb megismerését köszönhetjük. Magárahagyatott, magatanu-
lással fejldött geológusainknak fölbecsülketetlen munkatelje-
sítménye ez, amelyet abban ia jövtlennek látszó, sivár idben a

szakmában rejl ösztönz er, rendületlen derlátó hit, az elmé-
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let és gyakorlat tudattalanul is helyes kapcsolata hozott létre.

Ebben a munkateljesítményben és annak fényes eredményeiben
benne van már jöv irányunk, ezekben a gyakorlati eredmé-
nyekben a jelenünkhöz vezet fejldés útját kell látnunk.

Jövt építeni múlt nélkül, nem lehet. Múltúnk tökéletes
ismerete, minden oldalról való megvilágítása kell ahhoz, hogy
tárgyilagos értékeléssel kiemeljük a jót, idtállót és korszert,
ami jövnk örökös alapja marad. Ezt cselekedve, máris meg-
állapíthatjuk, hogy hézagtalan, szilárd alapunk készen áll

s arra a jöv alkotások nyugodtan építhetk. A magyar föld-

tannak az említett hibák mellett sincs oka szégyenkezésre. Fia-

tal nemzedékeink büszkén tekinthetnek majd vissza: mi már
régen jó irányban haladtunk, színvonalban s fként a reánk
váró föladatok elvégzésében, a módszerekben sem maradtunk
jelentsen el az élenjáró szovjetgeológia mögött. Nemcsak
követni igyekszünk azt, hanem együtthaladni vele, bár csak
iramban, de nem méretekben.

Tárgyi és személyi kívánalmak említésérl, térjünk vissza
még a Földtani Társulat helyzetére is. A Társulat a múltban
mindvégig az érdekelt szakemberek és az érdekldk „magán-
egylete" volt, ahol a szakemberek rendszeres havi szakülése-
ken bizonyos mértékig zártkör találkozókat rendeztek. A szak-
üléseken elhangzott eladások, a Földtani Közlöny köteteiben
a magyar földtani irodalom alapvet részét szolgáltatják.

A Társulat els két évtizede a magyar földtan úttör, irányi-
jelz, mindenre kiterjed, gyjt, . leíró, tudományos gyakor-
lati tevékenységét jelenti, a földtan jelentségének a magyar
köztudatba való átvitelével és a földtan mvelésére szolgáló

intézmények létesítésének megvalósításával. A kezdeti évek-
ben gyjtött klasszikus anyag, a Magyar Nemzeti Múzeumba
vagy az alaphatározat értelmében, a bécsi múzeumba került.

A Társulat könyvtára, a Társulat szülöttének, az Állami
Földtani Intézet könyvtárának alapja s a Társulat külföldi

csereanyaga, a legutóbbi idkig, elssorban szintén az Állami
Földtani Intézet nagyérték könyvtárát gazdagította. A Tár-
sulat állandó nagyérték szolgáltatása mellett, a nagyrafejl-
dött és önálló utakat járó Intézettel való viszony idk folyamán
egészen meglazult, egyoldalú szolgáltatássá vált. majd hanyatló

idszakunk egyik beteges tüneteként, a közös cél félretételé-

vel, indokolatlan ellentétté fajult.

Ezt a viszonyt is föl kell számolnunk. A Földtani Társulat
minden magyar földtani történés kritikai összefogója s népi
közösségünk felé, közvetlen bemutatója kell legyen- A terv-

gazdálkodás minden földtani vonatkozású gyakorlati és tudo-
mányos föladata és kérdése itt fog kötelezen, munkaközben
vagy annak befejezésével, a nyilvánosság elé kerülni, kiértéke-

lés vagy kritikai megvitatás céljából. Ezzel a Társulat mint-
egy földtani elszrje a Tudományos Akadémia legfelsbb
fokú bizottságának s egyben terjesztje a magyar föld földtani
ismereteinek.



Mélyen tisztelt ünnepi Közgylés! Fogyatékosán végigpász-
táztnk százéves földtani múltúnkat, múlt és jelen között. For-
dítsuk most tekintetünket végleg ia jöv felé. Üj korszakot nyi-

tunk, új hittel, új célokkal, geológus-képzeletet is meghaladó új
lehetségekkel. Három évtizedes szunnyadásunk álma jelenti

itt a jövt. Múltúnk emlékezés, jelenünk megvalósult ígéret,

jövnk: biztosan látott cél. Egy tudományos lehetségektl
megfosztott, szaktársai által , kizárt
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, kiközösítve rnagára-
hagvatott geológus, legnagyobb mellztetései közben is arról
álmodozott, miként lehetne szaktársainak hanyatló tudomá-
nyos munkáját anyagi gondoktól mentesíteni, színvonalban
emelni, elítéletektl függetleníteni, szabadon szárnyaiévá,
országunk javát szolgálóvá tenni.

És az évtizedes vágyak, a reménytelennek tn, csalókának
mondott álom, mely Petfi szerint „ablak, melyen által

lelkünk a jövbe néz“, az évtizedes jövbe) néz álmok, ugyan-
csak Petfi -vei, „nem hazudtak 44

- Valóra váltak öt év eltti
fölszabadulásunkkal, melyet a dics Szovjet hadseregnek és

bölcs irányítójának, Sztálin-nak köszönhetünk és megvaló-
sította álmainkat a Magyar Dolgozók Pártja, amelynek pro-

grammjában a tudomány megbecsülése, értékelése és a szocia-

lista országépítés szerves tartozékává minsítése, benneifog-

laltat ik. H. á kosi Mátyás adta meg TársAdatunk talpmállá-
sának mindenkit megelz lehetségeit s ugyancsak az min-
denre kiterjed figyelme adta meg a tudományos munka jogát,

értelmét, igazi szabadságát - és anyagi lehetségét, a tudomá-
nyos dolgozók értékelését, kiemelését és létünk biztonságát.

Ebben a megvalósult álomban van társulati jövnk záloga is,

föltörekv ifjúságunk, nyomdokainkba lép utódaink munka-
távlata. Ez nem ígéret földje már, hanem a megvalósult álom
létez valósága, amelyre munkájukkal építhetnek s építeniük

kell! Ürömmel mutatjuk jöv nemzedékeink számára ezt az

utat s mi magunk álmodunk továbbra is az újjászület magyar
földtan elttünk lév századának (hatalmas fejldésérl, azzal

a biztos tudattal, hogv ez az álmunk is már beteljesülés alatt

áll.

Göröngyös életpályáin parabola-ívének, immár meredeken
lefelé hajló szárán, hitet ad nekem a jövben, hogy ilyen lij

szellemben neveld ifjúság halad tovább az általam áhított

új utakon, új harcok, új gyzelem felé! Ez a jövnk, amelynek
feladata mindig az, hogy fölfalja és magába eméssze a jelent.

Barbusse szerint az ifjúság a világ jövje is s ez az ifjú-

ság: a kommunizmus. -

Üj századunk jövbeli teljesítményében való ezt a hitemet
növelheti az a megnyugtató tudat, hogy bels meggyzdéssel
csatlakozunk ahhoz a békefronthoz, mely számunkra a nyugodt
fejldés lehetségét, a biztonságos munkát, a tudományos m-
ködés nélkülözhetetlen elfeltételét jelent békét biztosítja.

Ennek a békés fejldésnek szolgálatában dolgozunk, ezért küz-
dünk. mert csakis ennek alapján élhetünk.



Sztálin szerint „csak az legyzhetetlen, ami keletkezik

és fejldik".

Társulatunk forradalmi talajon indult, százéves fejldésé-

nek nagy magárahagyottságában, még hanyatló idszakunkban
is fejldött.

Keletkezett, fejldött is, szocialista fölkarolásban újjászüle-

tett, tehát élni f o g.

Ebben a tudatban, a Földtani Társulat alakulásának 102.

évében, harmadik jubiláns záróközgylésünket megnyitom.

/

„A dolgozó nép felszabadulása, a Szovjetunió segítsége és

szocialista munkamódszereinek hazánkba való átültetése olyan

erforrásokat nyitott meg, amelyekre a régi Magyarországon

egyáltalán gondolni sem lehetett."
Rákosi



Míocén-Echínidák a Mecsekhegységbl

-SZÖRÉNYI ERZSÉBET

Az É-i Mecsek területérl eddig még nem írtak le echini-
dákat, kivéve a Strausz fauna-felsorolásban szerepl [15 p.
251 néhány fajt. ifj. Noszky Jen az 1949-es év nyarán kis
echinida-faunát gyjtött, amelyet ezért érdemesnek tartok rövi-
den ismertetni.

A lelhelyek sztratigrafiai ismertetését Noszky Jen
közli.

A leírásra kerül fauna jellegzetes partmenti alakok képét
mutatja. Általában a mediterrán-tenger üledékei között, a
slirt kivéve, nincs is más, csak neritikus és litorális üledék.
Hasonló összetétel faunatársaságot ír le C a peder (3)

Szardíniái középs miocénjébl, Algírból a pliocénbl isme-
rünk azonos faunát. Ma Madeira partjainak Zostera mezin
tenyésznek nagy tömegben az Arbacina- és Fibulária-fajok,
utóbbiak olyan tömegben, hogy egész rétegeket alkotnak az
elhalt egyedek vázai.

A vizsgálat Arbacina vázakra sok esetben rátapadva talál-

juk tüskéjüket, ami a csendes, sekélytengeröbölben való
lerakódásra utal.

Arbacina monilis D e sm anest.

I. tába, 1. ab. álbra.

A faj típusa félgömbszeren ívelt Desor szerint nem
vehet ki pontosan a primer szemölcsök sorokba való rende-
zdése (6. p. 121. pl. 18. fig. 10—12.) Bazin példányai lapo-

sabbak. mint Desor példánya és különböz nagyságú
szemölcssorok díszítik. (2. p. 36. pl. I. fig. 15—21.)

A mi példányaink között vannak olyan félgömhszeren
ívelt felzet alakok, mint Desor ábrája és laposabbak, olya-

nok, mint a Bretagnebl származó egyedek. Díszítésük meg-
egyez; két-két jól kivehet, vertikális primer szemölcssor
díszíti újgy az ambalak ralis, mint az intramhu lakralis mezjüket.

A magyaregregyi példányokra jellemz, hogy egy-egy pri-

mer szemölcsöt ívben vesznek körül a szekunder szemölcsök,
rendesen négy, melyek között elég sr milaris szemcsézettség
látszik. Egészbenvéve sokkal szabályosabb elrendezés a díszí-

tés, mint az P omel ábráján (13. C. pl. XI. fig. 14.) fel van
tüntetve és legjobban Mortensennek (12. p. 366. fig. 223a.)
Bazin példányairól adott sematikus ábrájával megegyez.
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Megnyúlt dudor a mi példányainkon csak elvétve látható
egy-egy. Varratmenti nyílást egy példányom sem sikerült fel-

fedezni.

Gyakran tapad a héj felületére lapos fogazottszól apró
tüske, amely minden bizonnyal saját tüske lehet. Vadász
rovátkolt felület, hengeres kis Arbacina tüskét ábrázol. (16.

pl. II. fig. 5.) A Lambertnél (9. p. 5.) közölt tüskék rajza
nem. kivihet.

Ez az irodalmi adat elkerülhette Mortensen figyelmét
és így kerülhetett bele genusleírásba (12. p. 365.) az a megjegy-
zés, hogy az Arbaeiina genus tüskéi ismeretlenek.

Vizsgált példányszám 25 db. Példánvck jelzése: 2/949,

3/949, 9/949, 11/949.

Lelhely: Magyaregregy
,

Csigadl és Leánykái árok,
Ligettet Ny-i oldala.

Fibularia pusilla M ü 1 1 e r. 1776.

I. tábla/, 2., 3. ábra.

1914. Fibularia pusilla, M üller : Vadász: Geol. Hung. I.

fa se. 2. p. 96. pl. III. 7—9. ram. syn.
1949. Fibularia pusilla , Szörényi: Kainoz. Eeh. aus den

west litíhen Teilen dér Ukraina. Manuscriptum p. 14.

V a d á s z ennek a fajnak a vázkörvonaláról több, mint 200
példány átvizsgálása alapján a következ leírást adja:

,.Ovális, hátrafelé kiszélesed, elrefelé kihegyesed. Aljzata
elrefelé lapos, a száj és végbélnyílás közt bemélyed. Felzet
egyenletesen domború. A peristom majdnem centrális fekvés,
a periprokt a szájnyílás és hátsó perem közti rész alsó harma-
dában van.“

V a d á s z ezeket a jellegeket állandónak tartja a F. pusilla

fajra nézve. A fiatal példányok, megfigyelése szerint oválisab-
bak, mert a mells perem kihegyesedése kevésbé kifejezett.

A Fibularia pusilla synonymájának tekinti a Fibularia
pliocenia Pomel és Fibularia trassylvanica Laube fajokat.

Ezzel ellentétes nézetet vall Cottreau (Echin. néogénes
du bassin méditerranéen p. 52.), aki önálló fajként kezeli a
ientemlített két alakot. Lambert (10. p. 56) és Gathier
(5. p. 162.) szintén külön fajnak tekintik ezt a két alakot.

Az általam vizsgált anyag alapján, amely Magyaregregy-
rl (mindössze 11 példány, viszont a. nyugatukrajinai lelhelyek-
rl és 1 Mátravierebélyrl többszáz példány, úgy látom, hogy a
Fibularia pusillanál nagysági méretre való tekintet nélkül
két nagyjából állandó formakor vehet ki, egy laposabb, vala-
mivel kerekebb, de elrefelé hegyesebb alak, amely körvonalá-
ban megegyezik Lamber tnek Gauthier Fibularia plio-
cenica Pomel faj neotípusáról adott ábrájával. (10. IV. 2—5.)

(tábla I. ábra 3.) és egy megnyúltabb, elrefelé tompábban el-

kesered forma, ami V a d á s znak a Fibularia pusilla M ii 1 1.

fajról adott ábrájával azonosítható. (16. pl. I. fig. 2.)(tábla I.

ábra 2.)

Egy lelhelyrl származó anyagban, mint már elbb is

említettem, nagyságra való tekintet nélkül található meg ez a
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két típus egy-egy jellegzetes kiugró példánnyal, melyek közt
azután kevésbé tipikus példányok átmenete visz át egyik alak-
körbl a másikba. Hogy ezt a két típust, mint külön fajt fog-
juk-e fel, vagy mint egy faj két széls variációs határát, ez
a mindenkori szerz ízlésétl és a faj elhatárolásokról alkotott
véleményétl i'üdg. Mindenesetre a széls alakok, mint csomó-
pontok fogandók fel.

Ha ez a két alakikor csak egymástól távoli lelhelyeken
fordulna el, az egyik csak Algirben és a másik csak Liguriá-
ban, vagy mondjuk csak Magyarországon, akikor minden-
képen külön fajnak kellene tekinteni a F. pliocenica és F.
pusilla alakkört, de mivel egy lelhelyen találhatók több nem
tipikus példány társaságában, úgy célravezetbb egy faj variá-
cióinak tekinteni, annál is inkább, mert a mai tengerekben él
F. pusilla körvonalában igen ersen variál.

Példányok jelzése: 9/949 és 11/949.

H— 5 mm, sz = 4 mm, m — 2.5 mm
H 4.5 mm, sz = 3.5 mm, m = 2 mm

Lelhely: Magyaregregy, Ligettet Xy-i oldala.

Fibularia pseudopusilla C o 1 1 e a u, 1895.

I. tábla, 4. ábra.

1895. Echinocyamus pseudopusilla C o 1 1. Cotteau: l)es-

cription des Hchinides miocénes de la Sardigne — Mem.
Soc. Géol. de Francé Xo 13. p. 18. pl. III. fig. 7—10.

1949. Fibularia pseudopusilla C'ott. Szörényi: Kainozoische
Echiniden aus den westliehen Teilen dér Ukraina p. 14.

Aránylag kicsi, elrefelé elkeskenyed, hátrafelé valamivel
szélesebb lekerekített ovális. Egyenletes, elég sr benyomott
udvara szemölcsök borítják. A peristom kicsit hátrafelé
excentrikus, a periprofet a hátsó perem és peristom között
helyezkedik el, valamivel közelebb a hátsó peremhez, mint a

peristomhoz.

Ez az alak, amely nagyon közel áll a F. pusilla Müller
fajhoz, éppen ebben a jellegében tér el tle, mert bármennyire
is variál egyéb jellegében, a periprokt a pusillus fajnál mindig
közelebb fekszik valamivel a peristomhoz, mint a hátsó perem-
hez mondja Cotteau. A mi példányunk nem a Cotteau
által ábrázolt kerekebb és hátrafelé ersebben kiszélesed típus-

sal egyezik meg, hanem a La m bér t által ábrázolt (8. p. 39. pi.

III. fig. 14—19.) Gválisabb és keskenyebb alakkal. Lambert
megfigyelése szerint a két alak közt minden átmenet megvan.

Ezt a fajt Vadász nem említi, így a magyaregnegyi pél-

dány az els képviselje ennek a szardíniái fajnak Magyar-
ország területérl. Típusa a 3 949 jelzést viseli.

Hossz: 4 mm, szélesség: 3 mm, magasság: 2 mm.
Lelhely: Magyaregregy. Csigadl.
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Fibularia lecointrea Lambert, 1908.

I. tábla, 5. álbra.

1907. Fibularia lecointreae Lambert, Lambert: Descr.

Terr. micc. de la Sardaigne. Mám. Soc. Pál Suisse 34. p.39.

1908. Fibularia leciontreae Lambert, Lambert : Écliinides

des Faluns de la Touraine. p. 2. pl. III. fig. 2.

1949. Fibularia lecointreae Lambert, Szörényi: Kaino-

zoische Echiniden aus den westlichen Teilen dér I kraina,

p. 14.
_

Ez a parányi alak kisebb, mint Lambert típuspéldánya,

mindössze 2 mm liosszií, 1.5 mm széles, ellentétben a 3 mm
nagyságai típuspéldánnyal.

Lapos, ovális forma, nagy, centrális fekvés peristommal

és elég közel a peremhez fekv periprokttal.

Lambert ezt a fajt az Ilidre- ezt Loire falun sjá'ból írta le.

Magyarországról eddig nem volt ismeretes.

Példányuk jelzése: 4 1949. Noszky.
H = 2 mm, sz = 1-5 mm, mii mm.
Lelhely: Magyaregregy, Leányki árok.

\

Fibularia stellata Capider, 1906.

II. tábla, 2/a. ábra.

1906. Echinocyamus stellatus Ca peder, C apeder: Fibula-

ridi dél miocéné medio di S. Gavino a maré. (Portotorres.)

Sardegna. — Boll. Soc. Geol. Ital. 25. p. 510. fig. 7. ac.

1908. Fibularia stellata C apeder, Lambert: Descr. Ech.

foss. terr. mioc. de la Sardaigne — M. S. Pa!. Siusse, 35.

p. 122. pl. XI. fig. 8—13.

1914. Fibularia stellata Ca peder. Vadász: Magyarorsz.

med. tüskebri. Geol. Hung. I. fasc. 2. p. 97. pl. III.

fig. 5—6.

1914. Echinocyamus stellatus Capeder, Cottreau: Eehin,

néog. bassin med. pl. VII. 9—10. p. 86.

Capeder Sardiniából leírt típusa valamivel kerekebb és

laposabb, mint Lambertmek ugyaninnen származó példánya.

A Vadász által ábrázolt egyed majdnem olyan oyális kör-

vonalú, mint Lambert példányai, csak dcmboriibb, a mi pél-

dányunkon valamivel kisebb, mint Vadászé, körvonala

olyan elliptikus, mint Lambert példánya, felzete pedig olyan

domború, mint Vadász Szakállról való egyedei. Ezt a fajt

lapos alzata és gyengén elrefelé excentrikus apexe jellemzi.

Példányunk jelzése: 4/1949.

H — 4 mm, sz = 3 mm, m = cca 2 mm.
Lelhely: Magyaregregy, Leányki árok.

Hypsoclijpus egregyensis n. sp.

I. tábla, G. ábra, II. tábla, l/a. ábra.

Xagy, kerek körvonalú, magasan boltozott, keskeny perem
alak. Felzete, elrefelé excentrikus apexe következtében ferde

kúp alakú.
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Alzata lapos, a • kicsit hátrafelé excentrikus peristom körül
enyhén homorú.

Szájpárnái jól fejlettek, az ersen bemélyed szájbarázdák
a peremig követhetk, ahol a szirmok szélességét érik el.

A periprokt félköralakú, harántállású, szélessége 15 mm,
magassága 8 mm és közvetlenül a hátsó peremen fekszik, attól

3 mm távolságra.

A szirmok egyenes lefutásuk, szélességük különböz. A leg-

szélesebb a hátsó páros szirom (15 mm), a legkeskenyebb a
mells páros (13 mm). A páratlan szirom 14 mm széles.

A póruspársorok nem egyenl hosszúak. A póruspárokat
egyenltlen pórusok alkotják, a belsk kerekek, a külsk meg-
nyúlt vesszalakúak és rézsutosan állók, nem konjugáltalk.

Ehhez ia fajhoz egy példány tartozik. Jelzése: 7 1949.

Hossza — 130 mm, szélessége — 132 mm, magassága =
162 mm.

Lelhely: Magyaregregy, Leányki árok.

A' H. egregyensis n. sp. a H. plagiosomus Laube (11. p.

67. pl. 19. fig. 3.) fajtól ambitusának kerekebb voltában és peri-

proktjának alakjában tér el, a Hypsoclypeus lamberti
Cecchia-Rispoli (4. p. 69. pl. V. fig. 8.) fajtól elrefelé
excentrikus apexében különbözik. Ezzel a fajjal periproktjának
alakja megegyezik.

Legnagyobb hasonlóságot alakunk az Airaghi által Szardí-
niából leírt Heteroelypus semiglobus (Lk) Cotteau példánnyal
mutat (1. p. 214. faj. 1—2.), úgy körvonalban, mint az interam-
bulakralis mezk közepének felfújt voltában. Ez a bélyeg
Airaghit gondolkodóba ejtette oly irányban, hogy azonosít-
sa-e példányát a H. semiglobus Lk. fajjal.

Bár minden jel arra mutat, hogy inkább az egregyensis
alakkörébe tartozik Airaghi példánya, mint a centrális
apexíi H. semiglobus alakkörébe (7. p. 53. pl. II. fig. 4. a b., 14. p.

395. pl. 43.), melynek periproktja ovális, mégsem tartom cél-

szernek azonosítani a két alakot, mert Airaghi nem ad elég
részletes leírást példányáról.

A Hypsoclypus genus képviselinél igen nehéz a faji elha-
tárolás kérdése, arra kell törekedni tehát, hogy olyan jelleget

találjunk, aminek segítségével megkönnyítiük az adott forma
jellemzését.

Podóliai anyagon folytatott vizsgálataim alapján minden
jel arra mutat, hogy az az arány, amely a váz hossztengelye
és a sziromszélesség közt fennáll egy fajon és annak variáción
belül állandó és jellemz a fajra.

Ezt az arányt százalékban fejezzük ki és ambulakral-
indexnek nevezzük. Olyan alakoknál, ahol a sziromszélesség
különböz, megadhatjuk az ambulakralindexet külön a hátsó
páros szirmokra és külön a sziromszélességek középarányosára
vonatkozólag.

A H. egregyensis fajnál a sziromszélesség a váz hossz-
tengelyének 11.5% -a a hátsó páros szirmokra vonatkozólag és

10.7%, ha a szí romszélességek középarányosát vesszük alapul.



Ügy látszik, hogy a Hypsoclypus genus képviselinek szirom-
szélessége és földrajzi elterjedésük közt is van összefüggés,
Algír faunájában például széles szirmú, tehát magas amblakral-
index fajok vannak, míg viszont például a podoliai faunában
kesken3

rszirmú, tehát alacsonv ambulkralindex fajok szere-

pelnek.

Hypsoclypus subpentayonalis Greg.

1914. Eehinolampas (Heteroclypus) subpentagonális Greg, —
Vadász: Magyarország mediterrán .tüskebri. Geo!.

Hung. I. fasc. 2. p. 178. cum. syn.

Egy séiáilt példány tartozik a Vadász által ábrázolt alak-

körbe. Talán valamivel laposabb, mint Vadász Fétrl szár-

mazó kisebb példánya, de mint tudjuk, ez lehet nemi különbség.
Szemölcsözete valamivel srbb, mint Laube originálisá-

nak (ugyanez vonatkozik Vadász Fótról származó példá-
nyaira is).

Ügy a fóti alsó mediterrán kavicsos rétegbl, mint a

ínagyaregregyi kavicsos tufás mészmárgából származó példá-
nyok sokkal fragilisebb habitusúak, mint a Nagy-höflányi
lajtamészkbl származó típuspéldány, amely jelenség nyilván
táplálkozási viszonyokkal van összefüggésben. Példányunk
jelzése 61/949.

Lelhely: Magyaregregy, Leánytkiárok.

Eehinolampas laurillardi A g. D e s. 1874.

1. tábla, 7. ábra.

1910. Eehinolampas laurillardi A g.
'— Schaffer: Das

Mioeán v. Eggenburg Abh. d. k. k. geol. R
v
A. Bd. 22. p. 189. pl.

60. fig. 4—6. cum. syn.

Egy töredékes perem példány sorolható feltételesen ehhez
a fajhoz szirmainak alakja és lefutása, póruspárai, pórusainak
szerkezete és egyenletesen konkav alzata alapján, azért csak
feltételesen, mert a hátsó perem, melynek alakja erre a fajra
olyan jellemz, le van törve. Mindesetre a tágabb értelemben
vett E. hemisphaericus alakkörhöz tartozik és a szkebb érte-

lemben vett hemisphaericus (16. p. 183. fig. 92.) és az E.
barcinensis (16. fig. 94.) közé sorolható. Elbbinél laposabb és

oválisabb. szirmai keskenyebbek, utóbbi laposabb és kerekebb.

Oldalnézetben legjobban Schaffer nek az E. laurillardi

fajról adott rajzával egyezik meg. (Schaffer 1. e. p. 189.

fig. 2.)

Nagyon jellemz a szemölcsözete, a mély gödröcskékben
fekv átfúrt bimbójú szemölcsökkel, melyek között sr és
finom szemcsézettség van.

Ez a faj Laube szerint (11. p. 67.) a mélyebb lajtamész
szintekben fordul el, Schaffer Eggenburgból említi.

Lelhely: Mecsekjánosi Öreghegyi kbánya.
H — ? Sz 3= 70 mm M = 28 mm
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Fenti jegyzékben csak a szövegben elforduló irodalomra
szorítkoztam.

Táblamagyarázó.

I.

Fig. láb. Arbacina monilis Desrn.
Fig. 2a. Fibularia püsilla Miiller.
Fig. 3a. Fibularia pusilla Miiller.
Fig. 4a. Fibularia pseudopusilla Colt.

Fig. 5a. Fibularia lecointreae Lambert.
Fig. 6. Hypsoclypus egregvensis n. sp.

Fig. 7. Echinolampas laurillardi Agassiz-D. sor.

II.

Fig. la. Hypsoclypus agregyensis n. sp. alzat és jobb hátsó
páros szirom.

Fig. 2a. Fibularia Stella ta Capeder.
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MopcKMe emu M3 MkioueHOBbix oTnoweHHM rop Ménén (BeHrpMH).

K ji ií 3 a ó e t a (' o p e h n.

B ceBepnofl Marni rop Ménéna mjoi hümachh b ropTone cjieayiomne

it>op.\ibi MOpcKiix eaceB :

Arbacina monilis Desmarest,
Fibularia pusilla Müller,
Fibularia pseudopusilla Cotteau,
Fibularia lecointreae Lambert,
Fibularia stellata Capeder.
Hypsoelypus subpentagonalis Gregory,
Echinolampas laurillardi Agaessiz,
Hypsoelypus egregyensis n. sp.

üaimbip 9Toro noBoro Bírna KOHiiHecKiiíí CBepxy, iíjiockhíí CHH-ay. A.vióy-

jmkph ne ojpinaKoro b uiMpnne. riopbi TaKJfce HeoAHHaicoBbie.

Oneim xapaKTepHO Ami onpe.iejienníi (popM SToro poAa, nponopipiH miipiiHbi

a\iyJiHKpbi k AJiHHe naHubipn. 9xy nponopuiuo BbipaiKaa b npopeiiTax, mm
Ha.'ibiBaeii aMÓyjiíTKpaJibUbiM HHAeKceM.

Bee 3Tii (JiopMM He bhijju onncaHH ao ciix nop na MeneKa. Bhabi Fibu-
laria pseudopusilla Cotteau h Fibularia lecointreae Lambert noBbie

AJIH TeppHTOpHH Beurpiin.

Notes sur quelques Ecliinides (les gistes tortoniennes de la

montagne Mecsek (Hongrie)

Por Erzsébet Szörényi.

Dans la faciés littorale de la série du ealcaire de la Leitha
de ]a m on tagn e Mecsek Septentrionale, se t rouvént les espéees
suivantes:

Arbacina monilis Desmarest eí la fnné correspoudante
au type de Désor et le type plus piát de Bazin. (Pl. 1. fig. láb.)

Fibularia pusilla Müller, un développement plus piát et

rond et autre plus aHongé. (Pl. I. fig. 2—3.)

Fibularia pseudopusilla Cotteau íorme identique a
l'exemplaire décrit pár Lambert. (Pl. I. fig. 4a.)

Fibularia lecointreae
, plus petite que l’exemplaire de type

d’origine d’Indre-Loire. (Pl. 1. fig. 5a.)

Fibularia stellata. (P. II. fig. 2a.)

Hypsoelypus egregyensis n. sp. Une forme grande, ronde,
a bord mince. Sa íace superierure est eonique, cblique
semblablement á l’espéce Conoclypeus plagiosomus Laube
(11. p. 67. pl. fig. 19. fig. 3.) dönt elle difiére pár la forme de
són póriproete et la rotondité de són ambitus. Sa- face
inférieure eist plate. et, autour du péristome exoentrique en
arriére, ooncave. Le® ambulacres ne sont pás ógalement la-rges.

C’est la paire posterieure qui est la plus lángé. Les pores des
paires de poros sont inégaux, non oonjugués.



La proportion de la largeur des pétales a l'axe longitudinal
du test est caractéristique de la délimitation spécifique de
genre Hypsoclypus, són pourcentage est eonstant das les

liinites d'une mérne espéce.

Le ehiffre exprimant cette proportion s’appelle index
ambulacral.

Qnant á l’extension géographique du genre Hypsoclypus,
aux endroits méridionaux de la Tethys, vivent les espéces a

pétales plus larges que dans les régions situées plus vers le Nord.

Hypsoclypus subpentagonalis Gregory' existe dans le 1

développement décrit pár Vadász. Les représentants de cette

espéce, vivant dans les couches sableuses sont beaucoup moins
grancls et plus fragiles que les exemplaires d’origine de cal-

caire leithanien. (Pl. I. fig. 6., Pl. II. fig. 1.)

Echinolaw pás laurillardi Agássiz. (P. I. fig. 7.)

Des búit espéces décrites, il y a une qui est nouvelle.
Fibularia pseudopusilla et Fibularia lecointreae Lambert sont
nouvelles en Hongrie, et. exceptée la Fibularia pusilLa, tontes
sont nouvelles dans la montagne Mecsek.

„A terv végrehajtása azokat igazolta, akik tántorítkatatla-

nul bíztak felszabadult dolgozó népünk teremt erejében.

A tervvégrehajtás sikerének egyik f összetevje, hogy mara-

déktalanul megkaptuk hozzá felszabadítónk és nagy segítnk, a

Szovjetunió teljes segítségét.*
4

Rákosi



Szörényi:

Miocén — Echinidák.

Földtani Közln.'/ 1950.
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Saöréuyi:

Mioeón — Echinidák.

Földtani Közlöny 1950.
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A magyaregregyi lajtamészkfeltárások

sztratigrafiai viszonyairól

IF.T. NSZ KV ,1'KNfi

A Magyaregregy környéki laj tamászk-komp 1exumban
igen változatos a rétegsor. A durva, sokszor több tonnás höm-
pölytartalmú, durva, kavicsos konglomerátumtól a finom-
szem, glaukonittartalmú meszes márgákon át a fínomszem
meszes sárga homokkig a legkülönbözbb kzetfajták
tartoznak bele. Legjellemzbb azonban a legtöbbre az, hogy
összetételükben sok a szerves állati héjrészekbl keletkezett tör-

melékanyag, ami a hozzákeveredett hordalék és hullámverés
által létrehozott, feldolgozott parti kzetanyag mennyiségétl
függen hozza létre a nagy változatosságéi rétegcsoport eltér-

fajtáit. Ennek megfelelen a bennük található állattársaság is

rendkívül nagy eltéréseket mutat.

A nyugodtabb s a hullámveréstl mentes helyeken keletke-

zett márgás üledékekben találjuk itt az elbbi közleményben
feldolgozott Echinoida társaságot.

Szörényi dolgozatában elforduló fajok nagyrészt a

Magyaregregy községbl K.-re fekv, úgynevezett Csigadiil-
ben a gerinct közelében lév szl frissen bevágott mesgye
partjából zöld tufa és az azt fed laza bryozoumos márgából kerül-

tek el. Ezek a rétegek az ott mintegy 90 m vastagságot elér,
lajtamészköszlet alsóbb részét alkotják. Itt fleg zöld tufában
elég nagy egyedszámmal fordulnak el az Echinidák.

A Ligettetre vezet kocsiút és az attól Ny-ra lév szl-
ben feltárt laza fehérésszürke bryozoumos márgából már jóval
kevesebb tüskebrt gyjt hettünk. E rétegsor helyzetileg elb-
binek a folytatása és szintén a lajtamészk alsó részébe esik.

A Magyaregregytl Ny-ra, Vaszar felé húzódó Leányki
árok K-i oldalvölgyrendszere fágából, laza fehéressárga mész-
márgás rétegbl került el a legnagyobb fajszámú fauna-
társaság.

Hasonló rétegbl való ennek az árokrendszernek É—K-i

foldalágából az Arbacinci monilis Desm. faj.

A Hypsoclypus subpentagonaüs Gregory-faji az elbbi
oldalárokrendszer szétágazása eltt a fágban feltárt kvarcos,
tufás márgából került el.

A Hypsoclypus egregyensis n. sp. a Leányki ároknak a

Nagyerdhegy háromszögelési pontja felé viv ágában, zöldes-

fehér, fínomszem márgából került el, nagytermet duplatek-
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ns Ostreák társaságában. Itt a közeli vet miatt a réteg 'hely-

zetét nem lehetett a rétegsorban rögzíteni.
A schlierszer szürke tufás agyagból, szintén a Leányk-

árokhól, Schizaster-fajck kerültek el. többnyire ersen defor-
málódva és kbeleik formájában, úgy hogy közelebbi meghatá-
rozásuk nem volt lehetséges.

A Meesekjá nos i
-Öreghegy kfejtjébl elkerült Echino-

iampas laurillardi a 1ajtamészköcsopor t alsó részében el-
bukkanó pados, kemény bryozoumos mészkpadból való.

A lajtamészkcsoport a leányki árokrendszerben jóval
nagyobb vastagságú, s sokkal változatosabb, mint a Csiga és
környéki elbukikanáiaokbain. Rétegvastagságban a durva-
kavicsos padok s lencsék többször is ismétldnek s néhol hosszú
szakaszokban teljesen kövületmentesek is. A sok apróbb,
nagyobb vet miatt e sorozat látszólagos vastagsága annyira
nagynak adódna (300—400 m), hogy azt nem lehet a többi el-
fordulással összhangba hozni.

„Az elmúlt esztend folyamán a termelszövetkezeti csopor-

tok úttör munkája megmutatta a szövetkezeti termelés fölé-

nyét és ezzel rést ütött a régi 'elítéleteken-
44
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Adatok a palócföldi oligocén

rétegtanához 1

J A S K 0 S A X n () R

A palócföldi oligocén slir többszáz méter vastag, igen egy-
hangú képzdmény. Általános szabályként a rétegsorban fel-

felé haladva fokozatosan homokosabbá váló üledékek mutat-
koznak. A térképezésnél a fokozatos átmenet miatt ilyen kzet-
tani jelleg alapján a rétegek elkülönítése nem lehetséges, mert
ez nem mindenütt egyidej. Mikroifaunisztikai szétkiitömítésük
hosszadalmas laboratóriumi vizsgálatot igényel, ezért elszige-

telt pontokon végzett tektonikai vagy faunisztikai észlelések
eredményei csak feltételesen kapcsolhatók össze. A térképezés-
nél egyes feltnen jellegzetes kzetpadok nyomozása gyors
azonosításra alkalmas módszernek bizonyult. A palóeföldi oli-

gceén összlet mélyebb szentjeiben vannak eruptív tufarétegek,
ezek azonban legtöbbször, így Ózd környékén is, nem láthatók
a felszínen. A glaukonitos homokk alsó határa alatt 150 m-ret,

mintegy 1 m vastag sárga limenites réteg van, amely lölött

általában homokos márga, alatta pedig agyagos kifejldés az
uralkodó és így a két képzdmény határának teikinthet. Ez a

réteg ersen vasas és meszes fínomszem iszap, amelyet Ózd
környékén sok helyen a parasztházak falának színezésére és

földes padlók tapasztájára használnak. A csillámos agyag és

homokos agyagmárga mállóit felszíni része a naptól kiszárítva
piszkos fehérszín, ez a határréteg száraz állapotban élénk
okkersárga szín és a kopár hegyLejtkön messzirl is szembe-
tn csíkként mutatkozik. Általában keményebb anyaga a fel-

színem kiemelked terepformákat alkot. E határréteg alatt, 20
m-rel mélyebben, már a csillámos agyagban, egy hasonló sárga-
szín. fél m vastag réteg húzódik, mely mészmárgalencsék
sorából áll. Xélia — ritkán — a mészmárga elmarad és helyette
a sárga iszapréteg duplázódik meg. 8—4° lejtés és még ennél
kisebb rétegdlések esetében fennforog annak a veszélye, hogy
a laza agyagrétegeknek már csekély megsu vadasa, vagy a
réteglap hullámossága a valóságtól eltér eredményt adhat.
Ezért a dlésmérések mellett e rétegek kibúvásának követése
jó szolgálatot tesz a hegyszerkezet nyomozásában.

Ez a sárga iszapréteg és mészinárgaréteg Bánréve, Ózd,
Hangé ay, Susa és Borsódszentgyörgy környékén mindenütt a

rétegsor ugyanazon szintjében mutatkozik. Szentdomonkos kör-

nyékén is megtaláltam ezt a sárga iszapréteget. Itt az els
mészmárgaréteg hiányzik, helyette azonban egy másik vezér-
szint van kifejldve: a Szentes által Fedémesrl már régeb

-

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társukat 1949 március 2-án tartott

za kiilt són.
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ben ismertetett kagylóinorzsalékos homokk. Ez a homokk
Feclémesen keresztül egészen Kisfüzesig összefügg vonulatban
követhet. A réteg követésében nagy segítségemre volt Schré-

ternek 1936. évben készített térképe, mely a homokk egyes
kibúvásait már feltüntette. Nagybátony körül is sikerült a régi

mélyfúrás helyétl északra, a Osievicés-völgyben, továbbá Alsó-

lengyelend-puszta környékén is megtalálnom a fentebb emlí-
tett sárga földfestékréteget. Sóshartyántól Ény-ra, Felslapásd
és Kislapásd-pusztáknál kuesztát alkot ez a réteg. Sem Sós-

hartyánban, sem Nagybátonyban nem olyan jól fejlett ez a

szint, mint Fedémes és Ózd környékén.

Bánrévétl Ózd, Sóshartyán, Bükkszéken át egészen Nagy-
bátcnyig követhetjük több mint 10.000 knr-nyi területen a
rétegsor ugyanazon szintjében ezen sárga földfesték, ill. mész-
márga- és homokkpadokat, tehát kétségtelen, hogy általános,
nagy területen érvényesült üledékképzdési jelenség. A fedé-
mesi kagylóhéjtörmelékes homokk sekély vízben, ers hullám-
verés által összemorzsolt kövületanyaga rövid idej ersebb
abrázióra utal. A sárga iszapréteg tengeri jellegét foramini-
l'erák és spatangida-tüskék igazolják. A foraminiferák Maj-
zon László szerint fels oligocénre utalnak. Ózdtól északra az
Uraji országút melletti feltárásból Dentalina filiformis Orb.,

Textularia carinaia Orb., Non ion is communis Orb., Uvigerina
pygmaea Orb., Sphaeroidina bulloides Orb., Clavulina commu-
nis Orb., Marginulina sp., Truncatulina dutemplei Orb-, Pulle-

nia sphaeroides Orb.. Rotalia soldanii Orb., Polymorphina sp.,

BamuHna sp., Robulina sp., Sptangida-tüske került el. Sós-
hartyántól 1 km-re Felslapád-puszta fölötti domboldalról
Truncatulina dutemplei Orb., Truncatidina ungeriana Orb.,

Glandulina laevigata Orb., Globigerina bidloides Orb., Boli-

vina punctata Orb., Marginidina-töredék, Sphaeroidina bulloi-

des Orb., Bulimin a elongata Orb., Textularia carinaia Orb.,

Globobulimina pacifica Cushm., Plectofrondicularia semicos-
tata Neug., Dentalina filiformis Orb., Cyclamina cancellata
Brady, Robulina crepidula Ficht.-MolL, Spatangida- tüske
mutatkozott.

A sárga iszapréteget Szebényi Lajosné Atterberg módszer-
rel szétkülönítette és a következ eredményeket kapta súly-
százalékban kifejezve:

Nedvesség légszáraz állapotban . . .

0.002 mimnél kisebb szemese (agyag) .

0.002—0.02 mm közötti szemcse (iszap)
0.02—0.2 mm közötti szemese (finom

homok)
0.2 mrn-nél nagyobb szemcse (durva

homok) . . .

CACO3 (szénsavfejldésbl meghatá-
rozva *

I. II. III.

111 i 11 t a

1.27 1.03 1.32

3.95 3.52 4,15

30.27 31.76 44.81

49.30 31.13 38.26

14.98 31.46 10.37

46.0 44.1 46.0



1
5
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Sóshartyán ózd és Hangony Fedémes
és Tafnalelesz

Bükkszék

Glaukonitos
homokk
400 m

Glaukonitos
homokk 400 m

Glaukonitos
homokk 400 m

Márgás
homokk 30 m

"

Márgás
homokk 30 m

Homokos
agyagmárga
100 m

Homokos
agyagmá rga
lkü m

Homokos
agyagmárga
100 m

Sárga iszap,
márga-
konkréciók
1—1 m

Sárga iszap és
mészmáiga-
konkréciók
1—1 m

Lumasellás
homokk és
sárga iszap
1—10 m

Sárga okkeres
márga 1 m,
homokk
5—10 m

Csillámos
agyag 150 m

Csillámos
agyag 150 in

Csillámos,
homokos
agyag 150 m

Foraminiferás
agyag és

márga 150 m

Agyag tní'a-

rétegekkel
t

Andezittufa
a Haraszt-
gödörben
1—2 m

Andezittufa a
Gyöngyvirág-
tetn 5—10 m

? 9 9

Foraminiferás
agyag, kolaj-
tartalmié tufa-
rétegekkel
lithotham-
niumos mészk

1. Id. No3zky Jen: Mátra-hegység geomorfológiája. 1926.19.0.

2. Schréter Zoltán: Bükkszék környék ének földtani viszonyai.
Évi Jelentés 1936—37-rl.

Az I. sz. minta Fedémes és Bükkszék közötti ‘275.0 magas-
sági ponttól 400 m-re délre, a II. sz. minta a bolycfkíi Szállás-

tet északi oldaláról, a III. sz. minta Ózdtól északra az uraji

országéit melletti elfordulásból való. Megjegyzend, liogy a II.

sz. mintában mészkn kréciócsikák, a III. sz. mintában pedig
csillámtörmelók adta a niagyszemcsék zömét. A szemcsenagy-
sáig alapján az I. és II. minta anyaga iszapos homok, a Ili.

sz. minta anyaga homokos iszapnak minsíthet. A vizsgálati



eredmények feltn megegyezése kétségtelenné teszi azonos
iiledékj ellégii két, bár a mintáik egymástól távolfekv helyek-
rl származnak. A sárga iszapos réteg azonban nem minden üt t

e.gé.sz egyforma, hanem megváltozik az azt bezáró, róteg-
cíoport fáeiesváltozásához igazodva. Már id. Noszky Jen is

megfigyelte, hegy: „A kiseelli agyag fáéieshez hasonló kép-
zdmények átmennek a homokos, ill. homokkbetelepülések kel
átjárt féleségekbe, melyek már inkább a fels oligoeén agyag-
márgáinak felelnek meg.' Talán lehetséges ilyen alapon az is,

hogy Schréter bükkszék térképének- színkulcsában 9. számmal
jelzett agyag egykorú képzdmény a színkulcsban 11. számmal
jelölt agyaggal és hogy ugyanúgy megegyez korúak a szín-

kulcsban S. és 10. számmal jelölt homokkpadok is. Ez esetben
nem egymás fölé települ, hanem váltós vetdéssel megismét-
ld, ugyanazon korú, de. nyugat felé homokosabbá váló réte-

gekrl volna szó. Lehetséges talán az is, hegy a bükkszék i tér-

kép színkulcsában 12. számmal jelölt andezittufával egykorú a
pétervásári harasztgödörben és a Kisfüzestl északnyugatra
lev szlhegyen elforduló vulkáni tufaréteg is. Ezen lehet-
ség eldöntése még további részletes vizsgálatra szorul. A mel-

lékelt szelvényrajz és összehasonlító táblázat ezen feltevést

szemlélteti.

flaHHbie k CTpaTMrpac})MM omirogeHa b ceBepHOií nácin BempHM.

ni. /i in ko

CfiiiTa ckiíirouenoBi.ix iuiacTOB b ceBermofi mhcth BeHrpim BBJiaeT a muih,-

HOi-Tbw go 1500—2000 MeTpOB. Oaa cogepwaeT miHH, necaaauKH, h fiecHaum

c-Tbie r.jiHHH. Abtoj) Hatnéji apecb xapaKTepiibiii MapKHpyiom,Hfl ropii30HT. 9tot
ropHaOHT coctoht H3 ,,-iiyMaureji“=oro necaaaaKa, vreprejia a By-JiKaHHaecKoro

Ty(pa. Oh pacnpocipaHöH na öojibuieii oöiacTH h nosTO.uy oaenb npiiropHO gjia

irwjienoBaHiiíi reoiorHMPPKoro npopHiía 9toíí TeppiixopHU.

* Daten zr Stratigraphie des Oligozans irn „Palóc-Lande“

in Nordungarn.

Von Sándor Jankó ^

I)er in Nordungarn sehr verbreitete oligozáne Schlier Löt eine
mehrere Hundert Meter mádhtige sehr einförmige Ablagerung.
Es gelang dem Autor darin limonitischen Sehlamm. Kalkmergel-
konkretionen und Lumachellen-Sandsteinbánke zu finden. Sie
gébén beim geologischen Kartieren gut verwertbare Leithorizonte
ab. Die erwáhnten Gesibeánisbarke komimon in einiem Gebiet von
rnehr als .10.000 km- überall in demselben Horizont dér Schichten-
folge vor und diirfen deshalb iáik Zeug'en allgemeiner, auf grossem
Gebiete auftretender besonderer Sedimentationsverháltnisse
gewertet werden.



Újabb adatok

Rudabánya ásványainak ismeretéhez'
TOKODY LÁSZL

Ó

Rudabánya (Borsod m.) vasérc-telepeivel mind föld-, mind
teleptani szempontból több szerz foglalkozott. (Ma. dér -

spac h L., Koch A., Hahn K., P á 1 f y M., Schmidt S.)

A vasércekkel együtt számos ásvány fordul el. Ezek
ásvány-, illetve kristálytani sajátságairól — meglep módon —
1924-ig semmi adatunk nem volt. Ez évben jelent meg Ruda-
bánya ásványai egy részének kristálytani tulajdonságait ismer-
tet dolgozatom (13.). Ezt követleg több közlemény foglalkozott

Rudabánya ásványaival (1., 3., 4., 7., 8.).

1947 augusztus havában Ruidaibányán a Magyar Nemzeti
Múzeum Ásvány-Kzettárának ásványokat gyjtöttem. A gyj-
tés anyagának vizsgálata alapján Rudabánya ásványaira vonat-
kozólag néhány újabb adatot közölhetek.

Termésréz . __

A rudabányai termésréz igen változatos alakban fordult és

fordul el.

Els kristálytani leírásom (13.) szerint a termésréz kristá-

lyainak megjelenési alakja igen érdekes. A {210}— tetrakisz-

hexaéder lapjai úgy fejldtek ki az egyik trigonális tengely
körül, hogy a kristályok hatszöges bipiramis. illetve szkaleno-
éder alakját látszottak felöltem.

Koch S. (4.) a Lónyay-bányából „az egyik tengely irányá-
ban megnyúlt oktacderes vázkristályök“ at, az Andrássy I.

bányamezbl „finom szálas, oktaeder-lapok irányában sagenit-
szerleg rácsos termésréz“-et és közelebbrl meg nem jelölt

bányából „25—30 cm hosszú ágas-bogas, torzult kristályok„fel-
építette lemezes halmazokban vagy finom szálas... nemez-
szerft“ termésrezet írt le.

1947-ben az Andrássy I. bányamez 1. szintjének ti. n. „anke-
rit-sor“-án eszközölt robbantás egy üreget tárt fel és ebbl ter-

més réz, kuprit, malachit és kaiéit kristályait gyjtöttem.
A termésréz most is nagy változatosságot árult el. Elfor-

dult ágas-bogas, leveles vagy mohaszer halmazokban. E dara-
bok felületét általában malachit és kevés víztiszta kaiéit vonja
be. A rudabányai termésréznek e gyakori megjelenési módjától
eltérnek a hengeres, gömbvég termósrézrudak, és gömbös-
vésés tömegek. Felületük mindig oxidálódott. Az átalakulás
nagyobb méreteket is ölthet, nemcsak a felületre, de mélyebbre
is terjed: a rudak és gömbök termésrézmagját kuprit veszi

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1949 május 18-án tarrott

szakülésén.
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körül, ez viszont malachittá változott; 'hasonlóan Kertai-tól
(3.) leírt háromzónás kuprit-kristályokhoz. Teljes átalakulás
példáit is látjuk: a termésréz helyét kuprit illetve malachit fog-
lalta el.

A termésréz és malachit olykor érdekes és szép alakzatok-
ban található. Az egyik példányon selyemfény, finom
malaehittk 39, illetve 30 mm nagy elliptikus fészket alkotnak
és ennek közepén foglalnak helyet a 3—10 mm-es termésréz-
gömibök.

Különösebb figyelmet érdemel az a^ darab, melynek limo-
nitalapzatára 8 nagyobb és több kisebb termésrézrúd települt.
A legnagyobb rudak hossza és vastagsága: 50:2, 60:2.5, 41:4,

60:3, 55:5, 42:1.5, 38:9 és 34:4 mm (III. tábla, 1. ábra). Szabadon
álló végüket ritkán határolja kristálylap. A rudak hatszöges
prizmáknak látszanak; keresztmetszetük hatszög. A lapok
indexe goniométeres méréssel a különböz bevonatoktól ered

homályosság miatt nem határozható meg. A „hatszöges priz-

mák“ kristálytanilag mint egyszer kristályok és mint kom-
binációk különbözképpen értelmezhetk.

Egyszer kristály lelhetne az olyan rombtizenketts, amely
az egyik háromérték tengely irányában nyúlt meg és e trigir

övtengelye a szerepl lapoknak (1. ábra). Ekkor a termésrézrúd
valóban „hatszöges prizma", mert a fellép lapok közti szög 60°.

A tetz-lap a trigirre merleges oktaéder-lap, ami — természe-
tesen — a szerepl rombtizenketts-lapokra is merleges.

Kombinációnak tekintve a rudakat, többfélp megoldás
lehetséges. A lapok közti szög ekkor azonban mindig kisebb
vagy nagyobb 60°-<nál és a rúd keresztmetszete ideális esetben
is megnyúlt hatszög.

3
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Néhány ilyen kombináció lenne a következ:

a) Rombtizenketts és hexaéder kombináció.ia. Az {lio} -nak

négy, az {l00}-nak két lapja fejldött ki. A kristály az a ;i-ten-

gely irányában megnyúlt (2. ábra). (100 : (110) — 45°, (110:(110)

= 90
3
.

b) Oktaéder és rombtizenketts kombinációja. Az >111}

négy, az { 110} két lappal jelent meg. A kristály az övtengely-
ként szerepl digir irányában nyúlt meg (3. ábra). (111): (llít= 1P9° 2816", (111):(011)— 35° 15'52".

2. ábra.

c) Oktaéder és hexaéder kombinációja. Az {lll}-nek négy,

az |l00}-nak két lapja van jelen. A kristály az övtengelyt kép-

visel digir irányában nyúlt meg (4. ábra). A kombináció az

elbbihez hasonló, de mások a szögek. (111): (111) = 70° 3144 ,

(111): (100) = 54°44
/08".

d) Az elbbivel azonos kombináció, de a „hatszöges prizma
41

tetz lapja: a „bázis
44

a rombtizenketts egyik lapja (5. ábra).

Ez a kombináció három formából {lll}, {100} és {lio} áll. (111):

íllL =70® 31'44". (111) : (001) = 54° 44'0S”. (111) : (110) : (001) = 90".

A „tetz“-lap azonban lehet az oktaéder egyik latija is (6. ábra),

ez azonban nem merleges az elbbiekre.
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Értelmezési lehetsegünk tehát több van. Legvalószínbb
a trigir szerint megnyúlt, féllapszámmal kifejldött rombtizen-
ketts kristály (1. ábra).

A rudaknak csak a bels része termésréz, a felülete átala-

kult. Az átalakulás.-mértéke változó, néha csak vékony felületi

rétegre szorítkozik, máskor a rúd egészére. Az átalakulási ter-

mékek: covellin, kuprit és malachit. A covellin vékony hártyája
fékétés indigókék bevonatokat alkot. Nagyobb mennyiségben
szerepel a kuprit és malaokit. A rudak magja termésréz, ezt

kuprit veszi körül, amire malaöhitréteg borul. A kuprit-
malachitréteg vastagsága különböz. Egyik vagy másik rudat
vagy csak a kuprit vagy csak a malachit burkolja.

Az átalakulási termékeket helyenként sárgás limonitkéreg
vonja be s ezen malaehittk pamacsai vagy a színtelen kaiéit

{0112^-kristályai ülnek.

A rudak sárgásbarna-fekete limoniton foglalnak helyet.
Ennek üregeiben kevés malachit és sok kaiéit fordul el; a kai-

éit a limonit felületén is bségesen megjelenik. A malachit álta-

lában vaskos, ritkábban pamaesos kifejldésben mutatkozik.

A színtelen kaiéit ] 0112/ -kristályai a rövidebb diagonális irá-

nyában rostozottak; méretük 1—3 mm. Ha közvetlenül a
malachitra települnek, színük halványzöldnek xnik fel.

Galenit.

A galenit elfordulását Maderspach L. (6.) a Szlávy-
és Divaldbányából, Pálfy M. (10., 11.) az Andrássy I. és Vil-

3
‘



160

mos-bányából, mégpedig mindkét bányatelep nyugati részé-
bl említi, Tokody L. (13.) a bányamez közelebbi megjelölése
nélkül ismerteti. Koch (4.) szerint az Andrássy I. és a Vilmos-
bánya nyugati szélén a mészkben kisebb tömzsöket alkotva,
szemcsés kifejldésben található.

1947-ben a galenit csak igen kis mennyiségben fordult el
a Barbara-tölcsértl keletre az Andrássy II. bánya délkeleti

részén a szállító szinten.

. Az élénk fémfénnyel csillogó galenit szürke, igen tömör
kvarcosodott mészkben 0.5—20 mm széles szalagokat, ereket
alkotott vagy behintve jelent meg. A szalagokat vaskos fehér
kvarc vagy helyenkint kaiéit választja el. A galenit ki'istá-

lyokban nem fordult el, mindig csak szemcsésen lépett fel; a

szemcse-nagyság 0.5—1 mm.
A galenit éremikroszkópi vizsgálatát dr. S z t r ó k a y

Kálmán Imre egyetemi m. tanár úr volt szíves elvégezni.
Eredményeit a következkben foglalta össze.

Érc-mikroszkóp alatt a galenit és a medd változatos szöveti
képe és mennyisége, aránya szembetn. A galenit szélesebb-
keskenyebb csatornák, finom hintések és nagyobb szigetek alak-
jában észlelhet. Körvonala és elhatárolása a medd felé nagyon
változatos és mindig az elretörés, a kiszorítójelleg benyomását
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kelti. A nagyobb galenitszigetek belsejében és a szélek felé is,

a felemésztett meddrészek maradványai ismerhetk fel. Az érc
belseje eléggé egynem (homogén). A hasadás jellegzetes
nyomai több helyen mutatkoznak. Etetéskor (Fackert -oldat)
szövete igen finom szemcsézettséget árul el. A szemcsék belse-
jében nagyon apró csillagalakú kristályomzak tnnek fel és

utalnak az ásvány gyors keletkezésére.

A galenit néhány bournonit-, tvasérc- és piritzárványt tar-

talmaz.
A bournonit a nagyobb galenitszigetek belsejében egyes

szemekben vagy csoportosan figyelhet meg. Reflexikóképcs-
ségé kb. a galenitéval egyezik; a reflexiós szín fehér, gyenge
kékeszöld árnyalattól. Pleochroizmus levegn igen gyenge,
alig kivehet. Olajimmerzióban már jelentsebb: kékesfehér-
zöldesfehér. Az anizotrópia levegn gyengébb, olajban sokkal

erteljesebb. A színek nem élénkek. Olajimmerzióban nagyobb
nagyítással rendkívül finom, parkettára emlékeztet ikerleme-
zesség látható. E zárványokat étetéskor sem a salétromsav, sem
a sósav, sem pedig a Fackert -oldat nem támadja meg.

A felsorolt sajátságok alapján az érc csakis bournonit lehet.

A kissé anomális anizotrópiája és a gyér, sokszor alig észre-
vehet ikerelemezessége arra utal, hogy molekulája a normális-
nál valamivel több ólmot tartalmaz.

ábra

8. ábra
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A bournonitnál sokkal ritkábban jelentkezik a tvasérc;
csakis a dúsakban érces mintákban fordul el. Színe kékes-
szürke. Csiszolási keménysége csak kissé nagyobb, mint a gale-
nité. Reflexióképessége jelentsen kisebb a galenitnél; olaj-
immerzióban ersen csökken és ugyanekkor a szemcsék belse-
jében barnássárga vagy vörösbarna belsreflexió figyelhet
meg. Pleochroizmus még olajimmerzióban sem mutatkozik.
Anizotrópiája igen szembetn, de jellegzetes színek nélkül.
A szokásos reagenciák egyáltalában nem hatnak rá.

A pirít a galenitben és a meddben egyaránt mikroszkópi
méret szemcsék alakjában jelenik meg. "Körvonala határozat-
lan; megjelenése sokszor gélszer. Nem ritkán a galenit kiszo-
rította, illetve felemésztette; mennyisége a galenithez viszo-
nyítva elenyész.

A galenittel vegyesen medd ásványként anglezit illeszke-

dik be az anyakzetbe. Határozatlan, lekerített szemcsék és füzé-
rek, de az ércmentes részeken önálló szigetek alakjában is meg-
jelenik. Reflexióképessége igen alacsony. -Színe szürke, Pleo-
c'hroizmusa nincsen. A reagenciák nem támadják meg.

Papp F. (7., 8.) ércmikroszkópi közleménye szerint a kal-

citos medd és a galenit határa nem éles, a kaiéit néha myr-
mekitszeren benyomul a galenitba. A galenitben pirít, kalko-
pirit, szfalerit és tetraedrit zárványokat figyelt meg.

Kuprit.

Kert a i Gy. (3.) Rudabányáról a háromzónás réz-kuprit-

malacliit-kristályokat vizsgálta. Koch S. (4.) az Andrássy II.

bányából téglaércet és kuprit-kristályokat írt le. Az 1—40 mm
nagy kristályok falakja az {lll}, melyhez az {llö} és {lOO}

járult. A Lónyay-bányából származó, egy mm-nél kisebb kris-

tályokon az uralkodó {lll} mellett az alárendelt {10°} és JllO)

alakot figyelte meg. Ugyanennek a bányának egy 2 mm nagy,

oktaéderes típusú kristályán az {lll}, {lio}, \100{ és n(21l} for-

mát állapította meg.
A termésréz lelhelyén, az Andrássy I. bánya 1. szintjén az

ú. n. „ankerit-sor“-ból termésrézzel együtt két kisebb darab
kuprit-stufa került el.

Világossága földes limonitra kb. egy cm vastag vaskos kup-

rit, erre malachit és kaiéit települt.

A malachit igen finom szálakat és kristályokat alkot.

A malachit-rostok általában pamaesszeren halmazokat alkot-

tak. Az egyik keskeny hasadékban parányi, legfeljebb 0.25 mm
nagy maladhit-kristálykák csillogtak.

A malachit eg-yik foltján víztiszta kaiéit igen apró >0112

1

kristálykái ültek.

A termésréz teljes egészében kuprittá alakult, üregeiben
szorosan egymáshoz ntten élénk fény kuprit-kristályok
ragyognak. Az egyik darabról két nagyobb kristályt sikerült

leválasztani. Az els kristály 5X5X2, a másik 4.75X2X2 mm
nagy.



A két kristály formái:

c
\
00l} d {lio}

* {50T0} p {lll}

* {20T0} *F{l26}

A csillaggal [*] jelzett három alak új.

Kombinációk:
I. kristály c'ooi}, {501-0), {so-l-o}*, d{ll0}, p{lll}, *F|l26{

— (7. ábra).

II. kristály c |00l}, d{llO}, p{lll} — (8. ábra).

Mindkét kristály falakja a hexaéder (7. és 8. ábra). Nagy-
ságban utána a d

!
110

}
következik. Vele majdnem azonos méret-

ben jelent meg a pjlllj. Míg a d{ll0} lapjai többé-kevésibbé

egymással egyenl nagyok, addig a p{lll) lapjainak mérete a
különböz térnyoleadokbain az I. kristályon változó, a II. kris-

tályon azonos.

A c

{

001 }, djlio}, pjlll} sima, tökéletes lapjai kitnen
tükröztek. Szögértéikeik

:

Mért Számíott

c:d = (100): (110) = 44° 59' 45°

:p = : (111) = 54° 44' 54° 44' 08"

d:p = (110): (111) — 35° 17' 35° 15' 52"

Az I. kristályon két vicinális forma: *
{ 50 - 1 • 0} és *{20-l-0}

lépett fel. Mindkét líj kristályalak csak egy-egy keskeny csík-
alakú lappal fejldött ki. Tükrözésük kifogástalan. Számított
és mért szögértékeik tökéletesen egyeznek.

Mért Számított +A
(50- 1 0): (100) = 1°09' 1°08'44" 0° 016"

(2010): ' = 2°49' 2°52l0" 0°03'10"

A rudabányai kuprit különös érdekessége az I. kristályon

megfigyelt xíj giroéder: *F{l26).

A kupritról eddig mindössze négy giroéder ismeretes, ezek
kivétel nélkül jobb-formák:

1

z {l0 -12 -13} = Gdt Atlas {678}

Z { 689

}

E{467}

D{245}

Az *F {l26} egyetlenegy, a többi alakhoz viszonyítva, kis

lappal alakult ki. A lap felülete a [p:F] irányban ersen ros-

tozott; felülete bizonyos mértékben lépcszetesnek mondható.
Reflexe ketts, ezek közül az egyik igen éles, a másik halvány

1 R. Schroeder: Rcitkupi'ererz u. die plagied-riisdhe Hemiedrie.
Centrailbl. f. Min. A. 1934. 353—358.

W. Kleber — R. Schroeder: Über die morphologisch e n u. struk-

tureVjen Yerhaltnis.se des Kuprit. Neues Ja<hrb. f. Min. Beil. Bd. 69. A.
1935. 364—387.
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és ismétld. A kát reflex közötti különbség maximálisan 2°;

megjegyzend azonban, hogy az (126) : (011) él beállításakor a
két reflex teljesen fedi egymást. A második reflexre számított
indexek vicinális jellegek; a mért és számított szögértékek a

különböz övékben nem egyeznek. Az *F\126/ meghatározása
kétségtelen.

Szögértékei:

Mért Számított +A
(126) (001) = 20°28'30" 20°26'22" 0°02,08

(110) - 71°18' 70°3909'' 0°38'51

(101) - 39°54' 39°22'22" 0°31'38

(011)
=* 27°07' 27°56'07" 0°49'10'

(1.1) = 35°14' 35°45'27" 0°31'27

A mért és számított szögértékek közötti különbség az ers
rostozottság miatt általában meghaladja a félfokot, ennek elle-

nére a formát biztosnak tekinthetjük.
Pantó Endre bányaigazgató gyjteményében két igen

kiváló kupritkristáiy, illetve kristálycsoport van, melyeknek
kristályai jelents méretükkel tnnek ki. Egy szabadon álló

oktaéder 26 mm nagy. A kristálycsoportban több oktaéder ntt
szabálytalanul össze; közöttük a legnagyobb 32 mm. A kris-

tályokon az oktaéderen kívül más forma nem szerepel. Felületü-
ket malachit vonja be.

. Hematit.

Halni K. (2.) szerint a rudabányai „vasktelep leg-

nagyobbrészt barnavaskbl áll, ritkábban vörösvask és vas-

csillám is fordul el“. Ezt az adatot Papp K. (9.) átvette; más
szerz Rudabányáról vascsillámot nem említ. P á 1 f y M. (10.,

11.)) csak a vörösvasérc (9.) fellépésérl szól.

A hematit mint vaskos, tömött, földes, gömbhójas vörös-
vask Rudabányán nem nagy ritkaság. Ilyen tömött vörösvas-
köveí (vérk) gyjtöttem a Lónyay-bányában (ITT- tábla, 2. ábra).

A hematitnak vascsillám változatát a Vi 1m os-bányamez
11. szintjének északkeleti szélén találtam meg.

Az ibolyaszín — helyenként zöldes, másutt vöröses —
könnyen szétmorzsolódó seisi palában 0.5—20 mm széles liema-
tit-zsinórok vagy kisebb lencsék figyelhetk meg. A parányi
acélszürke hematit-pikkelyek élénk fémfények. Mikroszkóp
alatt a pikkelyek barnásvörös, illetve vérvörös színnel áttetszk.

A hematit mennyisége igen csekély és csak ásványtani jelen-

tsége van.

K öleit.

Kalcit-kristályokat 1947-ben csak az Andrássy I. bányában
találtam. Bségesen fordult el, mint kísér és mint önállóan
fellép ásvány.

A termésréz ismertetésekor említett ásványtársulásban
résztvev kaiéit-kristályok aprók (1—3 mm), .színtelenek.

Egyetlen kristályalakjuk A] 0112); a lapok rövidebb diagoná-
lisuk irányábam rostozottak.



A bánya keleti faláról gyjtöttem azokat a kalcit-példá-

nyokat, melyeken a kaiéit önállóan, egyéb ásványoktól nem
kísérve, jelenik meg. A kristályok egymással szorosan össze-

nve, barna limoniton ülnek. Ezek a kristályok az elbbieknél
lényegesen nagyobbak, némelyik eléri a 20 mm-t. Színük is más.
Víztiszta kristályok ritkák. Fehéres, vagy fehér színek szere-

pelnek nagyobb mennyiségben. Uralkodó alakjuk a <5'*0l]2/'

az elbb említett kifejldésben. Gyakran felismerhetk a való-

színleg bjlOlOj formához tartozó görbült, nem mérhet lapok,

melyek lényegesen kisebbek a <5 * {0112 f lapjainál. A bázis sze-

rinti átnövósi ikreken is csak a A - { 0112} és b{l010{ figyelhet
meg. E kristályok tehát tökéletesen egyeznek a Rudabányáról
már leírt romboóderes típusrí kakátokkal (13.), ellenben hiá-
nyoznak a lapdúsa bb, prizmatikus kifejldésül kristályok (13.).

Barit.

A barit vaskos és kristályos változatát több szerz leírta

(1.. 2., 3., 5., 6., 11., 13.).

A víztiszta barit-táblákon kívül — melyeknek kristálytani
sajátságait Kertai -<3.) ismertette — az Andrássy I. bánya-
mezbl rozettaszeren kifejldött barátot .gyjtöttem.

A barna limoniton az elbb tárgyalt kaiéit kristályai ülnek,
s ezekre települnek a barit-rozetták. E barit késbbi generáció-
hoz tartozik. Fiatalabb mint az Andrássy II. bányában a galé-
riát elfordulás közelében megfigyelt vaskos barit; a kaiéit

kiválása után keletkezett.

A rozettákat papírvékony, fehér, élénken csillogó, srn
egymáshoz ntt barit-táblácskák alkotják. A rozétták mérete:
5—10 mm.

Feltn, hogy 1947-ben Rudabánya területén az azurit sehol
sem fordult el. Régebben ellenben szép és lapdús kristályokban
jelent meg (13.).

HoBbie flaHHbie o MMHepanax MecTopowfleHMfl PyflaöaHn.

h- Tokojh:
Abtop aaHHMaexca c ícpHCTaajio-MopttojionriecKiiMii npoJieMaMii KpucTajuiOB

viegH. Oh 3amrcaeT pe3yjibTaTH pyao=iiHKpocKoinrrecKiix paccnegoBaHUií icpne=

TajuiOB raaeHHTBi. Oh yciaHOBHJi HOBbie (Jtopxtbi Haa KpHCTaJiJiax icynpHTbi

.

3aTexi oh HsysaJi KpHCTanJibHBie-fpopMH KanbiiHTOB h oöpasoBanne íiH3HeHOB.
Oh 3amicaeT HeKOTOpbie KpHCTajnibi reMaTHTOB. HaitOHeu oh nonpono H3JiaraeT

coiipoBO/KHaioiHiie MiiHepanw MecTopoHtgeHHfl.

Neue Beitráge zr Kenntniss dér Mineralien von Rudabánya

von L. Tokod y.

lm Jalire 1947 saruméit e ieh für die Mineralogisch-Petro-
graphische Abteilung des F

T
ngarischen Xationalmuseums Mine-

ralien. Die Aufarbeitung dieses Materials fiihrte zu einigen
neuen Angaben im allgemeinen, speziell aber zr Kenntniss dér
Mineralien von Rudabánya (Komitat Borsod. Ungarn).
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Die eiugeheiid untersucliten Mineralien sind die folgeiulen:
gedieg. Kupfer, Galenit, Cuprit, Hematit und Baryt.

Das gedieg. Kupi ex* kammt am 1-ten Horizont dér
Gi’ube Andrássy I. vor. Das bedeutendste Exemplar zeigt
mehrere secbsseitige Kupferkristalte von stengeliger Ausbil-
dung und bemerkenswerter Grösse, und zwar mit dér Lángé:
Breite 50:2, 60:2.5, 41:4, 60:3, 55:5, 42:1.5, 38:9 und 34:4 mm
(III. Taf. Abb. 1.). Term ina lilaóben treten selten auf, sie sind aber
zr goniometrisehen Messung ungeeignet. Die Kristalle ersdhei-
nen als hexagonale Prismen mit sechsseckigem Querschnitt. Die
„Prismenfláchen" sind wegen des Überzuges ebenfalls nicht
messbar. Die wal irseliein 1ichste Erklárung dieser Ausbildung
ist die folgende: Dér seheinbar hexagonale Kristall ist ein lialb-

flaohenzáliliges Rliombendodekaeder, das in dér Biehtung dér
dreizábligen Aebse gestreckt ist, und diósé Trigyr entspricht
dér Zonénadhse dér auftretenden Fláchen (Abb. 1.). In diesem
Fali ist dér Kristall tatsáchlicli ein „hexagonales Pi*isma“ mit
dem Fláchenwinkel voix 60°. Die Terminalfláche lásst sicli als

die zr Trigyr senkrechte Oktaederfláche betrachten, die zu-

gleich aueh auf die Rhombendodekaederfláchen senkrecht ist.

Ausser dieser Lösxxng gibt es noch melirere Lösung (Abb. 2—6.),

die aber wenigere Wahrscheinlichkeit habén.
Die Kupferstengeln sind melír oder weniger umgexvandelt.

Meisten besteht nur dér Kern aus gedieg. Kupfer, dieser wurde
mit Cuprit und auasen mit Malachit umhüllt oder noch mit
Covellin bedeckt. Dér Grad dér Umwandlung ist verschieden.
Die Umwándlungsprodúkte wurden in einigen Fallen mit Limo-
nit iiberzogen.

Die Begleitmineralien sind: Limonit, winzige Malaehit-

kristalle und
J
0112 }'Kalzitrhomboeder.

Dér Galenit wurde in dér Grube Andrássy II. gesam-
melt. Dér feinkörnige Galenit bildet 0.5—20 mm breite Bánder,
Adeim im Kalkstein oder kommt eingesprengt vor. Zwischen
den Bándern und Adeim tritt derber Quarz oder Kalzit auf.

Galenitkristalle wurden nie beobachtet, nur Körner von dér

Grösse 0.5—1 mm. Xach dér erzmiki’oskopisohen Untersuohung
wurden im Galenit Bournonit, Nadeleisenerz, Pyrit und im
Kalkstein Anglesit festgest elit. Im inneren Teil des Galenit

s

wurden kleine sternförmige Kristallskelette beobachtet, dicse

weisen auf rasche Bildung hin.

Dér Cuprit kommt in dér Grube Andrássy I. mit gedieg.

Kupfer vor. In dem Hohlraum eines vollstandig in Cuprit
umgewandelten Kupferstuffe sitzen práchtige Cupritkristalle.
Zwei Kristalle wurden eingehend untersucht. Am ersten Kris-
tall von dér Grösse 5X5X2 mm wurden die folgenden Formen
beobachtet: c|00ll,

# {50-l*0}, *{20-1-0|, d{ll0}, p{Dl}, *F}l26}.

Die mit einem Stern bezeichneten Formen sind fiir den Cuprit

im allgemeinen nett. Die Formen {öO-l-O} und {20-1-0} sind

schmale Streifen. Die Fönn F [
126

1 ist das fiinfte an Cuprit
bekannte Gyroeder; die Form ist sidher (Abb. 7.). Dér zweite

Kristall von dér Grösse 4.75X2X2 mm trágt die Formen c-'OOl}



Tokody: Földtani Közlöny, 1950.

Rudabányai ásványok. Hl. tábla.

»

1. ábra

2. ábra



167

(^110,, P
(
lll}. (Ahb. 9.). Dér Typus dér beiden Kristalle ist

hexaedrisch.
Dér H e'm a t i t koninit als Roteisenstein in dér Címbe

Lónyay (III. Taf. Abb. 2.) und als Eisenglimmer in dér Grube
Vilmos vor.

Die Kalzitkristalle wurden im Jahre 1947 nur in dér Grube
Andrássy I. gesammelt. Die Kristalle isind von zweierlei Art: 1.

vasserhelle. 1—

'

mm grosse Kristalle mit dér Fór ni <5
‘

! 0112}

und 2. weissliche oder weisse, selten wasserhelle, max. 20 mm
grosse Kristalle mit dér doniinierenden Form. ó-

> 0112} und
dér untergeordiieten b(l0Í0}, unter den letzterem Kristallón
wurden Zwillinge nach dér Basis beobaehtet.

Dér Bary t tritt in zwei Generationen auf. In dér Grube
Andrássy II korúmén auf Kaiéit — dér auf Limonit gelagert
ist —- Barytrosetten vor. Die 5—10 mm grossen Rosetten
bestehen aus papierdünnen, we issen, stark, glanzenden Baryt-
tafeln. Dieser Baryt ist jiinger als dér in dér Grube Andrássy
I auftretende derbe Baryt und jünger als dér Kalzit.
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Adatok a bükkhegységi diabáz ismertetéséhez

SZENTPÉTEBY Z S I G M 0 X I)

A Bükkihegység É-i részén, Diósgyr, Hámor, Üjhuta vidé-

kén nagyterjedelm poríirit (triászkori) terület van, melynek
Ny-i szélén diabáz bukkan él. A sávonként megjelen diabáz
az eruptív terület legfiatalabb képzdménye, lávája és tulaja a
porfirtömegek fels részére telepedett. A diabáz a porfirittel és
triászmészkvel együttesen, a triász után gyúródott földtani
egység.

A diabáz viszonya a triái\zmészkhöz nagyon különböz
következtetésekre ad alkalmat. Vannak helyek, ahol a rétegek-
ben váltakozik a mészk a diabázzal, másihelyen a dliaibáz érint-

kezési hatást gyakorol a mészkre. Lehetséges, hogy a mész-
kövek képzdése vége felé tört fel a diabáz.

A Szinvaszoros déli végén, a Kiskút-, Kerek- és Ivisdél-

hegyek diabázelíordulásai nagyjában NyÉNy—KDK-i irány-
ban, tehát az összes képzdmények csapásirányában húzódnak:
az összepréselt lávapadck és tufarétegek 42°—66° alatt dlnek
DDNy (200°—230°) felé. A helyzet nagyjában megfelel a diabázt
mindkét oldalról határoló triászmészkövek újab'bi palásságával,
ami a' régi palásságtól: NyDNy—KÉK. nagyon eltér. A diiabáz-

zal az ÉK-i és DNy-i részen érintkez porfirittuifa településével

ez az újabbi palásság jól megegyezik.

Az elfordulást a Szinvapatak két részre osztja. A DK-i
rész a Kisdél- és a Kerekhegyek érintkezésénél, a Száruzvölgy
mentén húzódik a Kerekárokig, több mint egy kilométer hosz-

szúságban. Az ÉNy-i részt a Kiskúfhegyen felfelé, a gerinc irá-

nyában 82 m, nyugati részén csak 41 m hosszúságban tudtam
nyomozni.

DNy-ra, a Lusta-, a Hollós- és Szárazszinvavölgyek találko-

zásánál szintén kis diabázelfordulás van. Jól feltárt az erupti-

vum a Hollósvölgy és az újhu fai út között lév sziklatömegben, a

fvölgyben, a régi ktör helyén. Az újhutaúttól, a Szinvafor-

rás feíé sötétszín breccsiás, kvarcos mészk következik, majd
éékony, meszes diabáztufarétegek láthatók a kvarc it teléres

mészkben.
Schréter csak szkszavú jelentésiben emlékezik meg ezekrl

az eruptivumokról, melyeknek részletes vizsgálata nélkülözhe-

tetlen az egész hegység megismeréséhez. A préselt eruptivumo-

kat sokkal idsebbeknek tartják a triászmészköveknél pedig

egyesek egyidsek, st részben fiatalabbak lehetnek.
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A legnagyobb diábázíeltárás a. Kisdél- és Kerekhegyek
közötti szüli völgy, ahol a diabáz helyzetébe, változatosságába
és a diabáz- és mészkérintkezésbe bepillantást nyerünk.
A patak medrének több mint felét (616 m) diabáztufába vágta
be, mely a legfels részen salakos. Helyenként tömeges diabáz
mutatkozik, tekintélyes sziklafalakban. Ezek a diabázfajták
nagyjában egyeznek a Kisdél-fokán, a Szinvaforrással szemben
lev diabázszakasz kzeteivel.

A mészkérintkezésen breccsiássá válik a dliabáz. Különö-
sen sok mészk-, szarukzárvány a 285 m, 448 im útszakaszokon.
A Szárazvölgy torkolatánál jellegzetes mészszilikátszaruk és
epidozit jelöli a határt. Sok helyen az elmeszesed diabáztufa is

tartalmaz lencseszer mészkzárványokat. Feljebb, 345 rn-nél a
sötétszürke és fekete triászmészkrétegek váltakoznak a meszes
diabáztufával. A kvarcát- és a finom aplittelérek a diabáztufá-
kat is átjárják.

A diabázfajták megtartása általában jobb, mint a szomszé-
dos porfiriteké, habár a porfiritekkel egységes testnek mutat-
koznak és a szélek felé váltakoznak is azokkal. A diabázfajták
közül csak egyes tufarétegek vannak ersen összepréselve, míg
tömeges diabázok kevéssé mutatják a préselés (hatásait. A dia-
báztufák nagyrészben palássá vagy levelessé váltak és hasonlí-
tanak a porfirittufákoz. A dinamikai hatás általános, de nem
olyen ers és változatos, mint a porfiriteknél.

A vegyi elváltozás tekintetében szintén van különbség a
diabáz és a szomszédos porfirit között. A porfiritnél az általános
elváltozás szericitesedés és kvarcosodás, az elmeszesedés, epido-
tosodás, csak helyi jelentség. Az elváltozás a földpátokat
kevésbbó érintette, mint a femikus szilikátásványokat. A földpá-
tok között sok üde maradt, míg a femikus ásványok csaknem
kivétel nélkül elváltoztak. Ezzel ellentétben a diabáz femikus
szilikátásványai a tömeges fajtákban, st a tufában is üdén
megmaradtak, a földpát azonban helyenként valamivel mállot-
tabb, mint a porfiritben, sokhelyütt teljesen elváltozott. A maii-
tok uralkodó elváltozás! módja a elhibáznál a kloritosodás, elme-
szesedés és agyagosodás. A íöldpátok szericitesedése nem álta-

lános, míg az epidotképzdés helyenként igen ers, a kvarccso-
dás, kilúgozódás kisebb mérték és ritkább, mint a porfiritek-

nék Az alapanyag klorittá változott epidotkiválás -mellett. Ahol
a kvarcosodás ersebb, ott az elmeszesedés csekélyebb mérték,
ami a kalcitreliktumok alapján utólagosnak látszik, a kovasav
eltoló hatására vezethet vissza. Igen fontos elváltozási mód a

diabázoknál az amfibolosodás (aktinolit-. tremolit-, urálit-kép-

zdés). Más elváltoztató hatások történtek tehát a diabázoknál,
ami a különböz korra utalhat.

A diabáztufák sokkal ersebben mutatják a dinamikai,
valamint ezzel összekötött, vagy független vegyi elváltoztató
hatásokat (Szárazvölgyben).

DIABÁZFAJTÁK: Uralkodik a diabázporfirit, fleg a dia-

bázcs (spilites) alapanyagú. Nem porfiros szpilit ritkaság, pl a
hollóslápai elfordulás. A szpilitporfiritekjiagyon srítek. Közöt-
tük nagydbbszem, az ofitoslhoz. közelálló ofitporfirit is van.
Ritka az cfit. Itt meg kell különböztetnünk savanyúbb és házi-
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sosabb típust is, bár a normális típus uralkodik túlnyomóan
Lávapadokban váltakoznak a Kisdélfok sziklatöanegében, vala-
mint Kiskxíthegy diabázában is. Diabázporfirit-niandulak több
helyütt elfordul.

A diabázfajtáknak egymáshoz viszonyított helyzetére, az
elfordulások mai, összegyrt, összeszakadozott és részben elta-

kart állapotban, biztos következtetéseket vonni . alig lehet.

A megfigyelhet részletek alapján mégis úgy túnik fel, hogy
az elfordulások egymással váltakozó láva- és tufarétegekbl
épültek fel. A salakos, mandulaköves részek a lávapadoknak
DXy-i oldalán vannak. A diabázt átszel kivarcit- és aplit-telé-

rek késbbi származásúak, hiszen már elváltozott diabázrésze-
ket zárnak magukba.

KÜLS MEGJELENÉS: A tömeges diabázok, kevés kivé-
tellel, palás szerkezetek. A palásság síkja egybeesik az eredeti
folyási iránnyal, tehát helyenként megfelel a lávafolyás irá-

nyának. Ahol a palásság gyengén kifejezett, vagy elmosódott,
gömbös elválás is van. A diabáztufáknál tranzverzális palássá-
got ritkán találunk, ami a porfirittufáknál gyakori.

DIAfíAZPORFIRIT: E területen uralkodó a diabázporfirit,
a nem porfiros szpilit és az ofit szói*ványos fáciensnek látszik.

Ezek egymástól csak a szerkezetben és olykor az eredeti ásvá-
nyoknak (plagicklász, augit) egymáshoz való viszonyában
különböznek.

A diabázporfiritek alapanyaga a fejldésnek igen sok foko-
zatát mutatja, az üvegtl a meglehets nagyszem, teljesen
kristályos állapotig. Teljesen üveges rész ritka, a hipokristályos
alapanyag gyakori, de bven van kristályos szövet is.

Az át nem változott üveg világosbarna, ritkábban sötét-

szürke. Üvegrészek csak egyes kisebb foltok, a kloritos, agyagos,
kalcitos termékekkel borított, átalakult részek között vannak.
Az üvegben barna és fekete pontszer részek olykor egy irány-
ban rendezkednek és .talán az eredeti folyás irányát jelzik.

Az alapanyag plagxoklásza lemezes, lécalakú vagy izomet-
rikus, xenomorf szemcse és földpát. Némelyek olykor a por-
firosan kivált földpátok hosszúságát is fölülmúlják. A pla-
gioklász mikrolitok rendesen albit, ritkán karlsbadi ikrek. Gyak-
ran görbültek, elsötétedésiik hullámos, olykor darabokra is szét-

törtek. Andezin- és labrador-sorozatúak, de vannak köztük oli-

goklász felé hajlók is. Észlelésem, hogy az alapanyag, valamint
a porfiros föl dpátoknál a fajta nem függ a kzet férni kus szili-

kátásvány tartalmától. Egyes esetekben a sok augitot (és klori-

tot) tartalmazó kzetek alapanyagában savanyú andezin ész-

lelhet, míg a túlnyomóan plagioklászokból álló kzetekben
bázisos lalbrador van. .

Az alapanyag átalakulása: a másodlagos ásványok min-
sége és egymáshoz viszonyított mennyisége nagyon változatos.

Vannak kzetek, melyekben az alapanyag túlnyomóan földpá-
tosan alakult át, így a savanyúbb típusú dlLabázoknál; máshol
túlnyomóan kloritosan változott át, mint a bázisosabb tagoknál,
ezekkel társulnak a kalcitos, epidotos, kaolinos, titanitos és sze-

ricites termékek. Gyakori az agyagos átalakulás, a szokott

kísér ásványokkal (kaolin, szeriéit, epidot stb.). Egyes kzetek-
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ben az átalakulás minsége foltosán változik, máshol egyenletes.
A kabátos elváltozás mindig az alapanyagnak csak bizonyos
részeit érinti.

A plagioklászmikrolitok többnyire fokozatosan mennek át

a porfiros kristályokba. A panxenomorf izometrikus szemesé*
alapanyagé diabázokban nincs átmenet a mikrolitokból a por-
firosokba. A jwrfiros plagioklászok az andezintl egészen a láb -

radorbytownitig (Abcn—40 ) változnak, de a labrador uralkodik
Többszörös-álhit, karlsbadi, ritkábbak a periklin ikrek. A pla-
gioklászok olykor korrodáltak és alapanyagzárványokat tartal-

maznak, melyek zónásan, vagy bizonyos irányokban rendezd-
tek. Zónás kiképzdés ritka és kevés zónából alakul. Elsötétedé-
síik, különösen a szárazvölgyi és kiskút i kzetekben, ahol a pré-

selés hatására ikersávjaik elgörbültek, hullámos. Egyes kristá-

lyok össze is törtek. A porfiros plagioklászoknak legfontosabb
elváltozása terméke a kaiéit, szeriéit, agyag, kaolin és epidot.

Egyes bázisos diabázokban, az augit telejsen üde, a plagioklász

tökéletesen elváltozott és pedig a pirites kzetekben kalcittá és

kvarccá alakult, azokban, melyeknek augitja uralitosodni kezd,

fleg szerieitté változott.

Az alapanyag augitja kétféle: a savanyúbb és a normális
diabázporfiritben világossárga, majdnem színtelen, a bázisosak-
ban a halványsárga mellett a barna (ibolyás árnyalatú) az ural-

kodó, vagy egyedüli. Az augit alakja általában vékony, oszlopos
vagy lécalakú, a pánxenomorf szemcsés alapanyagban szabály-
talan szemcsék. A barna és ibolyásbarna augitmikrolit rende-
sen vékony oszlop.

A hollóslápai elfordulás kzeteiben az alapanyag jórésze
barna augit-kristályvázakból áll. melyek között leggyakoribb
a fúrtalak, a párhuzamos rostos vagy szétágazóan sugaras hal-
maz, ritkább a létra-, toll-alak. A kristályvázak tengelyében
olykor finom plagioklász! éc van- Egyes nagyobb kristályváza-
kat földpátlécek vagdalnak darabokra. Az alapanyag augitjá-
nak az elváltozása fleg kloritos és kalciíos, de gyakori az akti-

nölittá, vagy tremolittá való átalakulás is. Az endomorfkontakt
kzetekben az augit és a plagioklász elváltozásából epidot szár-
mazott, ugyanitt ia limonitos titán it is megjelenik.

Porfiros augit nem mindegyik diabázban van. Sok klorito-
sodott. A porfiros augitkristályok olykor a 6 mm nagyságot is

elérik: zömök oszlopok, részben halványsárgák, részben barna-
színek, néha ibolyás árnyalattal és üdék. A savanyúbb diabáz-
porfiritekben rendes a diopszidaugit. A halványsárga és barna
augit ugyanabban a kzetben is elfordul. Az augitok alakja
többnyire automorf. A földpátkristályok küls részében zömök
barna augitszemek találhatók. Az augitkristályok széleihez
gyakran földpátiemezek simulnak. A porfiros augit egy része
egyids a plagiokl ásszal. A (100) szerinti iker ritka. A zónás
szerkezet gyakori. A barna augitoknál gyakori a homokórás
szerkezet. A halványsárga augitnak a fi irányában néha bar-
nás árnyalata van, több mérés középértéke szerint a legnagyobb
kettstörési szín i-^-fi) 0.026, Y : c = 46° körül van. A barna és

ibolyásbarna augit igen gyengén pleokroizmust árul el. A /



középért éke = 1,730, legnagyobb kettstörése = 0,027, 7 : e.

max. 4S fc

. A legtöbb barna augitkristály csak a y és a-ra mer-
leges metszetek övében sötétedik el, míg hosszanti lapjával ( I fi)

párhuzamosán sajátságos kékes és barnás anomális kettstörési
színeket mutat.

Az amfibolosodás a porti ros augitnál gyakori jelenség, de
nem olyan nagyfokú, mint a kloritosodás. A barna augitos kze-
tekben, a kloritosodás kezd szakában a küls részen még több-
ször fel lehet fedezni a bomlani kezd rostos amfibolt is. Olykor
a másodlagos amfibol már teljesen klorittá vált, amidn a bels
részen még mindig van augitreliktum. viszont van olyan eset is,

amidn az augit küls részein amfibolosodik, vTagy éppen rostos
anifibollal van körülvéve, bels részén pedig kloritosodásnak
indult. A halványszín augit kalcitosodása gyakori, de szárma-
zik kalcit a barna és ibolyásbarna augitból is.

A legersebben elváltozott augitban, elváltozási termékei-
ben limonit is van. A porfiros augit jóval üdébb, mint az aiígit-

mikrolit, a porfirosok közül is a barna és ibolyásbarna az
üdébb.

Az elváltozásból származott amfibol csak nagyon ritkán
egybefügg urálit, legtöbbször rostos aktinlit és tremolit. Az
urálit még akkor is, ha nagyjában egybefügg lemeznek látszik,

rendesen különbözen orientált részekbl áll. Halvány sárgás-
zöld, csak ritkán mutat élénkebb pleokroizmust: a = halvány
zöldessárga, fi = zöld, 7 = zöld, kékeszöld szín. A rostos

amfibol legtöbbször igen halványzöld aktinlit, éppen úgy, mint
a teljesen színtelen tremolit: ecsetszerleg szétágazó vágj- pár-
huzamos rostos halmaz. Az aktinlit pleokroizmusa csak
helyenként észrevehet: « = igen-igen halvány zöldessárga,
majdnem színtelen, $ és 7 — halványzöld. A legélénkebb szín
aktinolitot a barna augitos kzetekben találtam.

A kaleitzár vány fészkekben jelenik meg augitban. A klorit

legtöbb esetben a pennin, szórványos a klinoklór, ritka a ripido-

lit és a delesszit. A ripidolit 7-ja néha vereses sárga. Az epidot
legnagyobb része pisztacit, mely (Hollóslápa) köretében élén-

kebb pleokroizmust is mutat: a = igen halványsárga, színtelen,

d = citromsárga. 7 = zöldesbarna. Gyakori a klinozoizit is.

Üde olivin nincs ezekben a diabázporfiritekben, ellenben a

Lustavölgy kzetében olyan pszeudomorfózát találtam, melynek
alakja olivinre vall. A zömök kristályformát szerpentin tölti ki,

mely krizotil, de vannak bennük amfibolszálacskák (pitit) is.

Némely pszeudomorfózát csak a finom pilitszálacskák töltenek

ki Hég kevés vasérc, azután klorit van bennük.

A szórványos biot.it olyan viszonyok között fordul el, hogy
utólagos ásványnak is lehet tartani: hajlongó lemeze a palás-

sággal párhuzamos kloritsávokban, azok szélein, de külön is el-
fordul. Pleoklorizmusa ers: 7 színe néha barna vagy sötét-

barna, néha narancssárga, « színe világosbarna, néha majdnem
színtelen. Egytengelynek látszik.

A vasérc majdnem mindenütt elváltozott, helyenként limo-
nitos hematit lemez is elfordul. A magnetit ritka. Az xlmenit-
bl származó leukoxénhalmazok gyakoriak. Több kzetben, mely-



ben ers kloritképzdés, pirít fordul el szemcséikben, zsinórok-
ban, limonitosodó állapotban. Apafit prizmás kristálya igen

ritka.

A mandulák anyaga fleg kaleit, de klorit és epidot is talál-

ható. A kaiéit néfha kristályokban, máshol halmazokban talál-

ható.
Pdiner Ödön vegyészmérnök szíves elemzései alapján a

kzetfajták a következk:
1. Szpilitporfirit, a Kisdélfok sziklatömegének egyik láva-

padjában uralkodó típusú, világosabb kékeszöld szín kzet.
Volummetrikus összetétele: porfiros plagioklász (Ab-i.i—48 )

=
18%, porf. augit = 4%, alapanyaga = 78%. Az alapanyag ural-
kodókig plagioklászból áll (egyesek Ab52), ezenkívül kevés
augit, vasérc és kloritos, szericites rész van benne. (Az elváltc-

zási termékeket, melyek nem pszeudomorfózák, az alapanyaghoz
vettem.) A vegyi értékek a következk:

Eredeti Niggli Becke, Marchet, CIPW
elemzés : értékei : Tröger értékei : értékei:

SiO» 48,00 si 117 6 34 or 6,45

Ti0 2 2.89 al 25.5 V 50 ab 26,04
ALÓ, 17,94 fin 40.6 f 34 an 31,86
Fe,0, 3,63 c 25 di 19,17

FeO 4,19 alk 9 Is 0,73 ol 2,82

MnO 0,27 k 0,18 fs 0,41 mt 5,27

MgO 6,72 mg 0,61 qs 0,14 il 5,49

CaO 9,60 ti 5,2 ap 0,55

Ka 20 3.08 P 0,2 az 0,55 II". 5,4(3) . 4

K 20 1,09 m 4 L % 0.51

p.o. 0,24

H,0+
2,01

H,0 0,11

99.77 Fajsúly = 2,794

Az elemzésbl látjuk, hogy ez a normáltípus a bázisosabbak
közé tartozik. Feltn a titán nagy mennyisége. Hasonlít e

kzet a Bhkkhegység déli részén az ortáslhegyi nagy kbányában
feltárt diabázporfirithez. Az ortási diabázban a vasoxidok meny-
nyisége jóival nagyobb, míg a Ti-, Ca-, és Mg-oxidok mennyisége
és alkálviszonya kisebb.

Az Osann-féle értékek alapján a háromszögben a 68. plagio-

klászbazalttal (Crater Peak) esik majdnem egy 'helyre, de az /

értéke miatt attól kissé az F sarok felé. Kovasavhányadosa (k)

jóval kisebb, mint a rokon kzeté. A Niggli-féle számok alapján
gabbródioritos magmacsoportban a 18. noritdió ríttál (Tripyra-
mid Mt) egyezik, de a si, c és k értékek tekintetében radaui
gabbrólioz még közelebb áll. Ha a Niggli -féle magmák elemzé-
seit a Becke-féle értékekbe, vagy akár a Marciiét- és Tröger-
fele értékekbe számítjuk át és ezekkel hasonlítjuk össze, azonos
eredményt kapunk, báriha a Marchet-féle értékeknél a qs, a
Tröger-íé\e értékek közül az alkáliviszony (k) és a savanyúsági
szám (az) tekintetében a gabbró felé közeledik. CTPW rendszer-
ben a hessos szubrangba jut.
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A lillafüredi Létrásrét DNy-i oldalán a disznóskúti erd-
részben hasonló diabáz fordul el, mely abban különbözik a szá-
razvölgyi diabázporfirittl, hogy nem porfiros, nagyobbszem,
nincsen annyira összepréselve' és üde ilmenit is van benne.
Vegyileg valamivel savanyúbb, mint a szárazvölgyi.

2. Diabásporfirit a Kisdél aljáról. Sötét szürkészöld, pados
elválásé kzet. Térfogati összetétele: porfiros plagioklász
(Ab48—50) 12%, barna és ibolyásbarna augit 8%, alapanyag
80%. Az alapanyagban uralkodik a plagioklász, de sok az
augit is.

Eredeti
elemzés

:

Niggli
értékei

:

1. 2.

Becke, Marciiét,
Tröger értékei:

1. 2.

CIWP
értékei:

SiO* 43,50 si 105 99 í 31 £ 29 or 4,23
Ti0 2 2,19 al 22,5 21 v 40 *7 46 ab 28,03
A1 20 3 15.69 fm 50 45 £ 27 £ 34 an 25,77
Fe sO, 3,15 c 18,5 25,5 Is 0,77 0,75 di 7,11

FeO 6,80 alk 9 8,5 qs 0,29 0,35 ol 7,00
MnO 0,19 k 0,12 0.12 az 0.52 0,50 ms 10,49
MgO 1,10 mg 0,58 0,58 L % 0,45 0,42 il 4,17

CaO 10,40 m 3 4 mt 4,57

Na 20 3,30 ti 3,9 3,7 ap 0,27
KsO 0,71 p 0.1 0,1 cc 5,32

P20-, 0,12 111(111.5.3.(4). 4/5

H-0 + 2,61 -

H20 — 0,65 1. oszlopban a kaiéit levonása után kiszámított értékek vannak, a

COo 2,34 2. oszlopban az eredeti elemzés alapján számított értékek.

99.42 Fajsúly = 2,964

A fentebb tárgyalt szpilitporfirithez hasonló, különösen ha
a kaiéit levonásával számítjuk ki az értékeket. A CO-rnek meg-
felel CaO-t azért számítottam le, mert bizonyos, hogy a kálcit-

anyagnak legalább is legnagyobb része utólagosan került a

kzetbe, másrészrl pedig nem mindig lehet kimutatni, hogy
pontosan mennyi ez az utólagos kaiéit és mennyi az elváltozás-

ból ered. Az elbbi típustól még a legnagyobb eltérést találjuk

a Niggli-féle kovasavszám (si) és a kvarcszám (qz), a Marchet-
téle kvarc- (qs) és a maiitok kovasavrészesedése (fs) tekinteté-

ben.

Az átszámított értékek szerint Osann háromszögében a

64. plagioklázbazalt (Vogelsang) mellé, a Becke-iéle dodeka-
éderes vetítésnél a gabbró-gabbródiorit csoport közé kerül.

Niggli értékei alapján a gabbroidális magmában a 9. olivin-

gabbróval (Haystack) egyezik meg leginkább, Marciiét és Trö-
ger értékei alapján szintén a Niggli-féle gabbró-csoporttal
mutat rokonságot, de kisebb kovasavtartalomban tér el.

SZPIL1TDIABAZOK: Neon porfiros szpilitdiabázt arány-
lag kevés helyen találtam és közöttük kevés az aránylag üde
kzet. A Szárazvölgyben Kisdél aljában és a Hollóslápa oldalá-
ban, továbbá az újhutai út 45 nt-es szakaszán, végül a Lusta-
völgyben találni ilyet.



Zöldszín kzetek, melyek közül a hollóslápaiak tömegesek,
a szárazvölgyiek és a kiscléliek ersen préseltek. Sók közöttük a
mandulaköves. Szerkezetük jellemzen szpilites. A vékony föld-
pút- és augitkristályok hosszúsága 3 mrn-ig emelkedik és olykor
sugaras csomókat alkotnak együtt, vagy külön is. Gyakran
alkotnak kristályvázszer görbült, vagy töredezett lemezeket.
Nagyjában egyidsek, de helyenként a földpát régebbi kiválás.

A plagioklász általában elváltozott, fleg labradorandezinek
(Abö2—:a) de a haMóslápai szpilitben ersen házi sós (Ab4«-ig) is

van. Az augit halványsárga, barnás árnyalattal, részben söt'é-

tebb szürkésbarna, ibolyásbarna. Ez utóbbiak gyakran homok-
órás szerkezetek és üdék. A plagioklász és augit viszonylagos
mennyisége változó, hol az egyik, hol a másik uralkodó. Az augit-

ós földpátkristályok közeit átalakulási termékek finom halmazai
töltik ki, amelyek talán az eredeti üvegbl (?) származtak.

Egyes kzetekben (Lustavölgy, újhutai út) olyan gömböly
vagy szögletes szerpentines pszeudomorfózák vanrvik, melyek-
nek alakja olivinre vall. Mennyisége általában kevés. Helyen-
ként barnásán áttetsz spinellszemecskék vannak benne. Az
Újhutai út 45 m spilitben az augittal együtt kevés barna amfi-
bol található, alacsony pleokroizmussal: a = sárgásbarna. /5 =
barna, y — sötétbarna. Megjelenésében hasonló az augithoz. Nelha
az aktinolit is hasonló szín, ha nem is ilyen ersen barna. Vas-
érc majdnem teljesen elváltozott, elváltozás! termékek nagyobb
része leukoxén, de van hematit és limonit is, az ilmenitbl, a

magnetitbl és piritbl csak igen apró reliktumok maradtak.
Egyéb elváltozási termékek ugyanazok, mint a diabázporfi-

ritekben, ugyanaz a mandulák anyaga is.

A megelemzett és legüdébb szpilit, a Hollóslápa oldalából,
az újhutai út 125 m-rl való. Tömeges, sötét zöldesszürke, tömör
kzet. Összetétele: plagioklász (Ab42—46) 52%, barna augit =-28%,
szerpentin pszeudomorfózák (olivin [?]) 4%, amfibol és érc leu-

koxénnel együtt = 5%, a kzetben eloszlott elváltozási ter-

mék - 11%.
következk:

Az elemzési adatok és az átszámított értékek a

Eredeti
,

Niggli Becke, Marciiét, CIWP
el emzés

:

értékei: Tröger értékei: értékei:

SiO* 46,20 si 108 135 ab 29,08
TiO» 2,02 al 24,5 v 43 an 33,08

A120 3 17,80 fm 46 £ 29 ks 3,14
Fe.Oa 2,36 C 19 Is 0,84 di 8,84
FeO 5,77 alk 10,5 fs 0,47 ol 14,50
MnO 0,19 K 0,26 qs — 0,31 mt 3,41
MgO
CaO

8,56

7.59

mg 0.65

m 3

az 0,52

L % 0.49

il 3,83

Na.U 3,44

K 20 1.92

P^O; nyom
H,CT 2,90

H,0 0,54

ti 3,5 II(III). 5,3". 4

99,29 Faj súlya: 2. 896
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Figyelemreméltó az alkálink, különösen a kálium nagy
mennyisége, amely utóbbi talán a szericitesedésre vezethet
vissza. Alapvet vegyi különbség ez a Bükk déli részén.
Szarvask vidékén található egyébként hasonló diabázokkal
szemben, melyekre különösen a K-oxid feltnen kis mennyi-
sége jellemz. Osann rendszerében a 64. plagioklász-bazalttal
(Allertshausen) esik pontosan egy helyre, bárha a sor, a káli
nagy mennyisége miatt más. Niggli rendszerében a gabbródio-
rotos és a gabbrómagma csoportba tartozik; a koncentrációs
tetraéderben a 19. Gabbrödiorithoz (Engadin) és a 8. gabrró-
bazalt középért ékéhez esik legközelebb. A Becke-féle kocka-
vetítésnél a gabbróhoz esik legközelebb, így a dodekaéder (011)

Ipoan is, míg a Niggli-féle magmák közül Becke értékei alapján
közópúton van a gabbródioritos és a norm- gabbroidális mag-
mák között. Tröger értékei alapján a Niggli- féle gabbródioritok
közé tartozik. A CSPW-rendszerben a fentebb megjelölt ncuna-
tív ásványok alapján a vhessos“ szubrangba kerül, ami sokkal
inkább megfelel a kzet jellegének, mint az ortoklász kiszámí-
tása esetén az „andos“ szubrang.

OFITDIABÁZOK: A leírt diabázoknál nagyobbszemü,
mélyebb típusú, határozottan ofitos szerkezet -diabáz, kevés
helyen, így a Ivisdélfok sziklacsoportjának egyes láva padjai-
ban, a Szárazvölgy északi oldalán és a Kiskút-hegy déli végén,
közel a Szinvaírráshoz fordul el.

Sötét kékeszöld, zöldesszürke aprószemcsés kzetek, általá-

ban bázisosab típusok. Szemnagyságuk, ha egyenletes, *átiag
1—3 mm körül van. gyakran a porfirosba hajló azonban.

Ásványos alkotás tekintetében megegyezik az elbbiekkel,
uralkodó ásványai: plagiokiász és augit. Plagioklásza, az ande-
zintl a labradorbytownitig, lemezes-oszlopos kifejldést). Hal-
ványsárga, világosbarna és ibolyásbarna augitja sokszor homok-
órás, de rendes zónás szerkezetet is mutat. Iker összenövés az

(100) szerint gyakori. Egybefügg kristályait gyakran a föld-

pátok részekre vagdalják. Elváltozási termékeiben titanit és

epidot, rostos amfibol is megtalálható. Kevés barna amfibol,
barna biotit-]emez található még, ez utóbbiak az elváltozott vas-
ércek mellett, limonit és leukoxén társaságában vannak.

DIABÁZTUFAK: A Kisdél-—Kerek—Kiskút-hegyek diabáz-
sávjának uralkodó kzete a diabáztufa, de a Kisdél DNy-i sar-

kában is elfordul.
Vékonypalás, néha leveles kzetek, gyakran gyenge zsír-

fénnyel. Színük különböz zöld. Szabad szemmel sötétzöld klorit-
lemezek, fehéres földpátfoltok, piritcsomók, helyenként véko-
nyabb-vastagább kalciterek, mészkzárványok és fehéres a pl i-

terek láthatók bennp.

Összetételük és szerkezetük nagyon változatos. Nagyobb
része aprószem agglomerátuniós tufa, van közöttük ásvány-
tufa is, st -eredetileg talán hamutufa is, bárha az elváltozás
következtében a hamuszerkezet teljesen eltnt. A különböz
tufák vékony rétegekben váltakoznak egymással. Az eredeti
rétegezés ia paJássággal többnyire egybeesik.
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Ersen el meszesed tek, vagy kloritosodtak, a szeriéitesedés
ritkán jelentékeny. Falkotórószük a plagioklász (Lakra'dór) és
augit. Elváltozási termékek ugyanazok, mint tömeges kzeteik-
nél. néhol ers alMtosodás járul hozzá.

A Kiskút oldalában, a forrás felett, a diabáztufarétegek
vékony mészkrétegekkel váltakoznak. E tufák fínomszem,
kloritos kötanyagában kvarcos kalclthalmazok, szericites föld-

páttörediék, augit, epiidot és lümonitos titanit van. Ugyanitt egy
másik tufarétegben, a Kiskút oldalán, a forrás felett, a likacso-

kat víztiszta albitkristálykák töltik ki.

A Szárazvölgy 20 m-es szakaszán, a finom apliterekkel
átsztt tufa kloritos kötanyagában, tremolit és aktinolit, nagy
augitszemek, epidot és titanit van.

A Szárazvölgy 270 m-ér] való tufa lencsés szerkezet és a
lencsék anyaga fleg diabáz és diabázporfirit-töredék.

A Szárazvölgyben, feljebb (1028—1105 m-ig) salakos tufák
vannak. A feketeszín salakos részek nem függenek mindenütt
össze, közöttük szericites plagioklász, nagyobb titanit-, klorit-,

aktinolit-, epidot- és kalcithalmazok foglalnak helyet. Maga a
kötanyag újonnan képzdött apró földpátpelyhek halmazaiból
és kloritból áll. A salak üregeit kvarc tölti ki. A titanitesomók
közepén xenomorf titanitkristály van, melyet radiálisán
elhelyezkedett titaniíszemek -vesznek körül. Némely titanit

pleukroos: a % igen halványsárga, néha színtelen, f> = sárga,

y = sárgásvörös.

MELAFIR: A tárgyalt területen melafirnak minsül kzet
is van. Így a Szárazvölgy elején, a Kisdél sziklacsoportjainak
diabázporfiritpadjai között, valamint a Kiskút-hegy alsó részén,
a Kiskút-gerinc felé menet. Távolabb délre, az újhutai lítlioz

közel, a régi kfejt mellett, az újhutai út feltárásában, a
Hollóslápa oldalán felbukkanó egyik sziklatömb anyaga szin-

tén melafir. Itt a mandulak sem ritka. A melafir összes ineny-
nyisége a diabázporfiritekéhez mérve, melyek között találtam,
csekély. Ügy tnik fel, mintha a melafir a diabázporfiritnak
porfiros, augitban dús fáciese lenne.

Általában szürkészöld tömeges, vagy vékonypalás kzet.
Szerkezete változó. Vannak porfirosok (Kisdél, Kiskút), ame-
lyeknél az alapanyagot kloritból, újonnan képzdött földpát-
pelyhehbl, kaolinból, szericitbl álló rendkívüli finom anyag
(eredetileg talán üveg) alkotja. A beágyazások: apró, lécalakú
plagioklászok, vékony augit'oszlopok, aktinolittal, tremolittal

együtt. Az alapanyag mennyisége ezeknél 67—80% között vál-
takozik.

Az újihutai út mellett, a Hollóslápa és a Nagydéllápa aljá-

nak némely kzetei kevésbé porfirosak. Ezekben az alapanyag
plagioklászJból, barna és ibolyásbarna augitból áll. Mikroszkópi
képben némely lamprofirhoz hasonlítanak.

A porfiros ásványok mennyisége általában kevés, csak a
Kiskút kzetében sok: néha 5 mm nagyságúak is vannak.
Köztük többnyire az augit uralkodik, olykor az egyedüli por-
firos ásvány. Többnyire automorf, színe halványsárga, vagy
halványbarna, míg Nagydéllápa és Hollóslápa kzeteiben



178

ibolyásbarna. Alakja zömök oszlop. Az ibolyásbarna augit
homokórás szerkezet, míg a halványsárgás szintieknél zónás
szerkezet is elfordul. Az (100) szerinti ikerösszenövés ritka. Az
augitkristályok végein néhol rostos amfiból képzdött, st olykor
az egész iiristály azzá alakult, máshol kloritosodott.

A kevés porfiros plagioklász ersebben elváltozott, mint az
augit, egyes kzetekben nincs is üde földpát, st még reliktum
>em, fleg szerieites, kalcitos, földpátos (albit ?). A f elváltozás':

mód szinte lávapadként ugyanazon a helyen is változik. Külö-
nösen Kisdél alsó sziklatömegében. A különböz elváltozáséi

porfiros földpátokat tartalmazó lávapadok között, bár ritkán
üde földpátos lávapadok is vannak. Összetételük a labrador-
andezintl a bytownitig változik, míg a kerekhegyi, a porfirit

felé közeled kzetekben andezin is elfordul.
A Hollóslápa kzetében apróbb-nagyobb szerpentin- (kri-

zotil-) halmazok vannak, klorittal együtt, talán olivinnek az
elváltozási termékei. Magnetit igen kevés, azok maradványa is

hematitos. Kevés pirít is van benne, de meglehets sok a titani-

tos limonit.

Az alábbi elemzés az újhutai út legalsó részén telepített

kfejtbl való melal'ir. Meglehets sok -benne a mészkövekbl
beszivárgott kaiéit. A porfiros augit mennyisége 12%, a por
firos földpáté (Ab-u—4e) 4%, az alapanyag 84%. Az alapanyag
nagyobb része itt-ott szerieites plagioklászból, kisebb része

barna és ibolyásbarna augitból áll, melyekhez vasérc és másod-
lagos ásványok járulnak. Az átszámításnál, a kaiéit értékének
megfelel CaO — itt is levonásba került. A 2. oszlop az eredeti

elemzés alapján számított értékeket mutatja.

Eredeti
elemzés:

Niggli
elemzés
1 . 2.

Beeké, Marehet,
Tröger értékei:

1. 2.

CIPW
értékei:

Si0 2 42,00 si 101 90 s 35 31 or 7,23

TiO» 1,57 al 25,5 23 v 45 51 ab 20,80

A1 s0 3 18.11 fm 45,5 40 C 29 37 an 30.58

FeXh 1.02 C 19.5 28.5 l.s 0,88 0,88 C 1.05

FeO 5,52 alk 9,5 8.5 fs—0,48 -0,60 di 3,63

MnO 0-29 K 0.38 0.38 qs 0,36 0.48 ks 2.31

MgO 8,74 mg 0.69 0,70 az 0,51 0.48 ol 20,33

CaO 12.35 m 3 5 L % 0,51 0,46 mt 1.48

Xa,0 2.46 ti 3,1 2,5 il 2.98

K-Ö 2,38 ap 0.07

P.O-, 0,03 ce 8,55

h 2o- 1.92

H,0~ 0.47 III(II).5. ”4.

CO- 3,76 Fajsúly = 2,917

A C0 2 mennyisége a beszivárgott kaiéit nagy szerepére
utal. A kzettömeg különböz helyérl készített, vékony csiszo-

latokban végzett mérések alapján, u kaiéit mennyisége közép-
számban 4%. A megelemzett kzetdarabkákban tehát több
kaiéit került, mint a kzet átlagos kaleitmennyisége, talán

kaleitmandula, vagy ér volt a megelemzett darabkában. Az



átszámítási eredmények alapján Osann rendszerében 92. kinne-
dialbáz (Kinnekülle) mellé jut, A igglinél a norrn. gab'bró és a
pirox. h. gab'bró magmacsoportok közé esik, leginkább az utóbbi
csoportba tartozó 4. olivingabbróval egyezik. Becke, Marciiét és

Tröger-ié\e értékek szintén ezt a helyet mutatják.

GABBRÚ: A diabázporfiritekben mutatkozó sokféle zárvány
között a Szárazvölgy torkolatától DNy-ra 22 m-re gaibbró-
zárványok is vannak, amelyek a Szárazvölgy -több helyén is

megtalálhatók.
A zárványok átlag 3 nim-es széles íbldpátlemezekbl és

szabálytalan alakú klorifhalmazokból állanak. A földipátok
labrador és bytownit sorozatú földpátra vallanak. A klorit-

pszeudomorfózából az eredeti femikus ásványra következtetni
nem léket. A klorit: pennin, benne vasérc- és finom leukoxén-
vonalak vannak. Kevés hematitos magnetit- és nagy ilmenit-
szemcsékre valló leukoxén-pszeudomorfózák találhatók még
benne.

KVARC1T- ÉS APLITEREK ÉS TELÉREK: A tiszta aplit-

erek és telérek legfeljebb 15 cm vastagok. A préselt anyakzet-
ben olykor csak kisebb-nagyobb fészkek alakjában jelennek
meg. A kvarcittelérek vastagabbak, max. 3 dm, de csak ritkán
nagyobb kiterjedésék. Hamar megsznnek vagy kiékülnek.
A vastag kvarcittelérek olykor aplittal társulnak, amikor az
aplitos rész a küls övét alkotja. Egyes esetekben úgy tnik
fel, mintha a kvarcit betóduló anyaga •hozta volna létre az
aplitos részt a diabáz földpátja felbontásával. Ilyen esetre gon-
dolok akkor, amikor az aplitos rész fleg álhitbl áll, melyhez
epidot járul. A kvarcittelórekben gyakori az epidot, 1.5 mm-es
automorf kristályai a diabáz felli oldalon gylnék meg, ahol
kabátos részek is vannak. Olykor az epidot aplittelérekben
jelenik meg, amikor az egész telérrész az itteni szarukövekhez
hasonló.

Az aplittelérek ásványai: földipát (az albittól az oligoklász-
undezinig), kevés klorit, érc-szemecskék, ritkán barna turmalin,

apalit és kvarc. A plagioklász mindig kataklasztos, de a kvarc-
szemek még ersebben mutatják a préselés hatását. Mind az
aplit-, mind a kvarcittelérek meglehetsen sok diablázanyagot
tartalmaznak.

A kvarcit-telérek kvarcanyaga szögletes, izometrikus, rit-

kábban hosszúkás. Egyes telérekben gyakori a kaiéit, melynek
tiszta, nagy xenomorf szemcséi srn ikersávozottak és kata-
klasztosak. Elszórva a földpátszemcsék, vagy halmazok is talál-

hatók e telérekben.

SZARUKÖVEK: A diabázokkal érintkez mészkövek közül
a diabázba bekerült darabok szenvedték a legersebb átalaku-
lást, bár helyenként a diabázzal közvetlenül érintkez mészk
is mutatja. Az átalakulás jórészben csak az átkristályosoclás-

ban nyilvánul a határon.
A sötétszín vagy fekete mészk világosabb, olykor nagy-

szemcsés kzetté változott. A mészkzárványok a legtöbb
helyütt szaruköives mészkövek, vagy mészszilikát szarukövek
lettek, leglehets változatossággal. A leggyakoribban a kzet
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kalcitból és apróbb kvarcszemekböl áll. Egyik rendkívül finom
szemekbl álló kvarcban sok apró, antomorf kalcitkristály és
kisebb kal'cithalmaz van. Gyakoriak az epidotos szarukövek is,

melyek csak kalcitból, kvarcból és epidotból (pisztacit és
klinozoizit) álknaJk. Rendesen, de nem mindig a kaiéit uralko-
dik. Nagyszemek, olykor 10 mim szemnagyságot is elérnek,
ersen kataklázos szerkezetek. Az epidot antomorf, a kvarc
rendesen izometrikus, a kaiéit xenomorf. Különösen az apró'bb-
szemek, igen jó szaruköves szerkezetet mutatnak. A szaru-
kövekben itt-ott kevés földpátszem is van a Kisdélfok kzeté-
ben, a kvarcban rendkívül finom szillimanitszálakat -is ész-
leltem.

Összefoglalás.

A Szinva-szoros diaibáza réteges vulkán maradványa, vál-
takozó láva- és tufarétegekbl, melyek oldalnyomástól ersen
préseltek, meredeken felállítottak és meglehetsen átalakultak.
Utóvulkáni hatások is észlelhetk. A diabáz legnagyobb része
jellegzetes kiömlési fajta: diabázporfirit és szpilit, csak igen

.
kevés a valamivel mélyebb típust képvisel ofitos szemcsés
diabáz. Mélységi zárványaik a mélységben gab'bróid kzetekkel
való összefüggésre utalnak. Érintkezési határuk a sötétszín
alsótriász mészkövén nem nagy, fleg csak a letört és a láváiba
került darabokon észlelhet.

„Mindenért, ami ebbén az országban politikai, gazdasági,

kulturális téren történik, mi vagyunk a felelsek. Minél jobban

átérezzük ezt a felelsséget, minél jobban áthatja ez a felelsség-

érzet mindennapi munkánkat, annál jobban tudjuk elvégezni a

reánk háruló feladatokat .
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Rákosi



A szarvaski wehrlítek vanádíumtartalmáról

F ü L I) V A R r N fi V O (i L M ÁRIA

A Bányászati és Kohászati Lapok 1950. évi (jan. 15) 1. szá-

mában Visnyovszky László cikke és az eladása után elhangzott

hozzászólások (különösen Scherf írásbeli hozzászólása) alapján

eltérbe került a szarvaski wehrlitek vanádmmtartalmának
kérdése.

Az elfordulás tüzetes és rendszeres átvizsgálása vanádium-
tartalom szempontjából már évekkel ezeltt meg is történt és a
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közléssel csak azért vártunk mostanáig, mert még további
vanádiumvizsgálatokat is tervezünk más kzetekben és az egész
vanádiumkutatást egyszerre akartuk közölni. Az aktualitása
miatt most a wehrlitvizsgálatot kiragadva, ezen vizsgálatokról
a következkben számolok be.

1947 nyarán gyjtöttük be a wöhrlitmintákat- A rendszeres
mintavétel Földvári Aladár fgeológus irányításával történt.

A mellékelt ábra a Denevér-táróból gyjtött minták helyeit
tünteti fel. A mintavételt csak ia táró szájától (bejáratától) 15

m-re kezdtük, mert addig a kzet igen má'llott volt és elemzésre
nem találtuk alkalmasnak. A wehrlit tudvalevleg széls fáciese
(= difíerenciációs terméke) a Szarvask környéki gabbró- és
diabáz-kzeteknek. Ezért a vanádium eloszlásának tanulmányo-
zása végett a gabbróból és diabázból is gyjtöttünk mintákat.

A vanádiummeghatározások színképanalitikai módszerrel
történtek. A színképfelvételeket Zeiss-gyártmányú, három iiveg-

prizmás spektrográffal készítettem. A porrátört wehrlitmintákat
Tiszta rézelektródokra, helyeztem és gerjesztésükre Pfeilsticker-

féle, megszakításnélküli váltóáramú ívet alkalmaztam. A vaná-
O

diumnak a 4379-2 A hullámhosszúságú vonalát vizsgáltam.

A színképvonal feketedését fotométerrel mértem ki és ismert
vanádiumtarta 1mú anyagok vonalának feketedéséhez viszonyí-

tottam. Az áram egyenltlenségeibl és az anyagok különböz-
ségeibl származó gerjesztési hibák kiküszöbölésére az összes

felvételeken a vanádiumvonal feketedését az illet felvételnek

egy indifíerens színképvonalához viszonyítottam és ezeket a
viszonyszámokat hasonlítottam össze. Alkalmas vonalnak bizo-

O

nyúlt ezen meghatározásoknál a Cr 4371.3 A hullámhosszúságú
és közepes ersség vonala, mint összehasonlítási alap. A vizs-

gálandó minták mindegyikéhez és az ismert V-tartalmú alap-

keverékekhez is 5% KsCrO-i-et kevertem.

A színképelemzéssel nyert eredményeimbl néhányat koloi'i-

metrikus úton ellenriztem. E. B. Sandell (Ind. and. eng. Chem.
1936 vol. 8. No- 5 p. 336.) módszere szerint a színösszehasonlítás

kénsavas és foszforsavas közegben nátriumwolframát hozzá-

adása mellett történt. A megegyezés az ellenrz vizsgálatoknál

a megengedhet hibahatáron belül kielégít volt.

Az összes meghatározások középértékeként a vanádiumtar-
talomra V = 0.14% adódott, ami nagyjából megegyezik az iro-

dalomban megadott értékekkel. A megvizsgált 32 minta közül

egyik sem érte el a 0,3% V-tartalmat s általában az értékek leg-

többje 0,1 és 0,2% közé esik.
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A meghatározások eredményei a következk voltak:

A minta jelzése

Szarvask, Denevértáró 15.2 m
15.7 m
16.0 m
17.0 m
18.0 m
18.5 m
19.3 m
20.0 m
21.0 m
22.0 m
22.7 m
23.5 m
24.0 m
25.0 m
26.0 m
26.5 m
28.0 m
29.0 m
30.0 m
30.5 m
31.8 m
jobboldali hátsó vágat

baloldali oldalvágat

1.0 m
1.5 m
3.0 m
5.5 ni

vége
0,5 m
1.0 m
2.0 m
3.0 m
4.0 m
4.8 m

V2O5
%

0,150

0.152

0,171

0.240

0,270

0,455

0,510

0,370

0,345

0,172

0,162

0,235

0,315

0,152

0.192

0,225
0.225

0.145

0.255

0.142

0.340

0,182

0,300

0,182

0,235
0,2''

9

0,380

0,320

0,278

0,255

0,352

0,320

V
o/o

0,08

0,08

0,09

0.13

0,15

0,25

0,28

0,21

0,19

0.10

0.09

0.13

0,17

0,08

0,11

0,12

0,12

0.08

0,14

0,08

0.19

0,10

0,17

0,10

0,13

0,14

0,21

0,18

0,15

0,14

0,19

0,18



slénytani meghatározások értékjelölése

STBADSZ LÁSZLÓ

Faunalistákba tekintve, gyakran nem kapunk képet arról,
hogy milyen gazdag, milyen jó megtartású és ezzel kapcsolat-
ban milyen biztossága és milyen bizonyítóerej a leírt fauna.
Pedig nem mindegy az, liogy egy fauna leggyakoribb vagy. leg-

ritkább alakjából, egy teljes biztosságról megbatározott pél-

dányból, vagy egy töredékbl (esetleg minden komoly rend-
szertani bélyeget nélkülöz lenyomat-darabból) akarjuk-e a

fauna kor- vagy fácies-viszonyait megállapítani. Ha maga az
els feldolgozó végzi a kiértékelést, még tekintetbe tudja venni
a gyakoriság és meghatározási biztonság szempontjait; ellenben
idézi (és kor- vagy sföldrajzi megállapításainak átértékeli)
már nincsenek ilyen helyzetben és akaratlanul is túlértékelnek
egy puszta nevet, nem ismervén tényleges súlyát.

Míg a mai állattani faunalistákban nyilván elég a nevet
felsorolni, mert határozási hiba ott szinte lehetetlennek
tekinthet, addig a földtani munkákban szerepl slénynévso-
rokban célszer lenne a név mellé mindig a lelet, ill. a megha-
tározás értékfokát is jelölni. Nem általános szokás a gyakoriság
jelzése sem (s talán „nem szép“ az ilyen gyakoriság-jegyzetek-
kel tarkított faunalista), holott gyakran igen nagy szükségünk
lenne rá. A meghatározás biztosságát pedig a kérdjel, az ,,aff.“

vagy*„cfr.‘‘ nem egyértelmleg jelölheti, fleg nem elég világo-

san mondja meg azt, hogy a megtartásban, a változékonyság-
ban, a felhasznált irodalom hiányosságában, vagy esetleg az

egész alakkör kétes voltában van-e a határozatlanság oka.

A cfr. és aff. jelzések gyakran a fajkeret határozatlanságára
utalnak, vagyis arra, hogy az illet keret (akár kifogástalan
megtartású, akár rossz megtartású) kövületpéldányunk számára
jó-e,_ ill. hogy példányaink azonos rendszertani keretskálába
illeszt hetk-e a már leírt alakokkal.

A M. Földtani Társulat slénytani Szakosztályának két

ülésén, éspedig 1949 \ I. 7-én és 1950 III. 29-én hasonló címen
eladást tartottam arról a kérdésrl, hogy faunalistákban vala-

mely egyszer módon jelölni kellene az slénynevek mellett azt

is, hogy milyen jó megtartású példány áll rendelkezésre s ennek
alapján mily megbízhatónak tartjuk saját határozásunkat.

Hangsúlyozom, hogy mindez kizárólag csak sztratigrafiai
munkák faunalistáiban szerepl slényneveik megtartási (s egy-
úttal határozási) értékének jelölésére vonatkozik; csak azt
javasolom, hogy földtani dolgozatban az slénynevek mögött
álló rövid kis szám- vagy betjel mutassa, hogy súlyos, vagy



gyenge bizonyítéknak kelbe tartanunk azt a nevet valamely
kor vagy fácies mellett. Egyáltalán nem azt óhajtanám, hogy
slénytani munkákban még számozással is jelöljük azt (a meg-
tartási állapotot), amit a. szöveg teljesen tisztázott. Ugyancsak
nem ajánlom, hogy készítsünk egy pontos kulcsot arról, hogy a
meghatározáshoz milyen jellegeket kell látnunk egy-egy rend-
szertani csoportban.

A megtartási állapot jelölésében választhatunk az egy-
szerség és a szabatosság között. Törekedhetnénk arra is, hogy
a megtartás fokát, illetve a példányon a meghatározáshoz
szükséges részek megfigyelhetségét minél több jellegre vonat-
kozóan jelezzük. Pl. kagylóknál 1: a körvonalnak, 2: a dom-
borúság fokának, 3: a búbrésznek (lunula, area, etc.), 4: a fel-

szín díszítésének, 5: a zárnak, 6: az- izombenyomatnak meg-
figyelhet voltát lehetne jelezni.

Természetesen a különböz rendszertani csoportoknál más
és más jellegek bírnak fontossággal és így a betjeleket minden
csoportban másként kellene összeállítani s ez nehezítené az ért-

hetséget. Csigáknál pl. 1

:

a körvonalat, ill. termetet, 2: az alsó-

nézetet, 3: a búbot, 4: a felszín díszítését, 5: a szájadékor^ 6. a
kanyarulatok átmetszetének láthatóságát jelezhetné. Tengeri
sünöknél 1: a felsnézet (old'alkörvonal), 2: és .9: oldalnézet

(domborulat), 4: felszín díszítése, 5: os és anus, 6: bels rész,

rágószerv megtartását lehetne jelölni. Ha szabatosságra és tel-

jességre (nem pedig egyszerségre és érthetségre) törekednénk,
akkor nem egyforma számú jellegcsoport megtartási állapotát
jeleznk különböz rendszertani osztályokban. Az ilyen részle-

tesebb jelölési kulcs azonban (ha minden rendszertani csoport-

ban más tulajdonságokat kellene jelezni) nyilván nehezen lenne
emlékezetbe véshet. Ugyancsak arra is vezethetne, hogy ki-ki

könny lelkiismerettel határozná el, hogy valamely kisebb rend-
szertani keret számára teljesen megváltoztatja a fkeretre
alkalmazott általános skálát, — hiszen egységes jelentése úgyse
volna a bet- vagy számjeleknek.

A megtartás jelölése három számjeggyel.

Minden rendszertani csoportban mások a fontos bélyegek,
tehát más és más részek jó megtartási állapota szükséges a meg-
bízható meghatározáshoz. Mégis azt merném mondani, hogy —
egy kis erltetéssel — legtöbb gerinctelen csoportnál a meg-
határozhatóság feltételeinek jellemzésére elég jó lenne a követ-

kez hárem jelleg mértékelése:

a) körvonal, termet, >

b) díszítés, felszín,

() bels szerkezet (kamrázás, zár stb.).

A meghatározó bélyegek tökéletességét a 3-as számmal
jeleznk, hiányosságot, lényeges elem mégném létet aránylagos
csökkentéssel, 2, 1 és 0 értékszámmal jelölnek.
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Kagylót véve példának, az

a = 3, b = 3, c =: 3

vagy rövidítve, a betket elhagyva, hiszen mindig ugyanolyan
sorrendben vesszük a három, meghatározást lehetvé tév bélye-

get (termet, díszítés, belsrész) — s igy a számok vonatkozás?
kézenfekv:

3— 3— 3

számozás azt jelentené, hogy hiánytalanul látszik a

)

a körvonal
és a domborodás foka, b) a bordázás, ill. felszín díszítése, c) a zár
és izombenyomatok. Hiányos megtartású példánynál pl.

1— 2— 0

azt jelentené, hogy a) a körvonal hiányos (pl. a kagylóhéjnak
elég nagy része letörött), b) a felszín díszítése (hordázása lát-

ható, de természetesen nem teljes héjon, c) ellenben nem látható
a kagyló belseje, se a zár, se az izombenyomatok.

Természetesen ezen jelölési rendszerben is nehézséget jelent
az, hogy a különböz rendszertani csoportokba tartozó kövüle-
tek lényeges (ill. meghatározást lehetvé tev) jellegeit sokszor
bajos hasonló keretnevek alá foglalni. Mégis azt gondolom, hogy
az ilyen 3 osztató megtartás-jelölés a legtöbb paleozoológiai
rendszertani csoportra ráerltethet, kivéve az ízeltlábúakat és

gerinceseket- a) A termet (körvonal és domborulat), b) a felszín

díszítése (bordázat, tüskék), c) belsrész, szerkezet, kamrázás
tartható volta minden rendszertani keretben szükséges. Az utolsó

(c) bels szerkezet az egyes csoportokban a következ jellegekre
vonatkozhat. Foraminifera: kamrázás; Spongiae: tk; Antho-
zoa: sövények, tengely; Braeliiopoda: kartartók; Lamellibran-
ebiata: izem- és köpenybenyomat, zár; Gastropoda: kanyarula-
tok átmetszete, szájadéit, köldök; Ammonoidea: lobák; Echinoi-
dea: os és anus, rágószerv; Crinoidea: kehelybe'ls. Talán kissé

bajosabb eldönteni, hogy mit értsünk „szerkezet ‘ken a bryo-
zoákn'ál: a cellaalakot-e (szemben az aj-nak megfelel telep-

alakkal), vagy pl. az aviculariákat és ovicellákat.

Néhány példa ilyen jelölési módra:

1. Cerithium Pietum Defr. Bast., csak egy utolsó kanyarulat:

egy kanyarulat felszíni díszítése, a teljes szájadéit, bels ajak

látható; — az egyes kanyarulatok átfogósága. a kezdkanya-
rulatok. a díszítés fokozatos változása és az egész termetarány
nem látható: 1 — 2 — 3

2. Meretrix islandiccides Lk. búbtöredékek:

fogak és oldali fogak mindkét teknn, az egész záros perem
és búbrész (esetleges lunula létezése stb.) látható; — ellenben

a felszín további részei, körvonal, izombenyomatok, köpeny-
benyomat nem: 0—1—

2

Lehetne azonban esetleg itt a zárra, ill. bels szerkezetre
vonatkozó harmadik számjegyül 2-es helyett 3-as értékjelet

használni azért, mert a Veneridáknál nincs fontossága a hatá-
rozásban az (itt most nem látható) izomlenyomatoknak; a „ko-

momyaria“ voltot a fogak jellegébl biztosan tudjuk.
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3. Teliina lacunosa Ohemn. teljes kbél és lenyomatok:
megvan mindkét tekn pontos -alakja, a felszín díszítése (iil.

simasága), az izom benyomnátok és köpeny-benyomat; — hiány-
zik a teljes zár: 3 — 3 — 1

4. Limnooardinm Abiehi R. H., egyetlen teljes, de elnyomott
kbél : 2 — 3 — 0

5. Eehinolampas liemisphaericns Lk. fels oldala jó megtartás-
ban, alsó oldala hiányzik:

körvonal, apex, ambnlabrális-mezk, tii sk e-tarp a dóhe 1yek lát-

hatók, míg alsó oldal homorú vagy domború volta, os és amis
nem : 2 — 2 — 0

A meghatározásnál sok esetben egy-két bélyeg teljesen biz-

tosítja a többinek jelenlétét, pl. faxodon t zár a horaomyarins
izomlenyomiato'kat. Ilyenkor tehát részben jogosulatlan, hogy
levonjunk értékpontokat olyan jellegek meg nem figyelhet
volta miatt, amelyeket úgyis egészen biztosan tudunk. De csak
részben igazságtalan ez, mert hiszen minden hiányosság, ill.

töredékesség („értéktelenének mondható részek hiányából
keletkez töredékesség is) csökkenti arra a lehetséget, hogy a

faj állandóságának vagy változékonyságának kérdéséhez hozzá-
szól hassunk.

Minthogy komoly munkatöbbletet nem jelent a fauna
határozója számára, ha az slény nevén kívül fel kell jegyeznie
további (megtartási) adatként még három számjegyet is:

remélni merem, hogy ezen — a feljegyzés munkájának fárasztó
voltán — nem bukik el az ügy. Ha azután Közlönyünkben meg-
jelent néhány cikk, amely használta e jelölési rendszert s az

slénytani Szakosztályban egy-két eladó is követi: akkor eset-

leg a Földtani Közlöny szerkesztsége kívánhatná, hogy a

geológiai dolgozatok fauna-listáiban mindenki használja ez a

jelölésmódot.

Let us mark the reliability of Paleontological Determinations

by L. Strausz.

In lists of lossils the marking of the reliability of the deter-

mination, caused by different conditions of preservation, woüld
be very unseful. One öltén does nt know whether the name of

a fossil must be regarded as ah incontestable proof, or as a

surmise of the author concerning a nt well-preserved and
nothing-proving fracture of a fossil.

To prevent tliis indefiniteness one could by note somé simple
signs the state of preservation of the fossils ineluded in strati-

graphical descriptions in the lisr of fossils. It is to be understood

that this may nt be needed in paleontological texts where all

about the fossils and their preservation too, is thoroughly
described.
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I tliink tliat a simple and readily intelligible marking could
be t-his: three dhartacters (figures) would be written aíter the
name; the first of tkem denoting the preservation of the form
(outlines), the second figure that of the surface (ornamentation),
and the tliird the inner parts (or the strueture) of the íossil. The
good preservation ought to be noted by 3, weaker preservation
by 2 and 1, while the cipher 0 monld mean that these charae-
teristics (ontline, or snrfaee, or strueture) can nt be observed.

E. g.: „Venus miocenica Penn. 3—2—0“ vould mean that a) the

form (outline and convexity) of the Shell can fully be seen,

b) its surface is nt fully, bút véli enough preserved, and c) the

inner parts of the shell (teeth and impressions of muscles).are
nt visible.-

This mode of marking is simple and intelligible enough, it

needs no extra work by the authors, and requires little pl'ace

in print.

„Minden elvtársunktól megköveteljük, csakúgy, mint az

állami szervektl, hogy a szocializmus építését a falun —
melyet a szövetkezeti termelcsoportok képAdselnek — semmi
körülmények között ne gátolják, hanem támogassák.*

4 *

Rákosi



Triászbeli daonellás rétegek az Alföld

medencealjzatában
1

BOGSCH LÁSZLÓ

A magyar földtani irodalomba Szurovy Géza cikkei (7., 8.)

nyomán került be az az adat, hogy a Tótkomlós 6. jel dél-

alföldi mélyfúrás elérte az alföldi medence alaphegységét és ez

itt triásznak bizonyult.

A Nagy Magyar Alföld peremi részein ismeretesek ugyan
olyan fúrások, amelyek megütötték a triászüledékeket, azonban
az Alföld medencéjének belsejében lemélyített fúrások eddig
nem tártak föl biztosan igazolható tniászkori rétegeket. A perem
közelében lev fúrások közül a tardi 1. sz. kincstári fúrásban
1780,90 méter és 1830,80 méter talpmélység között ladini-emelet-

beli üledékek vannak (5). Ezek világosabb és sötétebb szürke,

helyenként kalciteres, néhol pedig lemezes mészkövek, amelyek-
bl Vigh Diplopora sp.-t és Marghiuhna sp.-t határozott meg.
Elbbi 1780,90 m és 1781,-10 m közötti mélységbl, utóbbi meg
1824,80 m és 1826 80 m közötti mélységbl származik. Hasonló-
képpen az rszentmiklösi ILI. sz- kincstári fúrás is

triászrétegeket ért el 911,50 m és 948,00 m talpmélység között.

Ez a réteg viszont már felstriászbeli dachsteini mészk. Belle
ugyancsak Vigh (5.) Gyroporella ofr. vesiculifera alakot határo-
zott meg. A budapesti városligeti két fúrás is elérte a triászt,

és pedig az 1. sz. fúrás a felstriászbeli dolomitot, míg a II. sz-

fúrás a dachsteini mészkövet. A peremhez közeleg fúrások
közül máshonnan triászkori üledékek nem ismeretesek.

A medence belsejének fúrásai közül a hajduszoboszlói II. sz.

fúrás 1447 10 (?) m és a 2032,0 m-es talpmélység között kérdéses
korú rétegeket fúrt át, amelj'ek között egyesek szerint triász i

lehetséges- Bizonyíték erre vonatkozólag nem volt.

Ezért tarthat számot érdekldésre az a tény, hogy Alföldünk
déli részének egyik fúrása smaradványokkal igazolható triász-

kor! rétegeket fúrt meg.

Ezek az smaradványok az 1479,10—1482,90 m közötti mély-
ségbl kerültek el. A bezáró kzet sötétszürke, vékonyréte-
ges, kicsiny mésztartalmú agyagpala. Fölötte még az alsó pan-
non meszes márgái voltak, amelyeknek kora a beléjük zárt
smaradványok alapján kétségtelen. A triászkori smaradvá-

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1950 március 22-én tartott
zakülésén.
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nyokat tartalmazó réteg alatt homokos, csillámos, agyagos
márga következett, amely vékony, hol keményebb, hol lazább
homokkréíegbe ment át. Ez alatt ismét agyagpala következett,

melynek színe az smaradványokat tartalmazó agyagpaláénál
sötétebb volt, végül szürke, csaknem fekete dolomit. A dolomit
brecesás szövet.

Az smaradványok között a legfontosabb az a kagyló-
maradvány, amely Szurovy cikkeiben mint Daonella szerepel.
A maradvány héjas példány töredéke és lenyomata. Sajnos, a
búb körüli rész ersen sérült és így lehetetlen eldönteni, hogy
Daonella- vagy Halobia-maradvánnyal van-e dolgunk. Mint-
hogy azonban semmi sem mutat arra, hogy a kagylónak a Halo-
biákra jellemz füle lett volna, valószínleg Daonella sp.-szel

állunk szemben- Kitti Ern monográfiájában (3.) leginkább még
a Daonella moussoni Márián fajra emlékeztet. A hasonlóság
fleg a bordák kifejldésében nyilvánul meg. Sajnos, a Kittitl
adott leírás legtöbb jellege példányunkon a rossz megtartás
miatt nem figyelhet meg. Errl a maradványról tehát csak
annyi állapítható meg' kétségtelenül, hogy a Halobiidae családba
tartozó kagyló, minden valószínség szerint egy Daonella sp.

maradványa.
Egy további maradvány egészen halványan ismerhet csak

fe-1 az anyagon- Apró kis töredék, amelyen szintén a Halobiidae
családra jellemz bordák látszanak. Ez azonban csak olyan kis

részlete a kagylónak, hogy semmiféle további meghatározás nem
lehetséges.

Azon a kzetdarabon, amelyen a Daonella sp. maradványá-
nak lenyomata van meg, látunk még egy kagylótöredéket, amely
Posidonia maradvány léhet. Ezenkívül még további kagyló-
töredék is van. Mutatkoznak még Ostraeodák és egy igen ki-

csiny, valószínleg halcsonttöredék.
Mindezen maradványok közül, mint már említettem, els-

sorban a Daonella sp. jelenléte dönt. Kétségtelen bizonyítékát
szolgáltatja annak, hogy a réteg triászbeli, és pedig minden
valószínség szerint a középs triászból származik. Ezek sze-

rint ebben a, délalföldi fúrásban alsó pannóniai rétegek alatt

közvetlenül a triász következik.
Az irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy az s-

maradványokat tartalmazó szürke agyagpala a magyarországi
triász kifejldésében eddig még' nem szerepelt. Csak a Mecsek-
bl (9.) ismerünk hasonló fácies üledékeket és esetleg kapcso-
latba hozhatjuk az smaradványokat bezáró agyagpalát a

Bükk déli palavonulatával, amelyrl újabban Balogh Kálmán
állapította meg egyik eladásában, hogy a triászt képviselik.

A Fossilium Catalogus adatai szerint (2.) alsótriászbeli

Daonellák vagy Halobiák nem ismeretesek. A Daonellák leg-

inkább a középs triászra jellemzek, csak néhány fajuk megy
föl a fels triászba is. A Daonella moussoni faj, a mi alakunk-
hoz legjobban hasonlító forma, a ladini emeletre korlátozódik-

Hogy képzdményünket a wengeni palákkal hozzuk kapcsolatba,
arra egyebek között az a tény is feljogosít, hogy a Daonella el-
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fordulások legnagyobb része a Bakonyban is a tridentinusos
mészkhöz kötött. Ez ugyancsak a wengeni palák szintjébe tar-

tozik. Erre a szintre utal az is, hogy a Halobi idae maradványok
mellett az anyagban elég sok Ostracoda is elfordul.

Über den triadischen Beckenuntergrund dér Grossen Ungari-

schen Ti-efebene.

Von László Bogsch.

Am Rande dér Ungarisehen Tiefebene varén bereits mehrere
Bohrungen bekannt, die den triadischen Untergrund erreichten.
Die Bohrungen des Beckeninneren lieferten aber bis jetzt nocli

keine Angaben, auf Grund dérén das Altér des Beckenuntei'-
grundes zveifelsoline hátte festgestellt verden kimen. Darum
ist es von Interessé, dass eine Tiefbc'hrung im südliehen Teile
dér Grossen Ungarisehen Tiefebene aus einer Teufe von fást

1500 m Fcssilien lieferte, die eine sichere Altersbestimmung
ermöglichen. Allerdings sind die Reste von schleehtem Erhal-
tungszustande, mán kaim jedoeh feststellen, dass es sick hier
nm Daonella sp., Posidonia sp. und mehrere Ostraeoden han-
delt. Das Gestein, das diese Reste fiihríe, ist ein dunkelgrauer,
feingeschichteter Tonsohiefer von geringem Kalkgehalt.

Darunter- befand siöh noch in dér Bcthrung sandiger, glimrne-
riger, toniger Mergel, dann eine dünnere Schieht von Sandstein.
Darunter folgte ein fást schwarzer Tonschiiefer und noch weiter

untén ein dunkler Dolomit. Vöm faziologisehen Geschichtspunkte
aus stimmt die fossilführende Bildung am besten mit den Wen-
gener Sehiefern des Meosek-Gebirges überein. Eine gewisse
Aehnlichkeit weist die Bildung aueh mit den Tonsehiefern im
südliehen Blikkgebirge auf, dérén triadisches Altér erst unláng'st

behauptet wurde. Trotz dem schlechten Erhaltungszustand
beweist das Vorhandensein dér oben angefiihrten Formen ein-

wandfrei, dass im südliehen Teil dér Grossen Ungarisehen
Tiefebene unter den pannonisehen Bildungen unmittelbar
triadisehe Sehichten folgen-



Tarrietia hungarica n. sp. elfordulása

Magyarországon
1

R A S K Y K L A R A

A Xhgybátonyi-jlaki Téglagyár agyagtermelési területén
Óbudán, az a. oligocén rétegbl Legányi Ferenc, a múzeumok és
tudományos intézetek e lelkes gyjtje 1948 szén gyjtötte e
rendkívül érdekes és a tudomány részére igen értékes termést.
A termés csak egy példányban került el, de egyik részének
az ellenlenyomata is megvan. A termés els pillanatban az
Acer terméseket juttatja a? ember eszébe, annyira hasonlít
hozzá. Azonban azonnal feltnik a termés rendkívüli nagysága
és a mag teljesen zárt, ovális volta, ami az Acer részterméseken
nem ismeretes.

Az irodalomban eddig ez a termés mint Acer giganteum
Goepp. és Acer otopterix Goepp. szerepelt. Késbb a palaeo-
botanikasoknak már kételyei támadtak, hogy ez a termés nem
Acer termés, de helyesen meghatározni mégsem tudták. Most,
hogy Magyarországon is elkerült ez a termés, sikerült a Ster-
culiaceae nembe sorolható, ma Jáva szigetén él Tarrietia
javániea Bl. termésével összehasonlítani és ez az összehason-
lítás a fossilis maradvány és a recens termés között a teljes

megjegyzést eredményezte. (IV. tábla.)

Tarrietia hungarica n. sp. aus Ungarn.

Von Klára Rásky.

Diese ausserordentlicli interessante und für die Wissen-
schaít áusserst wertvolle Fradit hat dér begeisterte Sarumkr
(ler Museen und wissenschaftlichen Instituten, Franz Legányi,
im Herbst des Jahres 1948 auf dem Gebiete dér Xagybátony-
Ujlaker Ziegelfabrik in Budapest aus dér Altofener unter-
oligozánen Schichte eingesammelt. Die Frucht ist nur in einem
Exemplar zum Vcrschein gekommen, doch ist auch ein Teil

des Gegendruckes vorhanden. Sie erinnert im ersten Moment
an die Acer-Früchte, so gross ist die Á'linlichkeit, jedocli falit

sogleieh ihre ausserordentliche Grösse, sowie dér mstand aut
dass dér Kern volloval ist. im Gegensatz zr Acer-Toilfrucht.

Diagnose: Die Frucht erinnert mit ihrer Form aus-

gesprochen au die Acer-Teilfrucht. Ilire Lángé betrágt 6.8 cm. —
hievon ist die Lángé des Fliigels 5.7 om. — ; in dér Breite misst
sie an dér breitesten Stelle des Fliigels 2.5 cm. Dér Fruchtkörper

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani Szakosztályán; k

1950 február 22-én tartott szakülésán.



ist sehr gross, gleiclimássig lánglich óval und m isist in dér
Lángé 1.8 cm., in dér Breite 1.5 cm. Dér Flügel entspringt
bogenförmig dér Riickiseite des Kernes und ist auf dér unteren
Seite unregelmassig gewelli. Die Spitze des Fruchtfliigels ist

stumpf abgerundet; auf dem Flügel gibt es auf beiden Seiten
auf dem Teil naeh dem Kern kleine Einschnürungen. Dér Rand
des Fliigels ist infolge dér Fossilisation beschadigt. Auf dér
Rückseite de-s Fliigels ziebt sicli ein sehr starker Ader entlang
und. parallel mit ilim zielien sicli von dér Innenseite des Kernes
mebrere kleinere Adern bogenförmig in dér -Richtung des unte-
ren Randes. Aus diesen parallel gebogenen Adern entspringen
nocli me'br diinne kleine Adern, welehe die ganze Oberfláche
des FMigels netzartig überzieben.

In dér filteren palaobotanisehen Literatur fiúdén wir
bere-its diese scliöne Frueht: Goeppert beschrieb sie unter dem
Xamen Acer giganteum uncheine ahnliehe Frueht ist unter dem
Xamen Acer otopterix Goepp. bekannt. In dér spateren Lite-

ratur treffen wir diese beiden Xamen abweclíselnd, wo es sicli

um die Frueht dér Tarrietia liungarica handelt. Zweifel habén
allerdings hinsichtlich" dieser Frueht einige Palaobotaniker
béréits gehegt. So hat Unger (Pflanzenreste von Preivali, S. 5.

Fig 1.) nachgewiesen, dass diese Frueht nitcht zu Acer, sondern
zr Gattung Centrolobium zu bringen ist, docb hat stíhon aueh
Goeppert (Palaeontogr. II.) darauf hingedeutet. dass ihre.

heutige Verwandtschaft eventuell unter den Malpigaceen zu
suchen ssi. Dieser Auffassung hat sich dann audh Schimper
angeschlossen. Heer erwahnt die Frueht gleiehfalls aus dér
Flóra von Oeningen, als die Frueht vonv Aeer otopterix, doeli

bemenkt er dazu:
, ;es ist keine lebende Ahamart mit so grossen

Iriichten bekannt, es bildet daher die vorliegende Art einen
eigentiimlichen ausgestorbenen Typus“. Ausserdem beschreibt
Heer die Frueht aueh in seiner Arbeit iiber die ,-Aliozane Flóra
von Island (p. 152.) und bringt sie sogar in Zusannnenhang mit
den dortselbst gefundenen Acer-Bláttern. Dass das Fossil nicht
zu Acer gehört, hat bereits Pax (Alonographie dér Gattuug Acer,
Engle-r Bot. Jahrb. VI.) naher erörtert. Alenzel beschrieb
dagegen nocli im Jahre 1910 (Pflanzenreste aus dem Po.sener
Tón) ein Bruchstiick dér Frueht unter dem Xamen Acer
otopterix.

Endlich erwahnt Krausel diese Frueht im Jahre 1919 (Die
Pílanzen des schlesisehen Tertiars), teilt jedoch nicht melir
die Auffassung seiner Vorganger und ist davon iiberzeugt. dass
es sich nicht um eine Acer-Frucht handelt. Über die Idee von
Goeppert und Schimper, dass die Frueht eventuell zu den Mal-
pighiaeeen gehört, schreibt er wie folgt: ,-Ob diese Ansicht
richtig ist, ist zum mindestens sehr fraglich“ und setzt spiiter
íolgendermassen fórt: ,,So bleibt beziiglich dér Zugehörigkeit
zr rezenten Pflanzenwelt, abgesehen von den Malpighiaceen,
vielleicht nocli die Familie dér Leguminoseen zum Vergleieh
iibrig. Dieser wiirde sich zu erstrecken habén auf die Tribus
dér Dalbergieae.“

lm Jahre 1922 beschrieb Krausel (Verh. Geol. Aliiul). Gén.
Xederland en Kol. V.) einen fossilen Baumstamm aus dér
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Tertiársdhiokte von Süd-Sumatra unter elem Xamen Tarrieti-
oxylon sumatrense und vergleickt ikn mit dér rezenten Art
Tarrietia sumatrana Miq., doch tt er von Frückten keine
Erwáhnung. R. W. Brovn bringt in einer seiner Arbeiten (Prof.
Paper 186. Pt. 58. 1937.) Acer-Frücbte von sehr betrachtlicher
Grösse, auf Grund dér Abbildungen sdheinen diese jedoch nidht
zr Art Tarrietia bungarica zu gehören.

Unsere Frucht is von den heute lebenden Pflanzen zweifel-
l?. dér Gattung dér Sterculiaceae zuzuveisen, wo sie mit dér
Frucbt dér Tarrietia javanica Bl. vollauf identifizierbar ist.

Tarrietia javanica Bl. lebt beute auf dér Westseite dér Insel
Java, in dér Ebene, sebr zerstreut im Regenvald. Sie hat
gefingert zusammeugesetzte Blatter. velbe absolut ganzrandig
sind. Dér Baxxm, dessen Hbe 40 m. und dér Durchmesser des
Stammes % m. im Durclisebnitt betrágt, besitzt kein aulfallen-

des Áusseres, doch ist er végén seiner Acer-ahnliehen Frucbt
Avoblbekannt. Ilire Frucht misst in dér Lángé 7.5—9.3 cm., die

Breite des Fliigels beláuft sich auf 1.4—2.8 cm., die Lángé des
Ivernes betragt 1.6—2.0 cm. und seine Breite 1.1—1.3 cm. Eine
jedo Frucbt hiingt auf einem separaten kleinen Stengel. ist alsó

keine Spaltfrucht mit zvei einsamigen Teilfrücbtcben, vie jene

des Acer. (IV. Tafel.)

f



Rásky:
Tarrietia hunjíarica n. si>.

Földtani Közlöny 1950.

IV. tábla.

1. ábra. Tarrietin hungarica n. sp. termése. (Frneht.)

>_ ábra. Tarrietin jatranicn Rt., leveles ág termésekkel.

tZweijr mit Früchten. — Rumphia, Tab. 172 e.)



A solymári barlang faszénmaradványai
(A Szegedi Tudományegyetem Növénytani Intézetében készült dolgozat.!

(iBF.r.l'SS PÁL — SZÁLA I ISTVÁN

A solymári barlangból kiásott faszénmaradványok mikro-
szkópi feldolgozása a Gothan által leírt módszer szerint történt,

amely a barnaszenek és a praehistor ikus faszénmaradványok
prepalására igen alkalmas. 1 A széndarabkákat AÚasz helyett
viaszgyanta keverékével itattuk át.2 A felragasztott metszetek-
bl a beágyazó anyagot el kellett távolítani, mert a Gothan által

ajánlott glicerines vagy alkoholos készítmények a meghatáro-
zásokhoz nem nyújtottak eléggé világos és áttekinthet képet.

Az alig babszem-, nagyobbrészt búzaszemnagyságú szén-

darabkák száma — eltekintve a kisebb „detritus“-októl — 32

volt, 23 darabból metszet készült, a többieket pedig porított álla-

potban vizsgáltuk (macerátum), utóbbiak azonban már újabb
fajokat nem tartalmaztak. A 23 darabból 69 mindhárom irányú
metszet készült, amelyek Taxus, Pinus és Larix fajoknak bizo-

nyultak, éspedig 6 próba Taxus, 9 próba Pinus és 5 próba Larix
fájából származott. Három széndarabka meghatározása nem
sikerült, de a felismerhet bélyegek alapján minden bizonnyal
a Taxussal identikusaid. (Lásd V. tábla.)

1. Taxus baccata L. Az ersen szenesedet! darabkák csak
egy, néhol másfél évgyrre terjed vastagok. A gyantavezeték
hiányzik. A metszeten látható kisebb üregek részben az anyag
deformálódása során, részben pedig metszés alkalmával kelet-

keztek. A bélsugarak finomabb szerkezete a szenesedés követ-
keztében felismerhetetlen, csupán az egyrétség volt megfigyel-
het. A porított anyagban (maceratum) a tracheidák spirális

falvastagodását és a radiális falak udvarosgödörkéit kétségte-
lenül fel lehetett ismerni. Hosszparenchymát nem lehetett meg-
figyelni. A traoheidák keresztmetszetei aránylag kicsinyek,
hozzá hasonló traeheidás fenynk a Taxuson kívül nincs.

Keresztmetszeti képe csupán a Taxussal egyezik meg. Érdekes
jelenség, hegy a keresztmetszeti képen egyes tracheidák átméri
valamivel nagyobbak a többieknél, úgyhogy szinte nagyobb
tracheidájú gócok keletkeznek. Az 1 mm2-re es tracherda

1 W. Gothan: Ülber die Praparation von Braunkohlenhölzeru zr
mikroskopischen Untersuehung. Naturwiss. Wochetnschr. 19. — Gothan

—

Potomé: Palaoibotanisehes Praktikum. Berlin 1913.
2 Sárkány: Bot. Közi. 1939. 5—6. fz. p. 331.
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száma: 1298. Ehhez hasonló magas szám csak a Taxusban for-

dul el. A kérdéses fenyfáié tehát feltétlenül Taxusból szár-
mazik.

2. Pinus silvestris L. (?) A darabkák keresztmetszeti képén
másfél-két évgyr figyelhet meg. A gyantavezetékek inkább
az szi farészben helyezkednek el és itt is közelebb a tavaszi
fa részhez. Amíg az epithel-sejtek hiányában a Larix és Picea
fajoktól való elválasztás lehetetlen volt, addig a bélsugarak
finomabb és jól felismerhet szerkezete alapján a kérdéses
szén feltétlen Pinus jelleget árul el. A bélsugarak faparenchy-
mából és haránttracheidákból állanak, az utóbbiak általában
mint szögletsejtek jelennek meg. A bélsugár falában egy kérész- .

tezési mezban egy — az egész mezt kitölt — nagy, egyszer
gödörke van (pionid-típus). A haránt tracheidáknak- a fogazata
jól látszik. A haránttracheidákban a fogak

.
elég hegyesek,

st egyik-másik léc a vízszintes falakat össze is köti. Ez a Pinus
silvestris sajátsága, szemben a P. montana és a P. nigrával.

amelyekben ilyen átér lécek nemigen fordulnak el, így nem
lehetetlen, hogy a kérdéses feny valószínleg a P. silvestrisbl
származik. Ez azonban csak valószínség, mert a pontos diagnó-
zist megfelel anyag hiányában minden kétséget kizáróan nem
lhetett megejteni. Az sem lehetetlen, hogy a kérdéses szén a

Pinus rotundából származhatott-

3. Larix (?). A széndarabkák általában két évgyr vasta-
gok. A hosszgyantavezetékek felismerhetk, st a sárga varna-
tarcalom egyikhen -másikban még látható is, ellenben az. epithel-

sejtek szerkezete felismerhetetlen, többnyire hiányzik.

A szén hosszmetszetei közül csak a tangentiális nyújtott

némi támpontot. A radiális metszet hiányában a szándarabkát

porítottak és így egyes bélsugárrészleteken a. bélsugárparen-
chyma egyszer kis gödörkéi, — egy-egy keresztezdés! mez-
ben 4—5 és a haránttraclieidák felismerhetk voltak.

A recens fajokon is nehezen megtalálható, különben is rit-

kán elforduló hosszparenchyma jelenlétének vagy hiányának
megállapítása az ersen töredezett hosszmetszeten kétséges, a

keresztmetszeteken pedig egyetlen gödörkés harántfalat sem
lehetett találni, így a meghatározásban nélkülözni kell. A ma-
ccrátumban egyetlen esetben megfigyelt radiális ikergödörkék
alapján a Larix jelleg jutott túlsúlyra, de az sem lehetetlen,

hogy a. szén Piceóból származik. Egész pontos diagnózist anyag
hiányában nem lehetett- megállapítani.

Ha a fenti eredményeket klimatikus és növényföldrajzi
szempontból értékelni akarjuk, megállapíthatjuk, hogy a Taxus,
Pinus és Larix elfordulások Solymár tengerszintfeletti 'magas-

ságában a mainál hvösebb és csapadékosabb éghajlatra mutat-
nak. Fel kell tételeznünk — mivel embernyomokat nem találtak
—

, hogy a faszéndarabok a közvetlen környezetbl erdtz vagy
villámcsapás következtében kerültek lelhelyükre. így Solymár
környékének flórája a mai vegyes lombos erdségtl eltéren
talán túlnyomórészt fenyvesekbl állhatott.-
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Th'? charcoal reinnants of the Cave of Solymár.

by P. Greguss — /. Szálai.

The sma.ll pieces of ohiareoal emanating froni the cave of

Solymár are probably due to forest-fire as no traces of humán
dwellings were fond. The 23 pieces examined Avere identified
as species of Taxus, Pinus and Larix-

We eould only find one or one and a half annual rings
Avirhout resin canals in the sections of six charcoal pieces. The
smaller or larger caA'ities in the seetion Avere probably caused
by burning and by the cutting. The finer construction of the
rays Avas unrecognizable oAving to the high-degreed combustion:
Ave could only observe the uniseriate condition. Bút Ave could
doubtless see the spirál thickenings of the traeheids and the
pittings of the radial Avalls in the macerated matériái. There
Avas no longitudinal pirenchyma in the seetion. The traeheids
numbered 1298 per mm2

.

On the other hand AA-epercepted the Pinus character in the
seetion of nine pieces of charcoal. There mere 1,5 :—2 annual
rings in tlieir eien there tliey Avere eloser to the spring Avocd.

While —- as the epitliel cells Avere lacking — it Avas impossible
to distingnish them from the species of Larix and Picea, the
finer construction of the rays disclosed Pinus origin. Teli zig-zag

thickenings of the nay-traeheids Avas Avell visible. As the latter

Averre leng, the Pinus silvestris origin beeame obAÚous. Bút as
these peculiarities Avere only sporadic, the charcoal might alsó

be deriA'ed from Pinus rotundata.
Fíat6 species of charcoal oroginated quite doubtless from

Larix. The sections contained íavo annual rings. The epitliel

cells of the resin canals Avere unsuitable fór a definition. 1—

5

•smail pits Avere i nne transA'erse sectional field of the ray-
parenchyma. It Ava 3 hardly possible to establish in the heavily
broken longitudinal seetion the presence or absence of the

longitudinal parenehyma AA'hich in itself is rare enought and
difficult to find in recent species; nt a single ray-Avall could
be obserA'ed in the transA’erse seetion. In the charaetenisíic signs
only the Larix-character Avas in preponderance, bút the char-

coal might alsó be derrved from Picea. A more exact definition

Avas impossible OAving to the smallness and the poor quality

of the matériái.
0

If Ave Avish to A-alue the above mentioned results from di-

ni atic and geobctanical acpect, AAe mav eome to the conclusion
that the Taxus. Pinus, and Larix oecurences in the level of

Solymár indicate a cooler and rainier climate than our present
one. To-day no pine foreste are perceptible around Solymár or

in. the entire Transdanubia. As humán traces were nt found
Ave must suppose that the charcoal pieces Avere driven by flo-

Aving Avater or storni to tlieir ac-iual finding places. It is there-

fore possible that the Flóra of Solymár consisted mostly of

pine foreists in dÍArergence of the mixed foliar forqst of to-day.

íTahié V.)
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IRODALOM — L1TERATUR.

J. v. Wiesner: Die Rchstoffe des Pflauzenreiohes. II. Bd. 1928.

Hcllendonner Ferenc: A fenyiélék fájának összehasonlító szövet-
tana. 1913.

Sárkány Sándor: A sze' eta-barlang faszénmaradványai. Bot. Közi. 1935.

Fekete—Blaltny : Az erdészeti jelentség fák és cserjék elterjedése a

magyar állam területén. 1913.

Saharád t: Mikrophotograpliischer Atlas. 1942.

Greguss Pál: A fontosabb feny genusok meghatározása szövettani
alapon. Acta Botanica. 1948.

„Ha a kritika csak öt- vagy tízszázalék igazságot is tartal-

maz, úgy az ilyen kritikát is üdvözölni kell, meg kell figyelme-

sen hallgatni és ki kell hámozni belle az egészséges magot.

Ellenkez esetben, ismétlem, odajutnánk, hogy befogják a szá-

ját az 'egyébként a szovjetek ügyével szemben teljesen odaadó

emberek százainak és ezreinek, akik még nem eléggé gyakor-

lottak kritikai munkájukban, de akiknek a szájával szó! maga
az igazság.

44

Rákosi



Greguss—Szalui :

8olymár i faszó

m

1

1

ara <1v á n yok

•

Földtani Közlöny 1950.

V. tábla.

Taxus sp. keresztmetszet.
Transverse seetion.

Piiuis (silvestris ?) vad. in.

ttadial section.

Larix (.’) keresztmetszet.
Transverse section.



A Solymári-barlang rétegviszonyairól

VÉRTES LÁSZLÓ

Budapest környékének egyik legérdekesebb barlangja a
Solymári- (ú. n. Ördöglyuk) barlang. Solymár községtl Ny-ra
emelkedik a Zsíroshegy. Ennek ÉK-i oldalában kfejt van
s közvetlen fölötte találjuk a barlang K-re néz kerek nyílását.

Mintegy 30 métere É-felé van a barlang másik nyílása, a bol-

tozatos kijárat. A barlang triász dachsteini mészkben kép-
zdött bonyolult üregrendszer. Helyenkint a hévvizek nyomait
is megtaláljuk, benne kristályos gipsztömzsök és aragonit alak-
jában. Az irodalom viszonylag keveset foglalkozik vele. El-
ször Koch Antal említi a Földtani Társulat szakülésén
felolvasott dolgozatában 1868-ban, majd ugyancsak
foglalkozik vele a Földtani Közlöny 1871. kötetében. 1923-ban
Thirring Gusztáv említi meg a Budai Hegyek kalauzában, a
következ évben pedig Bekey I. G. a Túristák Lapjában közöl
eléggé részletes leírást, st térképet is a barlangról. Ez a

(Kmetty—Sziits-féle) megbízhatatlan térkép ma is az egyetlen
barlagunkról. 1936-ban Jelnek János részletes vezet fiize-

tecskét ad ki, kizárólag túrisztikai szempontok figyelembe
vételével. A 40-es évek elején néhány rövid utalást találunk a

Barlangvilág és Barlangkutatás hasábjain. 1944-ben dr Rotari-
des Mihály cikke, „Praeglaciális csigák a Solymári barlangból44

címmel a Xemzeti Múzeum Annalesében jelent meg-

Már Bekey jelzi, hogy a Kiskörút agyagában sbölény (?)

lábszárcsontját találta és Jelnek is említi, 'hogy a Denevér-
terem-ben és a Sártorok-ban slénycsontokait ásott ki, de az
anyagot hivatalosan nem vizsgálta meg senki. Önkéntes munka-
társaimmal 1939-tl ástam a Denevérterem szürke agyagában
(1. ábra) és mintegy két éven keresztül gyjtöttem—belle a
gazdag jégkori faunát, melynek egy részét a Földtani Intézet-
ben 'határozták meg. A cseppkvel ersen bekérgezett csontok
legalább 98% -át az

Ursus spaeleus Roesenm. legnagyobbrészt nstény állatok-

tól, és kb. 30—40%-ban bocsoktól és újszülöttektl fennmaradt
csontjai alkotják, tékát feltételezhet, hogy a barlang egykor a
barlangi medve szülhelye volt. Ezenkívül legnagyobb szám-
ban szerepelnek a

Félts spaelea Gldí. hatalmas példányainak maradékai.
Gyakori a
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Cervus elaphus L. Elfordulnak:
Centis l-upus L.

Vulpes sp.

Rupicaprci rupicupra L.

Cricetus sp.

Coelodonta antiquitatis Blumb.
Hyaena spaeiea Goldif. (Csak egy koprolithtal szerepel.)

Equus woldrichi Ant.

Equus sp. (kistermet) és két meghatározatlan denevérfaj-

Az állattársaság kétségen kívül fjégkori, alakjai eléggé
általánosak, legfeljebb az elaphoid szarvas gyakori jelenléte

mutatna enyhébb, lomberds kiimára, amit részben ellensú-

lyozni látszik a steppe-jelleg Equus woldrichi (egy állkapoc-
csal képviselve). Feltn a taránd teljes hiánya. A rétegösszlet-

ben külön íaunisztikai horizontokat megállapítani nem lehe-

tett ,valamelyik wiirm interstadiálisnak, valószínleg tehát

aurignacinak legfeljebb protosolutréinek határozhatjuk meg.
Itt kell megjegyeznem, hogy azóta a barlang járatainak majd-
nem teljes hosszában sikerült megtalálni a barlangi medve
csontjait.

1. ábra.

1. Sárga, iiolocón anyag. 5. Sötétszürke pleisztocén agyag.
2. Cseppkréteg (mezolit?). 6. Sötétvörös pleisztocén agyag.
3. Világosbarna pleisztocén agyag. V. Szarúköve- breccsa.
4. Sziii ke pleisztocén agyag. 8. Szilklafenék.

A Denevérterem kitöltésének vastagsága 3,50—4 m (1. 1.

képet), Ennek felásása után rendszeresen átkutattuk az egész
bejárati szakaszt, s a Kiskörút bolygatatlan sötétvörös agyag-
jában megtaláltuk a praeglaciális korú jávorszarvas teljes
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csontvázát in sitn, mellette gazdag kísér állattársaságot, b és

változatos mikrofaunával. Ezt az anyagot annakidején Kretzói
Miklós volt szíves átvenni feldolgozás céljából, míg a csigákat
Rotarides tárgyalja.

Már a munka folyamán feltnt, hogy a jávor, mely két-

ségtelenül egy darabban kellett, hogy a barlangba kerüljön,

hogyan férhetett he az alig 1,5 m átmérj bejáraton, továbbá
érthetetlennek tetszett az a körülmény is, hogy az idsebb —
riss — kitöltés több méterrel magasabban fekszik, mint a fia-

talabb würm-agyag. Felmerült egy másik bejárat lehetsége,
s ezért 1943-ban Venkovits Istvánnal bemásztunk egy kürtt,
mely a lelhely felett van, s majdnem a felszínig nyúlik.

A kürt végében sikerült megtalálnom a sötétvörös agyagot é >

benne a kort feltétlen meghatározó csontokat.

Közben munkámat a háború félbeszakította, de felszabadu-
lás után a Piliszentiványi Kszénbánya R. T. vezetsége fel-

szerelést és munkaert bocsátott rendelkezésemre, s így a pro-

blémákat tisztázhattam.

Ez az ásatás 1946 IV- 25-tl V. 15-ig tartott. Pontos térké-

pet vettünk fel a kszénbánya mérnökével az egész bejárati
szakaszról, ennek alapján elkészítettem a járatok három-
dimenziós vázlatát (2. kép.) a rétegtani viszonyok könnyebb
áttekintése céljából. A gipsz-térképen kitnik, hogy a II. lel-
hely, mely jelenleg csak a (D) Kiskörúton át közelíthet meg,
egyenes folytatásában fekszik a B kürtnek és a meredek szög-

ben felnyúló J kürtnek. Méréseink szerint a J. legmagasabb
pontja felett csak mintegy 2,5 m földréteg van a hegytetig,
ahol azonban nyoma sincs semmiféle leszakadásnak, vagy
töbörnek. A jelzett ponton lemélyített próbagödötben (i.) meg-
találtam a vörös agyagrétegét és azokat a nagy szikladarabo-
kat is, melyek nem sokkal a felszín alatt a zsomboly hajdani
szájában, szorosan egymásmellé helyezkedve elzárták annak
kijáratát, s melyek késbb sem engedték a földet töbörszeren
berogyni a kürt fölött.

Ezeknek alapján a praeglaciális kitöltés létrejöttét és

elhelyezkedését a következképen magyarázhatjuk: A jelenlegi
(A) bejárat még nem létezett. Helyette a hegy tétjén nyílt az
i. zsomboly, 'melybe állatok és törmelék zuhantak be. Idk folya-
mán az a zsomboly teljesen betöltdött a felszínig és a hajdani
nyílásba nagy szikladarabok ékeldtek be. Ez a folyamat még a
ross-jégkorban játszódott le, mert a hajdani zsombolykitöltés-
ben csupa praeglaciális leletet találhatunk. Ettl kezdve egé-
szen a würmig a barlangnak nem volt kapcsolata a külvilág-
gal. A, mostani bejárat a wnrmben nyílt meg. A fjégkori
kitöltés kzet jellege és a csontok elhelyezkedése arra enged
következtetni, hogy a barlangszáj eltt folyó patak gyakran
önthette el a barlang járatait- Eközben elmosta a B. kürtben
felhalmozódott vörös agyagot és levitte a D-n, E-n keresztül a
barlang mélyebb szintjeibe- Így a kisebb ellenállás irányában
lefolyást keresve utat mosott magának, de benthagyta az
agyagot a B. kürt fenekén, a II. lelhelyen. A vvürm kitöltést



2. ábra. A barlang háromdimenziós gipsz-térképe.

(Méret: 1:400. Jelmagyarázat a szövegben.)

bejárat közelében éltek, ott pusztultak el és a patak vize hozta

ket mai helyükre. Megjegyzem, hogy a barlang belsbb részei-

ben, ahol még biztosabb, hogy nem élhetett a barlangi medve,
és nem is juthatott be élve, pl a Guanóteremben is találtam
csontokat, melyeken nem volt semmiféle koptatás látható.

is a víz szállította végig a barlang járatain és lerakta nagyobb
tömegekben az (F.) Denevérteremben, az I-es lelhelyen. Az itt

lév számos medvecsont ellenére annak, hogy kopás nyomát
nem lehet rajta felfedezni, kétségtelenül másodlagos helyen
van. Xem képzelhet el ugyanis, hogy a barlangi medve
lemászott a közel 20 m-es függleges kürtn egészen a (H.)

Kupolateremig, hanem sokkal valószínbb, hogy valahol a



Nyílt kérdés még', hogy az I-es lelhelyen legalsó rétegként
talált vörösagyag azonos-e a praeglaciális agyaggal? Sajnos,
ezt eddig nem sikerült eldönteni, mert a begyjtött csontok
Kretzoi szerint nem bizonyultak elegendnek a kor megihatá-
rozására.

A rétegek keletkezésének és elhelyezkedésének fentiek
alapján való magyarázata annál is inkább megnyugtató, mert
az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a ma is járható üreg
barlangjainkban a legrégibb üledékek is csak würm-korúak.
Azok a lelhelyek, ahol ennél régebbi faunát találtak, hasa-
déit, vagy zsombolykitöltések (Püspökfürd, Villány, Csarnóta,
Beremend)' vagy teljesen kitöltött barlangok, (Polgárdi, Betfia,
Gombaszög) vagy pedig egykor kitöltött, s utólag újból
kimosott üregek, mint Csákvár s mint a mi esetünkben Soly-
már is.

Végül megemlítem, h'ogy az ásatás folyamán feltárattam
egy töbröt, mely a bejárattól 31 m-re Ny—ÉNy-i irányban
mélyedt a hegy tetején. Itt 2,5 m-t függleges irányban leásatva
sikerült bejutnom a töbör alatti zsombolyba. Díszítetlen kora-
hallstadti-korú cserepek mellett (amilyeneket különben a f-
bejáratban a Kijárat eltt is találhatni) néhány recens állat-

csontot is gyjtöttem. (Görény, ló.) Az ersen korrodált falú,

bonyolult üregben 8—10 méter után iszapos, agyagos kitöltés

zárja el a további járatot- A mérések alapján az Óriás-folyosó,

vagy a Farkasverem fölé helyeztem ezt a zsombolyt, s valóban,
néhány hónappal az ásatás után Puskás Lajos és Jakucs László
a Farkasverem felett kürtt másztak be, benne agyagot
s csontokat találtak- Megtekintettem a kürtt s megtaláltam
benne a küls zsombolykitöltéssel azonos szín beomlást s abból
barlangi medve-fogat (!) és egy kistermet, a mai tatár lovakhoz
hasonló ló recens csontjait (felkarcsont, metapódiumok, két
maxilla és egy teljes, de rossz megtartású koponya), valamint
emberi bordákat és egy emberi tibiát találtam. A recens-
leletek kora nyilván megegyezik a küls zsombolyrészben
talált leletekével, tehát kora-hallstadti. Feltn csak az ugyan-
abban a rétegben lelt barlangi medve-fog, mely jelzi, hogy a
zsomboly már a jégkorszakban megnyílt, s a hallstadt után
tömdött el.



Rövid közlemények

Módosított szögfelrakó

hazai elállítása 1

Balogh Kálmán

A geológusok által használt szögfelrakónak- (transzportör)

az a hátránya, hogy csak irány kijelölésére alkalmas; az irány-
vonal és a rámérend távolság meghúzása már külön eszközöket
és mozdulatokat igényel. Nagy könnyebbséget jelentene mind-
nyájunk számára, ha a most ismertetend mszer hazai, töme-
ges elállítása lehetségessé válnék.

E szögfelrakó lényege az, hogy középpontja egy teljes kör-

negyed eltávolítása révén hozzáférhet; a körnegyed egymásra
merleges szárain pedig milliméterbeosztás van. A mszer egy
küls, fokbeosztással ellátott körgyrbl és egy bels, a kör-

gyrben mozgatható körlapból áll. Takarékosság céljából s

a'z eszköz használatának megkönnyítésére a többi körnegyedek-
bl is ki vannak metszve egyes darabok.

Használata: A körgyrt a milliméterpapíron beállítva

egyik kezünkkel rögzítjük, másikkal az egyik milliméterbeosz-
tású sugarat a kívánt irányba fordítjuk s ennek mentén a meg-
felel távolságig vonalat húzunk, illetve ott pontot szúrunk le.

1ránykijelölés és távolságmérés tehát egyetlen mozdulattal
lehetséges. Dlés és csapásirány a két merleges sugár mentén
ugyancsak egyszerre húzható meg.

Kivitelezésére három lehetség kínálkozik: 1. A körlap sze-

gélyén körbefutó horonyék a körlapot maradandóan helyezi el

a körgyr körülfutó vésetében. A körgyr ez esetben két.

süllyesztett csavarokkal összeilleszthet félbl áll. 2. A bels
körlap a körgyrbl kiemelhet; a két rész egymásbacsiszolt

pozitív, illetve negatív kúpfelületek mentén érintkezik. 3. A 2.

eset változata: a körgyr és körlap két függleges hengerfelii-

let közé iktatott, körbefutó vízszintes párkány mentén érintke-

zik, az érintkezés metszete törtvonalú.

A mszert kemény celluloidból, vagy valamilyen — a papírt

nem piszkító — fémbl lehetne elállítani.

1 Elcladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1950 február 16-án t ámított

.szakülésén.



Szemle

Földtani idmérés a stroncium módszer segítségével.

(Louis ÁhrenS: Bulletin of the Cteol • Soc of Am • 1949. II.)

Már 10 évvel ezeltt' vetette fel Gotdsclnnhlt, Halni és WalUnff
annak lehetséget, hogy a rubidinmnak stronciuinmá való radioaktív

bomlását földtani idmérésre hasizma jók fel. Azóta többen foglíal-

keztak e kérdéssel és egyeseik negatív eredményre jutottak. Ez a

dolgozat az említett véleményekkel szemben, a módszer használ-

hatóságát bizonyítja és rámutat a módszer elnyeire az eddig

használatos idmérést módszerekkel szemben.
A. rubidium két izotópból áll: a Rb 87. 272% -bán a Rb 85*

72.8%-ban alkotja a rubidium anyagát- A Rb 87. aktív bomlási

folyamattal bomlik el stroncium 87-té.

A radioaktív bomlás folyamata a következ képlettel fejez-

het ki:
. N= No — Át .

ahoilis No jelenti az eredeti atoüiiek számát. N pedig a t idutáni
keletkezett atomok számát. Á = & bomlási állandóval, azaz a felezési

állandóval. Fenti egyenletben esetünkben N és N0 a Rb atomokra
vonatkozik, N0— N tehát az elbomlott Rb 87. atomok száma a kelet-

kezett stroncium atomok számával egyenl-
A Rb felezési ideje még geológiai mértékkel mérve is hosszú

id és a legrégibb ásványokban is csak jelentéktelen mennyiség
Rb bomlik el.

_ .... ,

Egy ásvány korának módszerünkkel történ meghatarozasa
elssorban tehát azon a pontosságon múlik, ahogy a felezési

állandó, a Rib % és a stroncium % megállapítható.
A felezési állandóra vonatkozólag Hahnnak és Rotenbachnak

két régi meghatározása 9-2 . 10 12 és 6.0 . 10 12 évnek megfelel értéket

szolgáltatott, újabb, iudirekt meghatározásokat Strassmann és

Walling végeztek, összehasonlítva az ólommódszerrel mért kor-

meghatározással a talált mennyiségeket. Az így kapott értékek
valami vel kevesebbnek, 6-3 .10’° évnek adódtak (azaz gyorsabb

bomlást mutatnak). ;

Eklund 1946-ban történt legújabb laboratóriumi meghatározá-
sai a Rb 87. felezési állandóját 5.81 • 10 10 évnek mutatták. Ezt az

értéket használták fel a legtöbb eddigi stroncium kormeghatáro-
zásoknál.

A Rb 87. és a stroncium 87. izobár elemek, azaz tömegük azo-

nos, a magok prótonszáma azonban különböz (Z =Rb esetében 37.

stroncium esetében 38). A magstabilitás szabályai szerint az olyan
izobárpárok, melyek között csak egy egység Z a különbség, nem
stabilok. Az átalakulás gyorsasága azionban az atommagok ,

spin-
jének (,,perdiiletének“) függvénye. Minél nagyobb ugyanis ennek
különbsége- annál lassúbb az átalakulás. Ezekbl a megállapítások-
ból következleg a Rb lassan bomlik stronciummá.
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A cikk ezután részletesen foglalkozik a juvenilis Rb és stron-
cium geokémiájával. Goldschmiclt 1937-ben a földkéreg rubidium-
tartalmát 0.032%-ban állapította meg. Nem tartozik tehát a Rb a
ritka elemek közé- Önálló ásványt nem alkot, hanem kálium és
cézium ásványokba lép be. A kési pegmatito-s és hidrotermális
fázisban a Rb elssorban lepidollitban és hidrotermál mikroklinban
koncentrálódik. A lepido.it a ritka rodiciten kívüli az az ásvány,
amelyben a Rb legjobban feldúsul. Elfordul még a Rb az
amazonitban, piollucitban, zinwallditban, a lithiumgazdag muszkovi-
tokban. A legdúsabb felhalmozódása a Rb-nak a ritka pegmatit
ásvány: a rhodizit. a legközönségesebb felhalmozódás: a lepidolit.

Kevesebb Rb tartalmat találtak még leuciitban. szanidinban és
phlogopitban.

Az elbomlásra jellemz az alábbi táblázat:

Ha egy lepidolit átlagos Rb tartamát 1.5%-nak vesszük, ebbl
2000 millió év alatt 0.01 % stf'bncium
1000 millió év alatt 0.005 % stroncium
500 millió év alatt 0.0025% stroncium
250 millió év alatt 0.0013% stroncium
100 millió év alatt 0.0005% stroncium

keletkezik. A mennyiség kevés ugyan, de spektroszkópos módszer
segítségével kimutatható.

A juvenilis stroncium geokémiáját tárgyalva, az értekezés
megállapítja, hogy a földkéregben kb. ugyanannyi stroncium van,
mint Rb és ebbl a stronciumból kb. 0-5—1% radiogén. A két elem
geokémiai természete durva vonásokban hasonló. A stroncium is

nagyméret kation. A stnuncium rádiusza 1.27 A, a Rb ioráidáusza
1.49. A. Mindkett -kedvez elhe-'yezést talál a szilikát-rácsokbau.
Finom vonatkozásokban a két elem között az eltérés, természetesen,
meglehetsen nagy, ami a küls elektronpályák jellegébl követ-
kezik. Miután a Sr-nak iorádiusza a káliumnál kisebb, a kálium-
ásványoknál korábbi fázisban koncentrálódik ellentétben a Rb-mal.
melynek iorádiusza nagyobb lévén a káliumnál a késbbi fázisban
marad. A káliumásványok keletkezésekor a Rb és a Sr tehát ellen-

tétes elemek.
Ennek köszönhet, hogy pl. a lepidolitban közönséges Sr (nem

radiogén) úgyszólván nem fordul el. Mattauch szerint a kalifor-
niai (Pala) lepidolit radiogén Sr tartalma felülmúlja a 99.7%-ot.

A pegmatitok iúikrokliinja esetében a helyzet ugyanez Az amazo-
nitban kb. 75% a radiogén Sr.

Miután a fentebb felsorolt ásványok közül a lepidolitok a

legközönségesebbek és ezekben uralkodik a radiogén Sr, ezek az
ásványok használhatók fel tömegspektroszkópiaii analízis nélkül,
tehát a gyakorlati -célnak legjobban megfelelen a kormeghatá-
rozásra.

Az értekezés részletesen tárgyalja a Sr és Rb viszony mennyi-
ségi meghatározását. A meghatározás spektrokémiai út n történik
és a következ pontosságot követeli meg: Rb esetében 2.5—0.5%, Sr
esetében 0.02—0.002%. Az eddig használatos módszerek e meghatá-
rozást -f — 5% hibára korlátozzák. A meghatározás szénelektródák-
kal direktáramkörhen, azonlcs gerjesztési potenciálon való száll a-x-
tással történik.

A Sr 4007-es spektrumvonala és a Rb 4202-e<s -spektrumvonala
használható legjobban a szomszédos vonalak zavaró körülményeit
kiküszöbölve, a mérés cé jára. A geológiai id és az említett két
spektrumvonal intenzitásviszonya abból következik, hogy az inten-
zitás a koncentrációval arányos.



1-0

0 5 -

O'l

o-o S

/

O-O-f

/

5o ioo

-i

—

J—i—i—> 1 1

500 4000

Az intenzitás I= K.Cu, aholis K = állandó, n emissziós faktor,

ín értéke közel van az egységhez, illetve azzal azonos, na a kelet

kezett energiának önabszorbciója nincs). A meghatarozas Pascnen-

rendszer spektrográffal a legcélravezetbb es az a » \ a n> >

savval történ feltárása után Sr és Eb fluondok formájában tör-

ténhet Nincs tehát szükség Sr és Eb mennyiségi meghatarozasai a-

elegend meghatározni a fentemlített két spektrumvonal intenz i

sáliak viszonyát. Ez a meghatározás a mennyiségi spektrtoiszkopi

(kémiában használatos logaritmikus réssel ellátott takarokorong

segítségével aránylag egyszeren végrehajtható. A meresek ne».

szeres ismétlésével 10—15% pontosságot lehet elerm az egyes vizs-

gálatok között.

A módszer alkalmazásának alsó határát a radiogén Sr elválasz-

tásának lehetsége szabja meg. A Sr-nak négy 'izotópja van (Sr

88. 82 6% Sr 87. 7-02% — ez a radiogén Sr — Sr 86. 9.86 /o, Sr 84.

0-54%). Áz izotópok elkülönítése tömegspektroszkóppal, vagy az

optikai spektrum hiperfinom vonalainak segítségevei hajtható

végre.

Az ásványszemek kiválogatása optikai úton történik. 0.06 mm
alatti szemnagyságra porított anyag királyvizes, majd hidrogen-

fluoridos kezelés után kerül az ívfénybe.
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A módszer segítségével eddig kb. 30 lepidolitot és több egyéb
ásványt vizsgáltak meg. A kapott eredmények közül a kiemelke-
dbbek a következk:

Strassmann és Walling (1938-ban) DK Manitoba lepidol itjá

t

1800 mili évesnek találta. Halni 1943-ban a svédországi Varutresk
pegmatitjának pollucitját 530 millió évesnek találta. Ugyanerrl
a lelhelyrl Eklund mikroklinben vegezve a mérést, 1700 millió
évet kapott-

4
Ishibasi és Ishihara a koreai lepidolitokat vizsgálva, 1020 millió

évét kapott eredményül.
A kaliforniai kréta és kés jura batholitokat (Pala) 100—150

millió évesnek mutatja a Sr módszer, ugyanezek héliummódszer-
rel 120—130 millió évesnek bizonyultak.

Az új-angliai devonkorú gránitok lepidolit-tartalmának alap-
ján meglepen fiatal keletkezésre lehet következtetni, amennyiben
az eredmény itt 2—300 millió évnek adódott. Ez esetben valószín-
leg a sok nem rádiósén Sr zavar.

Különadóban. Új-Mexikóbán és Dél-Dakotában prekambrium-
korabeli pegmatitok ólom-idszámítással 800—900, Sr idszámítás-
sal 800 millió évesnek bizonyulták. A déldakotai Fekete-dombok
uraninitjében 1350X10° év adódott eredményül az ólommódszer
segítségével, ugyanitt a Sr módszer csak 850 X 10 6 évet eredmé-
nyezett.

Szerzk szerint a Sr módszer a helyesebb, mert itt pl. bizo-

nyos bonyolult uránvegyiiletek vegyi elválasztásának hibáiból
ered az ólommódszer eltér eredménye.

A délafrikai pajzsról prekambrium-korabei gránitokból Nama-
qualand-dal végeztek meghatározást uraninitben, ennek ered-
ménye 850X10'’ év volt. Sr módszerrl itt öt meghatározást végez-
tek s ennek eredménye 700—1150X10° év vo't.

A délkeletafrikai Swaziland gránitja a Sr módszerrel az elb-
binél kétszer olyan idsnek bizonyult (2000X10°), itt azonban c-nk
egy vizsgálatot végeztek.

Az eddig megvizsgált képzdmények közül a legrégebbieknek
az északkaréliai és a manitobaii gránitok mutatkoznak. Kihlopin
és Vladimirova uranitit meghatározása szerint és monacitban
mérvo. 1800—2100X10° évesnek bizonyultak e gránitok. Sr. mód-
szerrel úgy itt, mint ManitfCiba gránitjaiban, lepidolitbau mérve.
2000X10°—2350X10° év eredményeket kaptak.

(Ezek az értékek felülmúlják a szilárd földkéreg korára vonat-
kozó eddig 1300 millió éves adatot. Ez az eredmény mondható a Sr
módszer általános értelemben vett legfontosabb • újdonságának
K. Gy.)

Megjegyzend, hogy ezen régi manitobai és karéliai gránitok-
ban még régebbi gránitok és nretamorf kzetzárványok találhatók-

Az egyéb ásványokon végzett meghatározások közül említésre
érdemes a Délnyugat-Afrikéban lithiumgazdag muszkovitokban
kapott 1050X10° év. A kolorádói Pike'-Spenk l

lo
/o Rb tartalmú ama-

zonitja az ólomidvel egyez 1100 millió évet mutatott. A polluciit-

ban történ mérések (Svédország, Délnyugat-Afrika, Déldakota)
két—háromszor rövidébb idt adtak egyéb módszerekkel kapott
értékeknél. Ennek oka valószínleg a cézium zavaró hatása.

Az értekezés végül öszehasonlítást tesz az eddigi kormeghatá-
rozási módszerek között. Az ólom- és hóliummódíszerreíl összehason-
lítva megállapítja," hogy míg az ó'ommódszer fleg pegmatitokban.
a héliummódszer magnetitekben való használatra korlátozódik,
addig a Sr módszer kzetekben is használható. Amíg az ólom-
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módszer és a héliummódszer a prekambriumtól napjainkig alkal-

mas kormeghatározásokra, addig- a Sr módszer csak 50—100X10"
évnél idsebb képzdményekre alkalmazható, viszont az elbbiek-
kel szemben alkalmas a prekambrium eltti keletkezések idpont-
jának meghatói zására is. A módszerek kivitele t< kintetébem meg-
említik. hogy amíg az ólommódszernél zavaró körülmény az urán-
vegyiiletek gyors bomlása, a. hélíummódszernél jelents hiba-
tényez az. hogy a meghatározás gáznem anyagon történik, mely-
nek elillauása tehát komoly hi baveszély, a Sr módszer fentiekkel
ellentétben stabil ionráoskötésben lev, lassan bomló elemek fel-

használásán alapul. E módszer segítségével három nap alatt 10—lö

kormeghatározást lehet elvégezni. Az ólom- és héliummódszer
sokkal hosszadalmasabb és bonyolultabb munkálatokat igényel.

Kertai György.

A MSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK

SZÖVETSÉGE

KÖZGYLÉSÉT
1ÍÍ50 július 15-én és 16-án tartja.

A közgylés az alapszabály szerinti programon
kívül (beszámoló az élmúlt idszak munkájáról, úi

vezetség választása, alapszabálymódosítás, fe-

gyelmi- é- ügyrendi szabályzat stb.)

az egyesületek feladataival a szocializmus

építésében és a mszaki képzés és tovább-

képzés kérdésével

fog foglalkozni.

A közgylésen felszólalnak a kormányzat és a

szakszervezetek képviseli is.

A közgylés ismertetésére még visszatérünk.



Ismertetések

Vendel Miklós: Köziéit- és érctartományok közötti összefüg-
gés I. —

- Ziisammen hangé zwisöhen Gesteinsprowinzen und
Metallprowinzen I. (Soproni Közlemények, 1948/49. XVII.)

A szerz már egy elz munkájában rámutatott arra, hogy
az éreesedés szoros kapcsolatban áll a magma kemizmusával.
Ez az összefüggés geokémiai elgoüdoláson alapult, melyet most
b irodalmi adatokkal támaszt alá. Ebben a munkájában biztos

kézzel nyúl ebhez a kérdéshez és teljes részletességgel, gondos
összeállításban tárja a szakember elé. Tételének igazolására b
és kiértékelt irodalmi adatokat sorakoztat fel, melyekbl ki-

tnik, hogy egy bizonyos ércesedést jól körülhatárolható vegyi
összetétel magma hozhat létre.

Munkamenetét három pontban foglalja össze: a) a kzet-
tartomány kzeteinek teljes ismerete; vagyis az ket létrehozó
magma kvantitatív és kvalitatív összetételének az ismerete
a vele kapcsolatos ércesedéssel együtt, b) a magma összetételé-
bl, szétkülönülésébl és kristályosodásából keletkez ércese-
dés, érctelepképzdés lehetségének a levezetése, c) az elzk-
bl nyert adatok kiértékelése.

Mindezek alapján részletesen tárgyalja az ónérc jellegzetes

elfordulásait a Csehszász Érchegységben, Cornwall-ban, Busch-
földön és Bolíviában, az aranyéréiormációt a pannon, a nevada-
larámi és a harmadkori érc- és kzettartományban az észak-
amerikai Kordillerákban.

E kzettartományok kzeteinek mennyiléges vegyi össze-

tételébl átlagos „magmaösszetételt
11

,
„szétkülönülési átlagot

14

számol ki, illetve grafikusan ábrázol, mely szemlélteten tárja

elénk azt a magmatípust, amely az ércesedést létrehozta.

Végeredményképpen téliéit a magmaö-szetételnek és a szétkülö-

nülési viszonyoknak az ismeretével, illetve tisztázásával vezeti

le az éreesedés folyamatát, s mintegy elre megmondja adott

esetben, hogy történhetett-e éreesedés, vagy nem.
Az elméleti síkon nyugvó összefoglaló munkának komoly

gyakorlati jelentsége van, mert a szétszórt irodalmi adatok
gondos egységesítésébl megkapjuk hazai viszonylatban is egyes

területünkre az átlagos magmaösszetétel értékét, melybl po-

zitív-negatív következtetést tudunk levonni az ércesedésre

vonakozólag.
Mint jeleztük, eme összefoglaló csak az els része annak a

munkának, amely együttesen nagy értéket képvisel mind a

magyar, mind a külföldi szakirodalomban, amely adatszerén
tárja a szakembereink elé az összes fémes, nemfémes elem fel-

dúsulási lehetségét és kapcsolatát az t létrehozó magmával.
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Prislecov: Geofizika.

IlpiimjieaoB: reotJ)M3MKa. Mockbu (1946)

A könyv három nagy fejezetben tárgyalja a légkör, a ten-

ger és a földkéreg fizikáját. Közel kétharmad részét a légkör
fizikájának kérdései töltik ki. Ennek során részletesed foglal-

kozik a légkör termodinamikájával, a légnyomás változásaival,

a leveg nedvességtartalmával. Külön kiemeli a repülés szá-

mára lényeges gyakorlati légkörtani kérdéseket. A tenger fizi-

kája cím fejezetben fleg az ár-apály törvényszerségeivel
foglalkozik. Itt elssorban a hajózás számára fontos gyakorlati
kérdéseket fejti ki. A földkéreg fizikája cím fejezetben nem
foglalkozik a földi nehézségi ertér vizsgálatával, mivel a szerz
szerint a többi szakkönyvekben általában e •'problémát már igen

részletesen kidolgozták. Elssorban tehát a földmágnességet
tárgyalja. Az elméleti kérdések tisztázása után kitér a mágne-
ses módszer gyakorlati felhasználására is a nyersanyagkutatás
szolgálatában. Érdekes fejezete a földkéreg kialakulása. Ebben
igen értékes szintézist ad a különböz elméletekrl, amelyeket
alapos bírálat tárgyává tesz. Végül röviden foglalkozik a szeiz-

mikus jelenségekkel. Itt különösen a Föld bels felépítésére

vonatkozó következtetéseket emeli ki.

Mint a bevezetésbl kitnik, a könyv elssorban a geodéziai
hallgatók számára szánt tankönyv. Mint ilyen, kiváló tanul-
mányi segédeszköz lehet nálunk is geodéták számára.

Bárdossá

M. <I>. M ii p x h h k : HecfnenpoMbicnoBaH reonornn. rocxonTexn3aaT 1946.
Mockbé

—
'IeHiiHrpaa.

Mircsink : Olajipari földtan

A hatalmas gyakorlati anyagot felsorakoztató munka els-
sorban az olajiparban foglalkoztatott geológusok számára író-

dott. Mvével a szerz egy olyan kézikönyvet akar nyújtani
az olajgeológusoknak, mely minden felvetd gyakorlati
problémánál segédeszközül szolgálhat a kérdés megoldásában.
E feladatát a kézikönyv teljes mértékben be is tölti. Tizenöt
fejezeten keresztül a; részletekbe men alapossággal foglalko-
zik az olajgeológia összes lényeges kérdéseivel. Elször fúrólyuk-
szelvények összeállításával foglalkozik, majd rátér a külön-
böz földtani szerkesztésekre, melyeket a fúrólyukszelvények
alapján kaphatunk meg.

Ezután részletesen foglalkozik az olajat tároló kzetek
fizikai sajátságaival. Ismerteti, miként helyezkedik el a kolaj
és a földgáz a tároló kzetben. Igen behatóan foglalkozik a.

tároló kzet víztartalmával, különös tekintettel a kitermeléssel
kapcsolatos problémákra.

A következ fejezetekben az olajmezk termelési problé-
máival foglalkozik. Ezeken a problémákon vfan tulajdonképpen
a könyvnek f hangsúlya. Mitegy 200 oldalon keresztül a leg-

apróbb részletekig ismerteti az itt adódó kérdéseket. A könyv
végén a várható clajmennyiség kiszámításának módszereivel
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foglalkozik. A munka glazdag irodalmi felsorolással zárul,

mely egyaránt tartalmazza a szovjet és az amerikai szakiroda-
lom idevágó mveit.

Bárdossy

B. H. ,T y hii a k h fl : CoKpameHHbiM Kypc neTporpaijiMM. YraeTexH-uai

1948. MociíBa—JleHHHrpaa.

Lucsickíj : A kzettan rövid foglalata

A munkát a szerz elssorban a földtannal és kzettannal
foglalkozó egyetemi hallgatók számára állította össze. Mint
olyan, kiváló tanulmányi segédeszköz az egyetemi oktatásban-

A könyv els részében a különböz kzettani vizsgálati
eljárásokat ismerteti. Ezek közül a mikroszkópiái vizsgálatok-
nak szentel legnagyobb figyelmet. Az anyag megértését számos
igen szemléletesen összeállított ábrával segíti el. A második
részben a legfontosabb kzetalkotó ásványok ismertetésére tér

rá. Már itt is betartja a genetikai sorrendet, mely nagymér-
tekben megkönnyíti az ezután következ kzettani rész meg-
értését.

A könyv harmadik része foglalkozik a tulajdonképpeni
kzettani anyaggal. A legnagyobb figyelmet a magmás kze-
tek csoportjának szenteli. Itt a leíró kzettani részien . felül

igen behatóan foglalkozik a kzet-genézis problémáival is.

Külön fejezetben tárgyalja a gyakorlati fontosságú hasznosít-
ható nyersanyagokat. Az üledékes kzetek tárgyalásában külön
megemlítést érdemel, hogy tárgyalásai során állandóan figye-

lembe. veszi a kzetképzdés földtani körülnjényeit. Az utóbbi
tényezkre állandóan felhívja olvasói figyelmét. A metamorf
kzetekkel a munka csak igen röviden foglalkozik, mintegy
a ázlatszerü áttekintést nyújtva az olvasónak. A könyvet gaz-

dag fényképsorozat zárja be, mely a különböz kzetek és

kzetalkotó ásványok mikroszkópiái esiszolatait mutatja be.

Bárdossy

;1 a b h i a m b h ji ii : Kypc nanecHTonorMM (1949.)

Davitasvili

:

Paleontológia

Davitasvili Palaeontológiáj árnak új kiadása Moszkvában
3949-ben jelent meg. Korszer szemlélettel és korszer didak-

tikai felépítéssel tárgyalja az egész palaeontoiógiai ismeret-

anyagot. /

Az els részben a fejldés szempontjárnak megfelel, rövid,

általános slénytani, helyesebben sélettudományi bevezetést

ad. Nem felejtkezik meg a biosztrajtigráfiad szempontokról,
fleg az egyes típusok és egyes állatcsoportok fáciest jelz sze-

repérl, élettájékokhoz kötött voltáról sem-
A bevezet rész után következik a könyv nagy részét ki-

tev rendszeres sállattani fejezet. A bevezetésnek megfelel
egységes, korszer ^szemlélettel építi fel ebben is mondanivaló-
járt. Egyforma hozzáértéssel és lelkiismeretességgel adja a
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gerinctelen és gerinces áriáitok padaeozoológiáját és fejldés-
történeti vázlatát az egysejttl az emberig, rendszertani cso-

portok szerint.

A harmadik, ugyancsak igen alaposan kidolgozott, köny-
nyen áttekinthet módon beiktatott része a könyvnek az s-
növénytani fejezet.

Végül az egész munkát mintegy összefoglalja, bekeretezi
a negyedik rész, amelyben az slénytan aktuális, mai kérdé-
seit gyjtötte össze és tárgyalja a szerz.

A könyv értékét igen nagy mértékben emeli az egységes
tárgyalásmód, a tiilságos szételemzés helyett benne uralkodó
összesít szemlélet. A szerz ezt a hatalmas anyagot lényegé-
nél ragadta meg. Egységes keretben tárgyalja az cisállattan. az
snövénytan és az általános sélettan problémáit. Teljesen
elszakadt az elavult leíró jellegtl és módszere az összefüggé-
sek és folyamatok okszer tárgyalása.

Áttekinthetségét és érthetségét elsegítik a kitn ábrák.
Kivétel nélkül mind rajzok, kidomborítják a lényeges bélye-
geket és jellegeket a kevésbé fontos tulajdonságokkal szemben.

Meg kell még említenünk, hogy ia lián- és kézikönyv-
irodalomban is újszer a. zárófejezet. Ez a korszer kérdések
tárgyalásával mintegy leszögezi á tennivalókat és legalább is

egyelre megszabja a kutatás feladatait és irányát.

Jakucsné

Scsegolev: Bányavizek. (A 'Szovjetunió nyugati kerületei-
nek szénipari minisztériuma kiadása, 1948. Moszkva, Harkov.)

Scsegolev professzor könyvében összegyjtötte a földalatti
mveletekbe beöml vizek elleni küzdelem történetének ada-
tait, általános adatokat a bányakzetek és földalatti vizek
tulajdonságairól, a várható vízhozam meghatározásának alap-

jait, valamint a bányabeli vizek külszínre vezetésének módo-
zatait. A könyv foglalkozik azzal, hogy a bányavizek milyen be-
folyással vannak a bányaüzemek gazdaságosságára és példá-
kat hoz fel a bányabeli vizek kihasználására.

A könyvet a szei*z mérnök-technikai dolgozók számára,
valamint a bányászati egyetemek hallgatói részére tankönyv
gyanánt ajánlja. V. Z.

Subier: Retíherche sur la glancomé. (Bulletin de la société
francaise de la mineralogie et crisltallographie. LXXII. 1949.)

— Glaukonitok vizsgálata.

A glaukonitok földtani szerepével igen sokan foglalkoztak
— különböz beállításban. Szerves, illetve szervetlen eredete
körül hosszú viták folytak, anélkül, hogy e kérdés megoldódott
volna. A szerz ebben a munkájában kutatásainak összefoglalt

eredményét közli, a geológusokat érdekl keletkezési körülmé-
nyek tisztázásának a mellzésével. Vizsgálata kizárólagosan
egyoldalú: ásványtani és belsszerkezeti.
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A röntgenvizsgálatok alapján szerkezeti képletét Villers
nyomán a következkben állapítja meg:

Kp,6»Cao,o7Fei
J
o3Feo,iiAlo

t
46Mgy,37SÍ3 jsAlp^gOn A aq.

vágyis á 1 1a 1ánosságban

:

(Rí) n (Rn)a (Si,Al) 4 0,0 (OH) z + aq

A kristályráosszerkezete a muszkovit és az agyagásványok
átmeneti jellegét viseli. A rácsszerkezethez gyengén kapcso-
lódó alkáli és alkáliföldfémek könnyen kieserélhetk (K, Na,
Li, Cs, Ca, Ba, Sr).

A vizsgálatok eredménye a szerz szerint végérvényesen
eldönti és rögzíti a glaukonitok ásványos jellegét, kristályos
rétegrácsszerkezetét s így átmeneti tagként a csillámok és az
agyagok közé sorolja. Kiss '

Kubiéna: Entwicklungslekre des Bodens. (Wien 1948.)

—

A talaj fejldéstana.

A talaj fejldéstana még nagyon kevéssé kidolgozott feje-

zete a talajtannak. A talaj fejldése folyamán az állapotok egész
sorozatán megy át. A kezdeti állapot, amelyben a talaj ismérvei
nem különböznek még lényegesen az anyakzet ismérveitl,
folytonosan újabb állapotok követik, amelyékben jellegzetes új
vonások alakulnak ki és tökéletesednek, míg végül teljesen ki-

alakul az a talaj, amelynek tulajdonságai jellegzetesek a kör-

nyezetre, amelyben a talaj létrejött. Dokucsajev érdeme, hogy
felismerte a környezet nagy hatását a talajok kialakulására,
tanítványai részletesen tanulmányozták több talajtípus kiala-

kulását, különösen a esernozjom degradáláisával s a szikes típu-

sok egymásba való átalakulásával kapcsolatosan. Ezek a vizs-

gálatok a talajtan új irányát jelentik és ebben az irányban
haladva Kubiéna az általa kidolgozott új vizsgálati módszer-
nek. a talajmikroszkópiának felihasználásával, további talaj-

típusok kialakulásának menetét vizsgálta meg. Különösen érté-

kesek azok a vizsgálatai, amelyeket a Közép-Európában na-
gyobb kiterjedésben található rendzina-talajok és barnaföldek.
továbbá a terra Fossa kialakulását illetleg végzett.

A munka els és második része a talaj fejldésérl szóló tan

elméletét adja; a harmadik rész különböz talajtípusok kialaku-

lásának menetét írja le; a negyedik részben egy általános talaj-

osztályozási rendszer alapjait találjuk családfa alakjában
ábrázolva, mely mintegy száz talajtípus fejldéstani össze-

függését tünteti fel. B. R.

Grill: Über mikropaláontologiscihe Gliederungs niöglichkeiten

im Miozán des Wiener Beokens. (Mitteliung'en des Reiehamts für

Bodeníorschung, Zweigstelle, Wien, 6, 1943.) — A bécsi-medencei
miocén mikropaleontológiai felosztásának lehetségeirl.

A szerz elször rövid áttekintést ad a régebbi mikrofauna-
vizsgálatokról és tmeglállapítjia, hogy eztlk -fként a medence-
perem jól feltárt részeinek anyagát dolgozták fel. Az újabb össze-



foglalás szükségességét indokolja az, hogy a mélyfúrások feltár-

ták a medence belsejének üledékeit is. így az újabb mikropalaeou-
tológiai vizsgálatokat egyrészt megkívánta a gyakorlat, a
makrofauna ritka és szórványos volta a fúrómagokban, másrészt
lehetségessé tette a rétegek gazdag Foraminifera és mikrofauua
társasága. Röviden megemlékezik még a minták és az anyag
kezelésének kívánalmairól.

Ezekután következik az egyes szintek faunájának és szinte-

zési továbbtagolási lehetségeinek tárgyalása.
A helvétiai emeletben szerinte rossz életkörülményekre utaló,

igen apró termet fauna található, jellegzetes fajokkal. A fino-

mabb tagolást a fauná-giazdiag és faunáiban szegény rétegek egy-
másutánja adja. A fauna összetétele térben meglehetsen válto-

zik, néhol egészen elszegényedik, s a Foraminiferák (Cibicides,
Elphidum, valamint Echinoidea-tüskék, szivacs-tk) helyét Ostra-

codák veszik át.

A helvétiai- és tortonai-emelet között nem mindenütt van éles

határ, bár a tortonai faunát a másikkal szemben a nagyobb ter-

met és a Lagena-félék túlsúlya, másutt a Rotalia beccari elszegé-

nyedett társasága jellemzi. Az emelet végén a fauna nagyon
elszegényedik s így a gazdag, nagytermet fajokkal jellemzett

szarmata jól elkülöníthet és tagolható.

Ha eltekintünk a kétségtelen helyi fácies-eltérésoktl, a szin-
tek a déleurópai kifejldéssel párhuzamosíthatók, bár a t 'ma
részletes kidolgozása még a jöv feladata.

A cikkhez csatolt 8, igen' szép kivitel táblán a jellemz
fajok és alakok szerepelnek s az idbeli egymásutánon kívül,

a térbeli fácies-eltérések is jól érzékeldnek.

Umbgrove: The Puílse of the Earth. (Hága, 1947.) — A Föld
élete.

A földtörténet különböz jelenségeinek periodicitását mu-
tatja be a könyv jelenségcsoportok szerinti beosztásban. Csilla-
gászati keretbe állítja a Földet és rövid áttekintést nyújt az
égitestek keletkezésével, elmúlásával kapcsolatos elméletekrl.

A földkéreg jelenségeit, hegyláncok és medencék képzdé-
sének általános elvi és elméleti ismertetésén keresztül eleven
részletpéldákig vezeti le. A Föld bels szerkezetének rövid sza-
kaszt szentel, de a tengervízszint ingadozását, a kontinentális
szegély jelenségeit, szigetívek keletkezését és az óceánfenék
jelenségeit részletesen, számos, fleg hátsóindiai példával meg-
világítva újszerén tárgyalja.

Az eljegesedéseket és a földfelszín törésirányait általában'
leíró módon, inkább csak bemutatja, s nem dönti el a fbb problé-
mákat.

Az élet ritmikus fejldésének fejezete visz át a pulzáció
fejezetéhez, ez azonban a jelenségek egymáshoz kapcsolódására
világít rá csupán, magyarázattal nem szolgál.

A munka nagy értéke számos új, eredeti, világos és szemlé-
letes ábrája és a hegységképzfázisck sematikus összesít
térképei.
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Stuch: Ls'hrbueh dér Kohlenruikroskopie. I. Bd. — A ko-
széi:mikroszkópia tankönyve. I. kötet.

Lényégében nem sok újat hoz, jelentsége inkább abban van.
hogy összefoglalja és egységes szempont szerint tárgyalja a
legkorszerbb kszénvizsgálati módszereket, beleértve az eddig
nyugaton elhanyagolt barnakszénvizsgálatokat is. A liaszná-
lato.*, mszerek és munkamódszerek minden tulajdonságra ki-

terjed, részletes és alapos leírása után foglalkozik a kszén-
petrográfia eredményeinek gyakorlati jelentségével a kszén-
földtan, a kszénnemesítés és a bányászat biztonságának szem-
pontjából. Az ígért II. kötetben a szerz földtani alapon kívánja
tárgyalni a barnakszén, feketekszén és kokszmikroszkópi:
eredményeit. Jakucsné

Gcophysies, XIV. kötet (1949).

A Geophysics 1949-es XIY. kötetének els füzetében cikket

p közöl Vajk Raul Eötvös születésének századik évfordulójával
kapcsolatban. A cikk Eötvös életének és munkásságának rövid
összefoglalását és méltatását adja.

^ A füzér néhány szeizmikus részletkérdést tárgyaló cikken
kívül közli W. P. Griffin dolgozatát a maradékhatások számítá-
sáról. E közlemény a maradékhatás precíz meghatározását és

egy olyan eljárás kidolgozását kísérli meg, amely az egyéni nxeg-

ítéléstl független s így lehetséget nyújt a különböz maradék-
anomália térképek összehasonlítására.

H. Jensen egy közel 1500 km-es mágneses szelvényt ad a

40-es szélességi fokról, amelyet egyetlen nap végeztek légifelvé-

telezési mágneses módszerrel.
A második füzetben Vajk Raul ad számot a háború alatti

eixrópai geofizikai kutatásokról. A cikk elssorban a kolajjal
kapcsolatos geofizikai kutatásokról fest részletes képet.

Az alkalmazott geofizikának ez a folyóirata a legnagyobb
helyet a speciális szeizmikus kérdéseknek szenteli. De emellett

két dolgozat (D.-C- Skeels and R. J. Watson: Deiovation of mague-
tie and gravitational quantities by surface integration és R. G.

Henderson and I- Zietz: The upward continuation of anomalies
in totál magnetic intensity fields), is foglalkozik egy észlelési szin-

ten (tk nívófelületen) kapott adatoknak egy másik szintre való
átszámításával. E kérdés, amely a paradoxnak látszó Stokes—
Chasles-féle tételnek a gyakorlati alkalmazását jelenti, természe-
tesen merült fel a légi irton történ mágneses felvételekkel kap-
csolatban.

F. Romberfj and W. E. Barries: egy szerpentin-vonulat felett

végzett gravitációs mérésnek a geológiai adatokkal való kapcso-
latát tárgyalja.

A radar-elv alkalmazásának a lehetségével foglalkozik Hay-
cock, Madsen és Harst közös cikke.

Xcttleton fejtegeti a geológus és geofizikus együttmködésé-
nek szükségességét. Szerinte ideális helyzet az, ha a geológus
a geofizikát, mint kényelmes szerszámot használja kutatásaiban
és viszont ahhoz, hogy a fizikai adatok a kutatásban használható
eredményekké legyenek, vagy a geofizikusnak magának kell
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geológussá válnia, vagy legalábbis geológus társaival megtár-
gyalni a gravitációs vagy mágneses adatok lehetséges földtani
értelmét. A részletekben t- k. csak a gravitációs adatoknak a föld-

tani. adatokkal való kapcsolatával foglalkozik amerikai viszony-
latban. Közli az Ugyesült Államok eg’y regionális gravitációs tér-

képét s ezzel kapcsolatban tesz néhány tektonikai megjegyzést.
A. töréses zóna, a köralakú gravitációs maximumok és a sódóm-
terület regionális anomáliáinak tárgyalása után a trinidadi
iszapvulkánoik területének érdekes és rejtélyes gravitációs-mini-
mum képét és valószín magyarázatát közli.

Különös érdekldésre tarthat számot még L. Mintrop a föld-

kéreg rútegezettségére vonatkozó cikke. Mint tudjuk, ia földkéreg
vastagságára a földrengéseikbl kapunk felvilágosítást. Rendesen
azonban ezek a következtetések hibával terheltek, mert a termé-
szetes rengéseknek sem a pontos kiindulási helyét, sem pedig
pontos kiindulási idejét nem tudjuk. Heilgoland szigetének fel-

robbantásával kapcsolatbau azonban lehetvé vált olyan földren-

gések megfigyelése, amelyek e hibáktól mentesek voltak. A több
részben állandó jelleg, résziben erre a célra felállított földrengés-
állomás megfigyeléseinek eredményeképpen azt mondhatjuk,
hogy az északnémet alföldön a szárazulat: egy 4 km vastag üle-

dékrétegbl, 9 ikm vastag gránitrétegbl és egy 15 km vastag’

gabbrorétegbl áll. Ezek alatt van a peridotit-összetételnek meg-
felel magma, amelyben már az izosztatikus jelenségek is leját-

szódnák. Itt tehát a földkéreg e területén a kéregvastagság 28 km
körül van, jó megegyezésben az izosztatikus, kiegyenlítésnél
kapott 30 km-es értékkel. Mintrop az említett határfelületeken

kívül még több, mélyebb határfelületet is kijelöl. Ezeknek egy
részét azonban kritikával kell fogadnunk, mert a. mérésekbl
120 km-es mélységben egy 12 km/sec sebesség rétegre is követ-
keztet, ami igen nehezen egyeztethet össze a többi megfigyelési
adattal.

Érdekes beszámolót ad Eckhardt az 1948-ban végzett geofizi-

kai kutatások méreteirl. Nagyon tanulságos az a statisztika,

amelyben a felfedezett olajmezk kapacitását összehasonlítja

ötéves periódusokban a kutatási tevékenység növekedésével.

A geofizikai kutatás bevezetésié ezt a kapacitást egyszerre ;a két-

szeresére emelte fel az 1925 és 30 közé es 5 esztend alatt. Az érc-

kutatásban a mágneses módszer csaknem a felét foglalja el

a kutatásoknak (48,7%), a légi mágneses felvételek túlsúlyával.

Utánuk az elektromos módszerek . állanak. Érdekes tünet

a radioaktív kutatások megnövekedése.

Említésre méltó még F. J. Agnich cikke is, amelyben az orga-

nikus eredet mészkszirtek felkutatásának a geofizikai lehet-
ségével foglalkozik. A hasonló probléma ugyanis a hazai viszo-

nyok között is fennáll.
Egyed



Társulati ügyek

Szakülések.

1950 január 4-én eladtak:

Meisel János: A hidasi neogén földtani felépítése.

Papp Ferenc: A mórágyvidéki gránitcikról.

Eladáshoz hozzászóltak: Vadász Elemér, Horusitzky Ferenc.

1950 január 18-án eladott:

Telegdi Koth Károly: A Darnó-vonal Bükkszék mellett-
Eladáshoz hozzászóltak: Schréter Zoltán, Horusitzky

Ferenc, Szalai Tibor, Jaskó Sándor, Balogh Kálmán,
Pávai Vájná Ferenc.

1950 február Kén eladtak

:

Balogh Kálmán: -Észak-Magyarország triaszképzdményei-
neik sztratigra fiája.

Szebónyi Lajos: Mikrotektonikai megfigyelések a Biikk-
hegység déli palavonulatában.

Seherf Emil: Geológiai és geomorfológiai megfigyelések a
Bükkhegység keleti részében.

Eladásokhoz hozzászóltak: Sdbréter Zoltán, Vadász Ele-

mér, Schmidt E. Bobért.

1950 február 15-én eladtak:

Bendefy László: Adatok a Kárpáti-hegyrendszer jelenlegi

mozgásainak ismeretéhez.
Balogh Kálmán: Módosított .szögfelrakó készítésének elve.

Eladáshoz hozzászólt: Egyed László.

1950 március 14-én, a szovjet-magyar barátsági hónap alkalmá-
val tartott ülésen eladtak:

Szörényi Erzsébet: Szovjet adatok az evolúciós paleontoló-

giához.
M. Rásky Klára: Szovjet kutatók az slénytanban.
Kertai György: O. J. Schmidt szovjet akadémikus új elmé-

lete a Föld keletkezésérl.
Jantsky Béla: Permjakov mikrotektonikai mérési mód-

szere.

1950 március 22-én eladtak:

Szentpétery Zsigmond: Az újhutai Lrincbegy diaházai a

Bükkhegyséigb-en.
Bogsch László: Az alföldi medencefenék triászának kifej-

ldése.
Szebónyi Lajos: Újabb megfigyelések a kaolin-keletkezés

kérdéséhez a Tokaji-hegységben.



slénytani szakosztály szak ülései.

1950 január 25-én eladtak:

Andreánszky Gábor és Sárkány Sándor: Adatok a hazai
köviilt fák ismeretéhez.

Reményi K. András: A Oanidák törzsfejldésének kérdései
és vázlata.

Eladásokhoz hozzászólt: Kretzoi Miklós.

1950 február 22-én eladtak:
M. Rásky Klára: Fosszilis Charopihytáik a Dunántúlról.
M. Rásky Klára: Tarrietia hungarica n. sp. elfordulása

Magyarországon.
Kolosváry Gábor: Újabb trópus-szubtrópusi elem a

mecseki miocén faunában.
Az eladásokhoz hozzászóltak: Andreiánszky Gábor és

Horusitzky Ferenc.

1950 március 29-án eladtak:

M. Rásky Klára: Fosszilis Charophyták a Dunántúlról II.

Strausz László: slénytani meghatározások értékjelölése II.

Véilasztniány 1950 január 4-én tájékoztató megbeszélést tar-

tott, melyen a választmányi tagokon kívül számos tag is részt-

vett. Ennek az értekezletnek ftárgya a „centenáris év meg-
ünneplésének kérdése” volt. Az értekezlet hosszabb megbeszé-
lés után háromtagú bizottságot küldött ki: Májzom László,
Kretzoi Miklós és Pantó Gábor választmányi tagok szemé-
lyében, hogy az értekezleten kialakult nézetek alapján, részle-

tes javaslatot terjesszem a január 18-án tartandó választmányi
illés elé.

Az 1950 január 18-án tartott választmányi ülésen a 'bizott-

ság javaslata szerepelt, mely a centenáris ünnepségeket két

részben kívánja tartani.

I. rósz az évi közgyléssel egybekapcsolt hazai ünnepség
lenine. Ezen, a szokott közgylési msor mellett a Társulat száz

évének történetét és a földtan különböz fejezeteinek hazai fej-

ldését. illetve jövend célkitzéseit tárgyalnák egyeis szak-
emberek. Ezt a jubiláns közgylést tavasszal, áprilisban tar-

tanák.
II. részét a centenáris ünnepségeknek nemzetközi nyilvá-

nosság számára, szeptember elején rendezné a Társulat. Ez több-
napos ülésszakiból állana, melyet megelzne, majd követne
bárom, hazánk különböz vidékeire rendezett többnapos kirán-

dulás.
Hosszabb vita után a választmány a bizottságot 5 tagra

emelte, akik Szalai Tibor társelnök vezetése mellett részletes

javaslatot dolgoznak ki, melyet majd a februári-máciusi
választmányi ülésen fog a válaszarány tárgyalni.

A továbbiakban a Földtani Közlöny megjelenéséinek kérdé-
sét, illetve a Tudományos Folyóiratkiadó Nemzeti Vállalat-
tal kötend szerzdés kérdését tárgyalta a választmány.
A szerzdés tisztázásra szoruló és a Közlöny sorsában, az eddigi
állapottal szemben, lényeges változást jelent részeinek tisztá-

zására az elnökséget kérte fel a választmány.
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A Közlöny 1949. évi utolsó (9—12.) füzete már a nyomdába
került és rövidesen megjelenik. Az 1950 évfolyam, a SO-ik
kötet négy részben fog megjelenni.

A METESz felhívására a választmány a tagdíj kérdésé-
ben bizonyosfokú emelést javasol a közgylésnek, mely szerint:

rendes tag évi díja lenne .... 36 Ft
nyugdíjas tag évi díja lenne ... 12 Ft
egyetemi hallgató évi díja lenne . 10 Ft
elfizetési díj évi . 80 Ft

Elnök jelenti a választmánynak, hogy 1950 január elsején
248 rendes tagja van a Társulatnak, ezenkívül 34 elfizetje.

1949. év végéig a tagok 74 százaléka fizette ki a tagdíját.

Elnök bemutatja Petraschek, W. leobeni professzornak
üdvözl sorait, a Társulat 100 éves jubileuma alkalmából.

1950 február 15-én tartott választmányi ülésen ismét a een-
tenáris közgylés és a szeptemberi kongresszus kérdésével
foglalkozott a választmány. A kormányzati szervek szükséges
hozzájárulása, az anyagi eszközök megszerzése, továbbá a
beutazási engedélyek idejében való engedélyezése végett szük-
séges, a teljes msor összeállítása és publikálása. Csak ezek-

után lehet gondolni a meghívások idejében való elindítására.

A választmány abban megállapodott, hogy egy kirándulást
rendez a Mecsekliegységbe, másikat a Balaton-fel vidk re, bazalt-
területre, egyet a Bakonyba. A kongresszust befejez kirándu-
lásuk északmagyarországi területeinkre, nevezetesen: Biikk-

heaység, borsodi szénmedence, esetleg a rudabányai vasérc-

trületre irányulna. A választmány a bizottságot a tervek és

költségvetés kidolgozására kéri fel, melynek birtokában Vadász
Elemér elnök biztosabban tudja a tervet az Akadémia eltt
képviselni és a támogatást megszerezni.

.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1950 április 30-án tartott

jubiláns közgylése.

Jelen vannak: Vadász Elemér elnök. Szuroyy Géza titkár

Schweitzer Rudolfné, Gárdots Emil. a MTESZ képyiseltetáben, 5 áss

József a Kutató Intézet képviseletében. Vitális Sándor a Földtani

Intézet képv.- Strausz László a MAORT képv., Szádeczky-Ivardoss
Elemér a Miskolci Mszaki Egyetem képv . Koeh Sándor a Szegedi
Természettudományi Egyetem képv., Földvári Aladár a Debre-
ceni Tudományegyetem képv.. Tokody László a Nemzeti Múzeum
képv.. Mcisonyi Emil a Hidrológiai Társulat képv. Székely Dezsné
a Bányászati és Kohászati Egyesület képv., Renner József a Geo-
f'zikai Int. képv. Irmédi Molnár László a Térképészeti Int. képv.,

Vendel Miklós a Soproni Mszaki Egyetem, Telegdi Roth Károly
a. PPTE slénytani Intézet Szirclkay Kálmán PPTE Ásvány-Kzelt-
tani Intézet, Egyed László PPTE Földtani Intézet, Bulla Béla
PPTE Földrajzi Intézet képviseletében. Csajághi Gábor. Pantó
Gábor Ajtay Zoltán. Pákozdi Veronika Kertai Györgvné, Kertai
György Kocb Nándor. Haltenberger Mihály. Zsivny Viktor,
Meisel János- Székyné Fux Vilma- Papp Ferencné, Papp Ferenc,
Pojják Tibor. Jantsky Béla. Semptey Ferenc. Radnóti Egon, Mezsi
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József, Reieh Lajos Majzom Lászlómé, Majzon László, Kretzói IMik-

lós. Benk Ferenc, Beuk Ferencné. Vitális György, Ivanov
Aranka, Biró Ern, Zilahy Lídia Szöts Endre, Szabó Józsefné.
Darányi Ferenc, Oravetz Valéria. Pap Lajosáé Tolmár Gyula,
Balogh Valéria. Bodnár Lajos, Gedeon Tihamér. Pantó Dezs,
Völgyi László. Mészáros Mihály Willems Tibor, Gombos Jolán.

Meizl István, Dubay László. Imreh László, Nyir Réka, Gaál Ist-

ván, Kovács Zsolt, Majer István. Csepreghy Béláné, Józsa Ist-

ván Hermáim Margit, ‘ Zsombor László, Szép Bé'a. Kaszanitzky
Ferenc, Zolnai Gergely, Sípos Zoltán, Ottlik Péter, Dank Viktor.
Illés Gyula Boda Jen, Erdélyi Mihály. Trege le Kállmán. Hegeds
Gyula Balogh Kálmán, Kiss János. Miksa Mária Czimboray
Lajos. Szabó Imre, Barabás Andor, Deres Ferenc. Németh Gusz-
táv, Dallos Ern, Teplánszky Eriika, Csillag Pál. Mohi Rezs,
Magas István. Sass Mártonná Lakatos Tibor. Liffa Aurél, Emszt
Kálmán, Mauritz Béla, Ballenegger Róbert. Bogsch László, Pávai
Vájná Ferenc. Horusiízky Ferencné Horusitzky Ferenc, Varga
Sarolta, Földvári Aladárni* Jugovics Lajos, Vigh Gyula, Sümeghv
József. Scherf Emil. Marót Károly, Szénás György, Ács Emil,
Tömör János, Jaskó Sándor. Hojnos Rezs Lengyel Endre,
Szörényi Erzsébet. Pálfalvv István- Högyes Ilona S’dó Mária,
Visovszky György, Vargámé Csury Ilona. Szurovy Gézámé,
Xoszky Jen. Venkovits István, Vámos Lili, Bem Boleslav, Schmidt
Eligius Róbert, Káposztás Pál, Bertalan Károly, Szalay Tibor,
Meisel Jánosné-

Elnök megállapítja a közgylés határozatképességét és meg-
nyitja a közgylést-

Elnöki megnyitó (teljes szövege a 3— oldalon közölve) után
elnök felkéri Szurovy Géza titkárt, hogy tartsa meg titkári
beszámolóját.

Szurovy: Tiszteilt Közgylés! Társulatunk életét épúgy, mint
népünk életének bármelyik vonatkozását, az általános fellendülés,
megizmosodás, élénk fejldés jellemezte az elmúlt esztendben.
Népünk életének és népgazdaságunknak fejldése, gyorsütem

ü

haládása a szocializmus felé, 100 éves egyesületünk fejldésére is

rányomta bélyegét. Ma ünnepre gyltünk itt össze és büszkén
állapíthatjuk meg. hogy eldeink száz évvel ezeltt megkezdett
munkáját gyümölcsözen folytattuk tovább. Az elnök úr elbb
elhangzott eladásában világosan elénk rajzolta azt az utat ami
a mai fejldéshez vezetett.

Utolsó közgylésünk óta. amelyet 1949 február 16-án tartottunk
taglétszámunk 115 fvel gyarapodott. Ezek közül tiszteleti tag: 1,

rendes tag: 34, ifjúsági tag pedig: 89. Nagy súlyt helyeztünk a
fiatal nemzedék beszervezésére, szakmai és társadalmi felkarolá-
sára, mert hiszen az ifjúság a nemzet jövje. Tagságunkban
örvendetesen n az esti mszaki fiskolán tanuló munkáskáderekbl
kikerült ifjúsági tagok száma. Erfeszítéseinket tovább kell fokoz-
nunk abban a tekintetben, hogy a tudományunk megismerése
iránti vágyat minél szélesebb tömegekben ébresszük fel és minél
nagyobb tömegeket kapcsoljunk be Társulatunk munkájába.

Társulatunk megizmosodása és a mindinkább szerteágazó tudo-
mányunk szakosítására irányuló törekvés szükségessé tette, hogy
a Társulaton belül önálló slénytani szakosztályt alakítsunk. Az s-
lénytani szakosztály 1950 január 7-én alakult meg.

Az elmúlt esztendben az slénytani szakosztállyal együtt 22
szakülést tartottunk, 48 eladással. Az eladásokhoz 77 tagtársunk
szólt hozzá. Szaküléseink július augusztüs és szeptember hónapok-
ban szüneteltek, mivel tagságunk legnagyobb része küls terep-
munkákkal volt elfoglalva. Eladásaink zöme a három, illetve
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ötéves terv kérdéseivel foglalkozott és túlnyomókig- a szakmánkat
érint gyakorlati kérdéseket tárgyalta.

Választmányunk öt ülésben -foglalkozott a Társulat életét

érint kérdésekkel.

Szaküléseinken kívül 4 ünnepi ülést tartottunk. A Hidrológiai
Társulattal együtt ünnepi ülést rendeztünk január 4-én. az ötéves

terv megindulásával kapcsolatban. Hároméves tervünk sikerei és

ötéves tervünk jelentsége közismert. Eladásainkban rámutat-
tunk arra, hogy mit ad szaktudományunk ia népgazdaságnak az
ötéves terv folyamán, megállapítottuk feladatainkat és célkitzé-
seinket. Ötéves tervünk végrehajtását, fokozódó ásványi nyers-
anyagigényt jelent. Hazai nyersanyagkészleteinket maradéktalanul
fel kell kutatnunk, fel kell tárnunk. Ebben a munkában a tudo-
mánynak szervesen össze kell fonódnia a gyakorlattal. Általában
mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a földtan letér-

jen az öncélú, a midennapi élettl elvonatkoztatott áltudományos-
eág útjáról és minden tekintetben a való élet igényeit szolgálja.

Ünnepi ülésben emlékeztünk meg 1949 november 4-én id. Lóczy
Lajosról, méltatva Lóczy úttör érdemeit.

1949 november 4-én az 0. M. B- K. E.-tel együttesen Miskolcon
tartottunk vándorgylést, a miskolci szocialista mszaki egyetem
megnyitása alkalmából. Miskolcot és vidékét, a barnakszénben
gazdag Sajóyölgyet ötéves tervünk során az ország legfontosabb
nehézipari bázisává építjük ki. Maga a város országunk második
városává fejldik. Az újtípusú mszaki egyetem hallgatóságának
zöme a bányavidék és a környékbeli nehézipari üzemek munlkás-
ifjúságából kerül ki.

.,A munkásosztálynak meg kell teremtenie a maga számára a

saját mszaki értelmiségét", mondotta Sztálin. Hazai viszonylatban
ezen az úton dönt jelentsége van a Miskolci Mszaki Egyetem
©létrehívásának.

1949 december 21-én díszülésen emlékeztünk meg J. V- Sztálin-
nak. a haladó emberiség bölcs vezérének, a marxizmus-len i nizmus
zászlóvivjének, a békéért folytatott harc erskez vezetjének,
népünk nagy barátjának 70. születésnapjáról. E helyrl is kifeje-
zésre kell juttatnunk népünk forró vágyát, hogy vezesse tovább
is Sztálin elvtárs töretlen ervel a békéért vívott harcot, a dolgozó
emberiség felszabadításának végs gyzelméig.

Szakfolyóiratunk, a Földtani Közlöny, az elmúlt évben 29.5 ív
terjedelemben, 470 oldalion jelent meg-

, 20 térképm el . ék 1 ettel, 35
fényképtárával és 79 ábrával.

Adminisztratív vonalon rendeztük a tagnévsort, pótoltuk a

Földtani Közlöny négy régi évfolyífmának tartalomjegyzékét,
fejlesztettük a folyóiratcserét és igyekeztünk odahatni, hogy tag-
díjfizetés terén is jobb eredményeket érjünk el.

Társulatunk tagsága élénken résztvett a rokonegyes iiletek
—

- Hidrológiai Társulat. 0. M. B. K. E., MTESZ, s a Természet-
tudományi Társulat, valamint a Magyar Tudományos Akadémia
munkájában. Tagjaink közremködésével készült el a geológus-
képzés tanmenete is, ami biztosítja friss, fiatal kádereink meg-
felel nevelését.

Ezeket a sikereket egymagunk nem tudtuk volna elérni, segít-
ségünkre volt kormányzatunk és Pártunk megért támogatása.

Dönt jelentsége ezen a téren az új Magyar Tudományos
Akadémia megalakulása. Az Akadémia átvette az egykori Tudo-
mányos Tanács ügykörét és Mszaki Osztálya Jámbor Miklós
vezetésével hathatós támogatást nyújtott Társulatunknak, mind
anyagi, mind pedig erkölcsi tekintetben-



A Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségével
fennálló szoros kapcsolatainkat igyekeztünk még szorosabbá
tenni. Az MTESZ 1VÍ* éves fennállása bebizonyította, hogy meny-
nyire szükség van egy — az összes tudományos egyesületeket
magábanfoglaló — központi szervre. Kétségtelen, hogy kezdetben
voltak nehézségek, amelyek fleg a túlméretezett adminisztráció-
ban és a sablonizálásban nyilvánultak meg. A nyert gyakorlati
tapasztalatok feltétlenül megfontolandóvá teszik azt a kérdést,

hogyanéin vlolua-o célszerbb a MTESZ kebelébe tartozó egyesüle-
teket* két csoportra és pedig 1. mszaki és 2. természettudományos
egyesületek csoportjára bontani. Kezdetben kétségtelenül helyes
volt az öncélú tudományostkodiásra inkább hajlamos természettudo-
mányos egyesületeknek a gyakorlati élethez szorosabban kapcso-
lódó mszaki egyesületekkel történ ersebb összefogása, de a mai
fejldés és a mind nagyobbmérv szakosítás már meghaladta ezt

az álláspontot. A szétkiilönítés megszüntetné a sablonizálást, a

rugalmasabb, egyszerbb ügykezelést, jobb és gyorsabb munkát
biztosítana.

Meg kell emlékeznünk a Tudományos Folyóiratkiadó N. V.
munkájáról is. Ez a vállalat nagymértékben leveszi rólunk a Föld-
tani Közlöny megjelentetésével kapcsolatos terheket. Ebbl követ-
kezleg az elfizetés a jövben a Tudományos Folyóiratkiadó N.
V.-nál történik. Külföldi cserepéldányainkat továbbra is magunk-
nak tartjuk fönn, aminek kiviteli módjára megfelel megoldást
fogunk találni. A Földtani Közlöny egyetlen olyan Lszaiklapunk,

amelyért csereiképpen biztosítani tudjuk hazai tudományunk
részére a nélkülözhetetlenül szükséges szakirodalmat. Ezidszerint
57 külföldi tudományos egyesülettel és intézménnyel állunk csere-

viszonyban és már többszáz könyvet, folyóiratot és monográfiát
kaptunk csereképpen a Földtani Közlönyért. A külföldi szaklapok
nagyrésze könyvkereskedelmi úton nem szerezhet be, kizárólag
csere útján biztosítható. Feltétlenül szükséges, hogy ezt a cserét,
amely könyvállományunk külföldi irodalommal történ gyarapítá-
sának ezidszerint egyetlen járható útja, magunk intézzük.

Mivel folyóiratunk csereként külföldre is kimegy, legnagyobb
súlyt kell helyeznünk az éberség kérdésére. Szerzinknek továbbra
is gondosan kell ügyelniük arra, hogy közléseik semmiféle bizalmas
adatot ne tartalmazzanak és minden tekintetben megfeleljenek népi
demokráciánk követelményeinek.

A magam munkája fölött önbírálatot gyakorolva meg kell álla-

pítanom, hogy igyekeztem jó munkát végezni mindaddig amíg
Pártunk és Kormányzatunk bizalma nem állított nehéziparunk
egyik legfelelcsebb posztjára. Ezzel kapcsolatos elfoglaltságom
megakadályozott abban, hogy a Társulat életében továbbra is az
eddigi aktivitással vegyek részt. Helyettesítésemet adminisztratív
téren Jugovics Lajos kartársam a legnagyobb körültekintéssel és

ügybuzgósággal látta el, amiért az egész Társulat nevében kö-szö-

netemet fejezem ki.

Holnap ünnepeljük a nemzetközi proletariátus nagy ünnepét,
május 1-ét. Május 1-én fiO éve dobban a világ sokmillió dolgozójá-
nak ütemes lépése az utcák kövezetén, megremegtetve az imperia-
lista tkés elnyomók palotáit. Nem volt még olyan május 1-e,

amikor nem ömlött volna, a dolgozók vére egyik vagy másik város-
ban, faluban az utcák kövezetére. Ez kötelez. Ezen a napon még
fokozottabb figyelemmel fordul felénk a Föld már felszabadított
és még elnyomott dolgozóinak figyelme. Ezért tovább kell fokoz-
nunk erfeszítéseinket, hogy méltó tagja és ers bástyája lehessünk
a haladó emberiségnek. Most, midn fölmentésemet kérem, ennek



jegyében kívánok jó és eredményesebb munkát a megválasztandó
líj tisztikarnak.

Elnök megköszöni a titkár beszámolóját és felkéri Bogseh
László kartársat, tegyen jelentést ag slénytani szakosztály eddigi
mködésérl

.

Bogseh: Tisztelt Közgylés! A Magyarhoni Földtani Társuat
életében 1949 folyamán csöndes, de jelentségteljes esemény volt

az slénytani Szakosztály megalakulása. A korszellemnek meg-
felelen szükségesnek látszott, hogy a Társulat óriási mértékben
fellendült életében megvalósuljon a szakosítás. Ennek egyebek
között az is egyik célja volt, hogy az élettel foglalkozó tudományok
közé tartozó, de a földtannal mégis elválaszthatatlanul egybeforrott
slénytan mveli számára megfelel id és tér álljon rendelke-
zésre tanulmányaik bemutatására, úg3

' azonban, hogy ezzel a Tár-
sulat tudományos mködésében ne okozzanak fennakadást. Hiszen
a Társulatunk most már havonta kétszer tart szakülést s bizony
az élénk vita és kritika mellett szinte azt mondhatnánk, hogy még
ez a havonkénti két ülés is kevésnek bizonyul-

Az slénytani Szakosztály 1949 június 7-én tartotta alakuló
ülését, amely Társulatunk elnökének javaslatára Telegdi-Roth
Károly egyetemi ny. r. tanárt elnökké. Bogseh Lászlót pedig tit-

kárrá választotta. A Szakosztály tulajdonképpen munkaközösség,
amelynek célja a Társulat keretein belül az slénytan mvelése.

Az alakuló ülésen Telegdi-Ro'.h Károly elnök vázolta a Szak-
osztály megalakulásának szükségességét s kitzte mködésének
irányvonalát.

A megalakulást azonnal szkülések követték, úgyhogy az elmúlt
1949. év folyamán Szakosztályunk máris 4 szakülést tartott és
pedig június 7-én, majd a nyári szünet után október 12-én, novem-
ber 9-én és december 14-én. E négy szakülésen összesen 7 eladás
hangzott el. Ezek közül Kolosváry Gábor 2 eladást tartott.

Andreánszky Gábor, Kretzói Miklós, Rotarides Mihály, Strausz
László és Szörényi Erzsébet tagtársaink pedig egyet-egyet.

Hogy Szakosztályunk megalakítása mennyire indokolt volt,

mutatja, hogy alig volt olyan eladás, amelynek nagyon élénk
visszhangja ne lett volna- A 7 eladáshoz ugyanis nem kevesebb,
mint 18 hozzászólás hangzott el. Ez a pezsg tudományos élet is

'bizonyítja az slénytani Szakosztály megalakításának szükség-
szerségét és igazolja egyiíttal azt is hogy az slénytan mveli-
nek munkaközössége nálunk is fokozott ervel és tudományos ter-
meléssel veszi ki részét az építmunkából. Reméljük, hogy a kez-
deti lendület tovább ersödik és szakunk mveli egyre fokozódó
munkával fogják gazdagítani a tudományt.

Beszámolóm végén kedves kötelességnek teszek eleget, amidn
a Szakosztály meleg és hálás köszönetét tolmácsolom az Állattani
Intézetnek azért a vendégszeretetért, amellyel tantermét üléseink
céljára átengedni szíves volt.

Elnök ezután közli - a. díszközgylés résztvevivel, hogy a

választmány — az alapszabálytól eltéren — a Szabó-érem kiadását
a jubiláris közgyléssel kapcso atícsan határozta el. külön ,cente-
náris Szabó-érem“ megjelöléssel. A kiküldött bizottság Vendel
Miklós kartársat jelölte erre a kitüntetésre s ezt a jelölést a választ-
mány egyhangúlag megszavazta- A díszközgylés is elfogadja.

Elnök ezután üdvözli Vendel Miklós kartársat és átnyújtja a

centenáris Szabó-érmet, melyet Vendel Miklós keresetlen szavak-
kal köszön meg- Egyúttal üdvözli a Társulatot százéves fennállásá-
nak alkalmából a Soproni Mszaki Egyetem nevében.

Ezekután elnök kiosztja a jubiláris emlék-plaketteket, melyek-
kel a választmány azokat a tagokat tünteti ki. akik mködésükkel



a Társulat eredményes elmenetelét elsegítették s a Társulat szel-

lemét tovább fejlesztették. Ilyen kitüntetésben részesültek Balogh
Kálmán. Pánté Gábor. Papp Ferenc. Stransz László és Vitális Sán-
dor. Vitális Sándor kartárs valamennyiök nevében megköszöni a

kitüntetést. A jubiláns emlék-plakett képét a VI. táblán közöljük.

A pénztárvizsgáló bizottság jelentése alapján a Társultat 1949-

évi számadása és könyvelése rendben találtatott.

Pénztáros felolvassa az 1950. évi költségvetést, mely nem tekin-

tend azonban véglegesnek, miután az módosul még a különböz
állami támogatásokkal.

Ezek után sor került az új tisztikar választására.

A megválasztott áj tisztikar:

Elnök:
Társelnök:

Titkár és felels szerkeszt:
Szerkeszt:
Jegyz:
Ellenr:
Aktivá:

Szovjet felels:
Oktatási felels:
Sajtóidéi,s:

A Társulat

1. Balogh Kálmán
2. Bartkó Lajos
3. Bogseh László
4. Gsajág-hy Gábor
5. Egyed László
6. Földvári Aladár
7. Gedeon Tihamér
8. Horusitzky Ferenc
9. Jakucs Lászlóné

10.

Jantsky Béla
11- Jámbor Miklós
12. Káposztás Pál
13. Kocli Sándor
14. Kretzói Miklós
15. Majzon László
16- Meisel János
17. Meisel Jánosné
18. Noszky Jen
19. Oszlaczky Szilárd
20. Pantó Gábor
Pénztárvizsgálók :

Pénztáros:

Vadász Elemér
Szádeeky-Kardos elemér, Ács
Ern

Kertai György
Jugovics Lajos
Kiss János
Visovski József
Hegeds Gyula
Balogh Kálmán
Szurovy Géza
Sándor Gáspár
Kertai György
Jámbor Miklós és
az elnökség
Jantsky Béla
Kretzói Miklós
Pap Ferenc

választmánya:

21. Papp Ferenc
22. Beich Lajos
23. Renner János
24. Scherf Emil
25. Schmidt Elegius
26. Strausz László
27. Siimeghy József
28. Szalai Tibor
29. Szentes Ferenc
30. Székyné Fux Vilma
31. Szörényi Erzsébet
32. Sztrókay Kálmán
33. Szurovy Géza
34. Telegdi Roth Károly
35- Tokody László
36. Tömör János
37. Vass József
38. Vendel Miklós
39. Vigih Gyula
40. Vitális Sándor
Hegeds Gyula
Ferencz Károly
Csépreghyné Meznerics Ilona
Ascher Kálmán
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Indítványok: Vadász elnök indítványozza, hogy a Társulat
elavult régi nevét: Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Föld-
tani Társulatra változtassa. Az indítványt a közgylés elfogadta.

Ezek után fölveti a tagdíjemelés kérdését, indítványozza, hogy
ezután a tagsági díj évi 36.— forint legyen a rendes tagoknál és
10.— forint az ifjúsági tagoknál, 12— forint a nyugdíjasoknál.
A közgylés ezt is elfogadta.

Indítványozza az enök továbbá még azt, hogy küldjünk
üdvözl táviratot Rákosi Mátyás miniszterelnötkhelyettes elvtárs-

nak a következ szöveggel: ,A Magyar Földtani Társulat százéves
fennállása alkalmából tartott díszközgylése tiszteletteljes üdvöz-
letét küldi országunk szeretett vezérének/4

Ger Ern a Népgazdasági Tanács elnökének a következ
távirat elküldését indítványozza: ,,A százéves Magyar Földtani
Társulat ünnepi közgylése tiszteletét és köszönetét küldi népün-
ket szolgáló tudományos munkájának támogatásáért.

“

A Magyar Dolgjczók Pártja Központjának a következ távirat
elküldését javasolja: „A Magyar Földtani Társulat fennállásának
századik évében tartott díszközgylése hséggel adózik tudomá-
nyos munkájának megért támogatásáért. ‘‘ Közgylés a táviratok
elküldését megszavazza-

Högye Ilona megemlékezik a békéért folytatott harcról és java-
solja egy békebizottság megalakítását. A bizottság megalakul,
Telegdi Roth Károly elnök vezetése alatt.

Földvári Aladár kartárs a Debreceni Egyetem Tanácsa nevé-
ben üdvözli a százéves Magyar Földtani Társulatot, sok sikert és
szerencsés fejldést kívánva.

Mosonyi Emil kartárs a Magyar Hidrológiai Társulat nevében
mond köszönetét a Társulat eddigi támogatásáért.

Szörényi Erzsébet kartárs javasolja, hogy küldjünk üdvözl
táviratot id. Noszky Jen kartársunknak, aki mindig élénken vett
részt Társulatunk életében és jelenleg betegsége akadályozza, hogy
a közgylésen résztvegyen. A közgylés a távirat elküldését meg-
szavazza.

Az ehlök bejelenti, hogy még négy tagtársunkat kell jelölnünk,
akik a MTESZ közgylésén a Magyar Földtani Társulatot kép-
visel ^fogják. A közgylés a következ négy tagtársunkat küldi ki

a MTESZ közgylésére: Vadász Elemér. Szádeczky Kardess Ele-
mér, Kerted György és Viflovszky József.

A Magyarhoni Földtani Társulat jubiláris kirándulása a Velencei-

hegységbe 1950 április 29-én.

Jantsky Bála.

Április 29-én, ragyogó tavaszi napon, reggel 7 óraikor 55 sze-

mélyes autóbuszt és 5 személygépkocsit megtöltve a Sztálin téri

autobusz-állomásról indult a kirándulók csoportja, összesen 75

résztvevvel.
A kirándulás vezetje nagy vonásokban ismertette a hegység’

kzettani és földtani fölépítését, majd a velencei közös bányában
a pneumatolitos injekciós kontaktmetamorf luxullianitokat. A tisz-

tán termikus kontaktmetamorfózis által keletkezett csomós agyag-
palák és csomós csillámpalák andaluzitja, szilimanitja és biotitja

a feltör gzök és gázok hatására elbomlott és az új kzet kvarcos-
turmalinos erekkel' átjárt és ezekbl a kzetbe infiltrálódott kvar-
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Kirándulók
csoportja

az egyik

gránit

kfejtben

con és turmalinon kívül a kzet kizárólag- szericitbl és kivált

ércekbl áll. Az elszericitesedett nagyobb andaluzit-, szi limarii t-

szemek körvonalai még láthatók. A turmalin-kvarc telérkék és erek
vastagsága a hajszálnyitól a 20—30 cm-ig változik. Ezek minden
irányban futnak és sokszor teljesen behálózzák a palás kzetet.
Ilymódon turmalin-kvarcos arteritek is keletkeznek. Ennek a

bányának a környékén aplit-injekciók nem találhatók,
A kfejt Ny-ti végétl pár m-re ersen elkvarcosodott. gáz-

iiregekkel átjárt, ersen hematitos, limonitos, pirites gránitot talá-

lunk. A közvetlen érintkezés a palákkal a kfejt Ny-i végében
már egyes kézi példányokon is szemlélhet. A gránit a mellékkze-
tet, illetve annak darabjait magába zárja, az érintkezés tehát
primr magmás állapotban jött létre. A gránitban, iá közvetlen érint-

kezés övében, elvétve turmalin is található.
A szlikbe vezet mélyúton haladva, a metamorf kzetet harán-

toljuk, köztük két vastagabb és számos apró turmalin-kvarc telért

is melyek a metamorf kzet csapására merleges irányban futnak
keresztül. Az egyik itteni borpincében helytálló bázisos kikiilö-

niildést találunk. Ez a kzet sötétzöld, aprószem, egyes helyeken
azonban durvaszemcsés ofitos szerkezet. Ásványi elegyrészei:
földpát (labrador). diopszid, melynek szemcséit szélükön zöld
amfibol veszi körül, ilmenit és kivált ércek. A kzet összetétele
szerint diorit.

Az útbevágás további szakaszán a gránit és a köpenyként bur-
koló metamorf kzet hullámzó érintkezését, majd a gránitba be-
nyomult andezitet, a hegy tetején pedig- mellékkzetbe hatoló
laplitinjekciókat láttunk. Ugyanitt a hegy tetején látható egy
andezit-apofizis is, amely a metamorf kzetbe nyúlik bele, azonban
azt teljesen átütni nem tudta. Megállapítható az is, hogy az andezit
a kontakt-palára semmiféle hatással sem volt, a kontakt-zóna alig



228

pár em-uek mondható. Ezzel .szemben az andezit ersen mállott
ami a kontaktus mentén cirkuláló vizek másodlagos hatásának
tulajdonítható.

A nadapi andezitbányákban az andezit és a gránit érintkezé-
sét és az andezit kzetét látjuk, amely egyes helyeken ersen piri-

tes és fluoritot, továbbá zeolitokat tartalmaz. Az érintkezés zóná-
jában az elkaolincsodáson és a vékony pados elmádáson kivit a

gránitban más elváltozás nem tapasztalható. Ezek a jelenségek
azonban minden bizonnyal a harmadkori vulkanizmust kísér
pneumatolitos: de fleg hidrotermális hatás termékeiként tekint-
hetk.

Az andezitbányáktól visszafordulva, az Enyedi-féle gránitk-
fe.jtt, annak hidrotermálisán elbomlott kzetét a közvetlen kör-
nyék pegmatitos részeit, majd az úton lefelé haladva a Retezi-féle
kfejtt és annak ersen piritesedett részeit tekintettük meg-
Az országúira érve, gépkocsin folytattuk utunkat Sukoróig a

baritbányászat megtekintésére. A sukorói legeln végighaladva,
már morfológiailag is feltnik, hogy más gránitfajta zónájában
vagyunk. Ez bictítban gazdag, minden utólagos hatástól mentes
gránit. Ez az splutón, mely csupán egyes helyeken maradt meg
eredeti összetételében. Feljebb érve a terület csupa kis domb, ami
jellegzetessége az egész hegységnek. Ilyen kis dombokkal van
teleszórva a hegység egész nyugati és északnyugati része. Ott
jelennek meg. ahol az splutón elkvarcosodása a legintenzívebb
volt. A sukorói és környéki barittelérek a Meleghegy elkvarecso-
dott gránitját veszik körül és mindig egy-egy ilyen kis domb
kvarcosodott gránitjával kapcsolatban jelennek meg. A barittelé-

rek jellegzetessége az, hogy a mélységgel arányosan, vastagságuk
csökken és [helyüket egy fluoritos. kvareos érces ásványtársaság
foglalja el, amelyben a barit csak másodrend ásvánnyá válik.

Így a megtekintett lencseszer barittelér is, . amely a felszínhez
köze] es részen 30 cm vastag is volt, 15 m mélységben már telje-

sen eltnt.
Az ércesedés nem csupán a baritos-kvarcos-fluoritos telérekre

szorítkozik, hanem a környez gránitban is tapasztalható és ennek
intenzitása a mélységgel arányosan növekszik. Így a most K—Ny
irányban hajtott ereszkében mintegy 30 m hosszúságban találtak
ilyen sötétszín ércesedett gránitot. Az ércesedés a kvarcosodás.
kísér jelensége, ami mikroszkópiailag igen jól látható. Tehát a

hegységre jellemz elkvarcosodás kísér jelenségeként tekinthet.
Az ércesedett barittelérek és az ércesedett gránitban a színkép-
elemzés a következ kationokat mutatta ki: Ba. Sr. Li (sok), Pb, Ag,
As Fe. Ca. Ezek alapján a sukorói Meleghegy-környéki baritok
keletkezését és a fluoritos ércesedést nem a harmadkori vulkaniz-
mussal. hanem a pátkai és a Pákozdtól ÉXy-ra, továbbá a székes-
fehérvári szlikben is tapasztalható nagyarányú elkvarcosodás-
sal, a kontaktkzetek csaknem egész övezetében, tehát, a csalai
fels malomtól a velencei temetig tapasztalható kvareos turma-
linos pneumatolizis&el és a pátkai fluoritos ércesedéssel kell kap-
latba hoznunk.

A kirándulás befejez részében a Meleghegy gránitjának el-

kvarcosodását és a Meleghegy D-i oldalán gránitból és turmalinos
kontaktpalákból álló tektonikus breccsákat tekintettük meg.

Felels szerkeszt: Kertai György. — Feleld kiadó: Tudományos Folyóirat-
kiadó Nemzeti Vállalat Vezjérigazgatócia. — Szerkesztség: VIII.. Múzeum körút
1 A. — Kiadóhivatal: Tudómén vos Frdvóirat'lriadó X. V. Budaipest. V.. Szalav utca
F — Telefon: Központ: 113—074, 112—681, 312—345. Elfizetés: 122—299. — Magyar
Nemzeti Bank egyszámla-szám: 936.5159 — Kultúra Nyomda NV. VIII., Conti u. I.

Feleld nyomdavezet: Heitter Imre.
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