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GEOKÉMIAI IRÁNYELVEK A NYERSANYAGKUTATÁSBAN
(ELNÖKI MEGNYITÓ)*

SZADECZKY ELEMÉR
akadémikus

A földtani tudományok edd :

gi íejló'désüknek egyik legrohamosabb szakaszába

jutottak. Ki ne erezné az alapvet változást, amely a kristálytanban, az ásvány-,

kzet-, telep-, réteg- és hegységszerkezettan, a geofizikai és geokémiai kutatás

terén egyaránt jelentkezik a legutolsó évek óta? E fejldést a régebbivel szemben

mindenekeltt a nagy alapkérdések megoldása, az oknyomozó és szinte-
tikus irány eltérbe jutása jellemzi. A fejldés e szakasza sok összetevbl
adódik.

A legfontosabb eredményekhez vezet út a kristálytan fell indult, mintegy

emberöltvel ezeltt, a kristály-finomszerkezet röntgenelemzése megismerésével.

Ebbl sarjadt ki a kristálykémia, aminek a hatása a szorosabb geológiai tudomá-

nyok közül elsnek szükségképp az ásványtanban jelentkezett. Az ásványtan,

amely eddig évtizedeken át túlnyomóan leíró állapotban stagnált, még nem mine-

ralogia, hanem minerográfia volt, az utolsó 2—3 évtizedben nyert mindinkább

oknyomozó jelleget. A kristályforma, hasadás, keménység, olvadáspont, szín, fény,

izomorf elegyedés, paragenezis, ásványképzdés kérdései a kristálykémizmusból

levezethetk, részben számíthatók lettek, egymással összefüggésbe kerültek.

Rohamosín átterjedt azután ez az oknyomozó felfogás a kzettanra és érc-

teleptanra is. A magma kristályosodási folyamata, a savanyú és bázisos kzetek-

nek, az alkáli és alkálimész provinciáknak elkülönülése, a differenciáció és asszi-

miláció, a metamorf kzetövek képzdése az elemek migrációja útján, az üledékes

kzetek elkülönülése, a f és ritka elemek feldúsulásának törvényszerségei

ismertté és egységes tételekbl levezethetkké váltak. Az egységes értelmezés szük-

ségképpen mindig ugyanabból a forrásból, az atom, ill. rácsszerkezeti
alapból következett. Ugyanígy a folyósmagmás, pegmatitos, pneumaiolitos,

hidrotermális és hipergenetikus ércképzó'dés jelenségeinek nagyrésze is egységes

szintézisbe került a többi geokémiai jelenséggel a rács-, ill. atomszerkezeti alapok

megv : !ágosodása által.

Ma tehát az ásvány-, kzet- és telep‘anban többé, rendszerint, nem lexikális

adatokat sorolunk fel, hanem a többi fejlettebb természettudományhoz hasonlóan

általános törvényszerségeket ismertetünk, amelyek rövid formulában, tételben,

diagrammban, képletben adatsorokat foglalnak magukban és amelyekbl új adatok

elre levezethetk.

Maga a szorosabb értelemben vett földtan is, amely oknyomozó irányával a

földtani tudományok közt mindig elljárt, ugyancsak alapveten új, mélyebb és

* Elnöki megnyitó beszéd a Magyar Földtani Társulat 1951 október 24-én tartott

évadnyitó szakülésén.
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szélesebb, szintézishez jutott az atomszerkezeti értelmezés révén, éppen a leg-
nagyobb kérdésekben, a hegységképzdés, a kontinensek és óceánok elkülönülése
és a földtörténeti folyamatok ciklusossága terén.

A közös atomszerkezeti alap mindinkább megszünteti azt a részekre kü'.önü
lést, összefüggéstelen öncélú szaktudományokra való tagolódást, ami a földtani
tudományokon belül is, a többi természettudományhoz hasonlóan, a századforduló
eltti és utáni kb. 20—20 évben oly nyomasztóan jelentkezett. A földtani tudomá-
nyok újra egyetlen nagy szintetikus egészbe való összeforrása felé haladunk, amely-
nek közös alapja a fleg a szovjet kutatók által fejlesztett geokémiai szemlélet.

Nyilván sok más tényezje is van a tudományágaink rohamos fejldésének.
Ilyen tényezk többek közt az általános technikai elrehaladás, a mélyfúrások
növekv számából és mélységébl adódó földtani megismerés, a geofizikai eljárá-
sok rohamos fejldése, a biológiai vonatkozású tudományágak elrehaladása, külö-
nösen az élet keletkezésére vonatkozó ismeretek megindulása.
' Mégis a földtani tudományaink jelen rohamos fejldését elssorban a rács-,

ül. atomszerkezeti felfogás térhódításával jellemezhetjük.

E rohamos fejldésnek nemcsak a hazai szakközönségünk eltt is mindinkább
ismertté váló társadalmi okai, de fontos társadalmi következményei
is vannak.

Megváltozott mindenekeltt a kutató, különösképpen a geológus helyzete a

társadalommal szemben. A tudomány többé nem magán-, hanem közügy. A kutató
tehát nem ú. n. „magasröpt", elvonatkoztatott, a valóságban sokszor teljesen

közömbös témákról szóló dolgozatokat nyújt az ú. n. szakközönségnek, hanem az

élettl követelt feladatokat old meg a közösség számára. Azonfelül a távolabbi

fejldésre fontos alapvet tudományos kérdések megvilágításán dolgozik. A kutató

többé alig teheti meg, hogy „csalhatatlansága" nimbuszának biztosítására csak a

megtámadhatatlannak vélt adatokról számoljon be olymódon, hogy a valóban
nehéz és fontos kérdéseket elkerüli. A kutató kénytelen a lényeget jelent problé-

mákkal, a szintetikus, ill. genetikai kérdésekkel is behatóan foglalkozni, még akkor
is, ha például egyszer készletbecslésrl van szó, mert a genetikai viszonyok mér-

legelése nélkül rendszerint ez sem oldható meg. A tudományunk mai fejldési

állapotában ez az oknyomozó munka már könnyebben meg is valósítható.

Ennek következtében megváltozott tanítási technikánk és célunk is.

Nem követhetjük a régi felfogást, hogy csak az ú. n. kiérett, „tantétellé" mereve-

dett kérdésekrl szólunk hallgatóinknak. Az ilyen tantételek nagyrésze sem örök-

érvény. Tanítanunk kell elssorban azokat az új .szintetikus eredményeket, ame-

lyek a régi leíró tudomány ftárgyát jelent lexikális adatokat összefüggésekké

emelik, törvényszer formában összefoglalják. Szólnunk kell hallgatóinknak az

aktuális kérdésekrl, a kutatás legfrissebb, néha még kétes eredményeirl is, ha

az a fejldés szempontjából nem közömbös. Érzékeltetnünk kell a tanítványainkra

váró kutatási fedalatokat, be kell állítanunk érdekldésüket a forrásban lév
kérdésekre.

A mai földtant jellemz rohamos fejldés idején tehát mindebbl szélsséges

helyzet állhat el az új és régi tudományos gárda viszonyában.
Az újonnan végzettek tájékozottsága a kutatás fkérdéseirl egészen más jelleg

mint a csak néhány évvel ezeltt kiképzetteké, akiknek napi munkájuk közben

többé nincs módjuk a fejldéssel lépést tartani. A fiatalabb végzettek (egyébként

egyenl felkészülés esetén) természetesen tényleges elnyben vannak, mert az új

eredményeken kívül a régibb lexikális tudásanyagot is az új törvényszerségek

alapján könnyebben birtokolhatják. Biztonságukat viszont még könnyen elveszt-

hetik, ha idsebb szaktársaik részérl az új eredményekkel szemben rendszeresen



rnegnemértést tapasztalnak. Ez nemcsak az új eredmények alapján való haladást

veszélyezteti, hanem a korban rnég alig különböz szaktársak közt is már szak-

mai megnemértéshez, s szakkérdésekben való bizalmatlansághoz vezethet, ami az

eredményes kollektív munkát lehetetlenné teszi.

Ezen a veszélyen elssorban Társulatunk hivatott segíteni, éspedig az elz
években már tervbevett s bizonyos vona’on megindított szakmai tovább-

képzés erteljesebb megvalósításával, dl. fokozásával, Egy idre társulati szak-

ii léseink rendszeres programmjává kell tenni az ismertet szakmai továbbképz

eladásokat.
_ ...

Ez azonban az ülésid meghosszabbítását, az ülésekkel más módon ámúgyis

igénybe vett kartársak további megterhelését jelentené s így veszélyezteti a célt.

a ténvleges továbbképzés elérését. Szükséges tehát az ülések idejét más módon

rövidíteni. Munkatervünkben ezért javasoltuk az egyes kutatók saját részleivizsgá-

iatairó: beszámoló szakeladások és hozzászólások idtartamának korlátozását.

Nem kevesebb, vagy felületesebb, hanem tömörebb eladásra és hozzá-

szólásokra gondolunk. Az eladók ne töltsék saját és a Társulat kollektívumának

ma különösen értékes idejét jól ismert ásványfajták lapszögeinek,' az ásványfaj

megnevezésével úgyis nyilvánvaló optikai és egyéb adatainak felsorolásával, réteg-

sorok és azok jelentéktelen változásainak túlzott kifejtésével és 70—80 tagú faunák

felolvasásával. Az ilyen adatok, ha valóban újak és arra érdemesek, táblázatokban,

diagrammokban, térképen fog'.alandók össze; a majd kinyomatandó szövegben

tömören rögzíthetk, ha azok önmagukban nem nyilvánvalók.

szintén be kell vallanunk a hazai földtani irodalmi értékelésnek azt a gyak-

ran észlelhet gyengeségét, amely összetéveszti a do’gozat alaposságát és érdemi

súlyát annak terjede'mességével. Ide tartozik, hogy sok szerz körülményes fogal-

mazással, minden irányban való kézmosással igyekszik magát a kritikával szem-

ben eleve biztosítani. Eladóink, íróink igyekezzenek érdekesek maradni azzal,

hogy valóban a lényegeset emelik ki. Vadász szép szavai szerint: „a tudomány-

ban az a megbecsülend, aki tudását minél egyszerbben, minél teljesebben, hazá-

jának adja tovább".

A Társulat vezetségének, ili. a szerkesztbizottságnak kényelmetlen, némileg

hálátlan, de a’ tudomány, a közösség és a szerz érdekében álló feladata hogy

a dolgozatokat, hozzászólásokat — személyre tekintet nélkül — szükség esetén

kíméletlenül tömörítse, a közismerteket, körülményességeket, a legkülönbözbb

módon jelentkez önismétléseket és a sok szerznek arny.ra kedves, de az olvasó-

nak sokszor unalmas és a tényleges tudományos haladásra közömbös személyi

megnyi atkozásokat kiirtsa. Ezért kívánatos az eladandó szöveget, iil. hozzá-

, szólásokat is írásban elre elkészíteni s tömörít átíésülésre bocsátani.

A dolgozat társulati eladásának véleményünk szerint különleges feladata

van: lehetvé tenni a dolgozatnak a hozzászólók épít kritikája, mintegy els

lektorálása alapján való továbbfejlesztését, javítását, esetleg újabb adatokkal való

kiegészítését, a publikálás eltt. Ezért minden eladáshoz hozzászólót kérünk fel, aki

a dolgozat elz áttanulmányozása után hozzászólását lehetleg írásban készíti el.

Célszer a dolgozat közlend javított szövegével mintegy annak bevezetéseként a

hozzászólást is ismertetni, amelynek alapján a szöveg módosult. A hozzászóló így

megállapításainak prioritását megrizheti és egyszersmind nemileg szerztárssá

is válik. Hangsúlyoznánk ezzel is, hogy a kutatást többé nem tekinthetjük magán-

ügynek, az a közösség érdekében és a közösség költségén történik, annak értékessé

tételében a hozzászólókon keresztül az egész tudományos közösség részt vesz.

Ilyen módon fokozatosan kiküszöbölhetjük a túlzóit személyi érzékenykedést,

a kritikától való irtózást és a tekintélyelvet. A legnagyobb tudósnak is hasznára
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van a kritika, legalább is ott, ahol nem volt közérthet. A hozzászólónak, bíráló-

nak viszont ügyelnie kell, hogy kritikája ne sért, hanem épít legyen, ne kedvet

vegyen el a további munkától, hanem kedvet ébresszen a megjelölt új irányok-

hoz is.

Váljon mindnyájunk eltt tudatossá, hogy egy jelentségében és fel-

adataiban hatalmasan megnövekedett és jellegében alapveten
megváltozott, leíróból oknyomozóvá vált tudományt mvelünk, s az sem a kutatás

technikájában, sem az eladás módjában nem do’gozhat többé elavult módsze-
rekkel .

A hazai földtani kutatási kilátásaink és lehetségeink óriási megnövekedése
külsleg is megnyilatkozik abban, hogv a földtan 1

és geof : zika ; kutatás nagy-

arányú fejlesztésével a Népgazdasági Tanács határozatilag foglalkozott és a geo-

lógiai kutatási ügyek az állami közigazgatás szervezetében külön geológiai fosz-

tályt és külön geológiai osztállyal olajbányászati fosztályt kaptak. Megnyilatkozik

tudományágaink fontosságának megnövekedése a geológus, ill. geológus-mérnök

hallgatók számának mintegy háromszorosára emelkedésében, az új földtan-föld-

rajz tanári szaknak, Nagykanizsán pedig a 4 éves geológus középiskolának meg-

indulásában, a budapesti geológus és geofizikus technikusképz tanfolyam folyta-

tásában, az egyes földtani intézményekben foglalkoztatott munkaerk számának
rohamos emelkedésében, az ez évben megindult hatalmas földtani könyvkiadásban,

az akadémiai földtani folyóiratok megindu'ásában. Jelents eredmény, hogy a

magyar geológia kérdéseire, tudományos eredményeire, az egész ország figyelme

rátereldöit. Nagymértékben segítette a gyökeres átalakulás bekövetkezését a gya-

korlati földtani és geofizikai munkálataink terén, hogy több szovjet geológus és

geofizikus járt nálunk tapasztalatátadásra és a szocialista módon való kutatásra

hazánkban is irányt mutattak.

* íc

A konkrét kutatási új lehetségek és feladatok közül itt csupán egyrl szeret-

nék beszélni, arról, ami az uralkodóan üledékes kzetekkel borított országoknak.

— amilyen hazánk is — egészen új, nagyszer kilátásokat nyújtott a nyersanyag-

kutatás terén. Arról, hogy az edd’gi nagyrészt magmás kzetekhez kötött nehéz-

fémes ércbányászatunk fémfajtáinak számát néhány év alatt esetleg csaknem rneg-

ké
l

szerezhetjük. Arról, hogy kilátásunk nyílik olyan fémeket, amelyeket eddig csak

behozatal útján szerezhettünk meg, — mint Ni, Co, Cr, V, U, Th, Ge, B — eset-

leg hazai földön is kitermelni.

Itt az ideje, hogy ezt a hazai vonatkozásban elször rendszeresen a múlt

évben a Nehézvegyipari Beruházási N. V. kebelében megalakult munkabrigád,

majd az Akadémia Földtani Bizottsága eltt felvetett roppant fontosságú kérdést

a szakközönség tágabb köre eltt is megbeszéljük.

Ma már köztudomású, hogy a kzetek lepusztulásakor a nehézfém:onok nem

szóródnak szabálytalanul szét az üledékekben, hanem bizonyos határozott üledékes

kzetfajtákban, egyes rétegekben másodlagosan viszonylagosan feldúsulnak. Min-

denekeltt a kausztobiolitok (a kszén- és kolaj-félék egyes fajai) tarta.maznak

ilyen feldúsul ásókat. Más elemek a hidrolizált kzetekben, az agyagban és külö-

nösen a bauxitban, ismét mások bizonyos sivatagi üledékekben, mások pedig vas-

ércekben, vág) az evapori fokban, a.ksóban és rokonaiban halmozódnak fel. E kze-

teket részben úgyis érdemes felemeik miatt kibányászni, ill. feldo. gozni. Ezek

salakjában, a kszén hamujában, a kémiai feldolgozási melléktermékekben, pl. a

fcauxit fekete iszapjában egyes ritka fémionok még inkább dúsulnak. A feldúsulás

Itt már sokszor század-tized °Vos, esetleg még nagyobb koncentrációig emelkedik.



' 357

Többnyire tehát még mindig ú. n. nyomelemekrl van szó, amelyeket régebben

gyakorlatilag és elméletileg is alig vettek figyelembe.

Számszer mérlegelésük azonban egészen meglep eredményekhez vezet.

Mindnyájan tudjuk, hogy az aranyat már az 50 év eltti technika idején a kapi-

talista világban is „gazdaságos" volt zúzóércbl 3, ma 2 g/t mennyiségig, laza

kzetekbl egy teljes nagyságrenddel még kisebb, tehát 0,2 g/t koncentrációig

kitermelni. 2 g/t két tízezred %-nak, a laza kzetekbl kinyerhet 0,2 g/t pedig

két százezred %-koncentrácinak felel meg. Mi itt viszont 3 teljes nagyságrenddel

nagyobb: tized és század percentes koncentrációról beszélünk. Az aranyat azér:

lehetett oly kis koncentrációban is gazdaságosan kihozni, mert nem kellett a kzet
egész tömegét tzi úton feltárni, hanem lehetségessé vált vegyi, oldószeres úton

(cianozással) kioldani. Ha az arany számára ilyen oldószer található volt, aligha

lehet kilátástalan, hogy más fémekre, pl. Ni- re, O-ra ugyancsak megtalálható

legyen a megfelel oldószer. St, minthogy e fémek feldúsulása részben oly kze-
tekben (a kszénben) jelenik meg, amelyet úgyis tzi úton használunk fel, talán

lehetséges lesz a kzet fanyagának a felhasználásához a nehézfém kinyerésének

ffázisát közvetlenül is hozzákapcsolni. Ha az arany kinyerhet volt tízezred-száz-

ezred %-os koncentrációban már évtizedekkel ezeltt, vájjon nem reális e M-t,
Cr-ot, V-ot, Ge-ot kinyerni tized vagy század %-os kincentrációból? Ez a kon-

centráció az e fémekre eddig alkalmazott koncentráció határánál 1 vagy 2 nagy-

ságrenddel kisebb ugyan, de ezt a két nagyságrend-hátrányt kiegyensúlyozza az

a két nagyságrendi elny, ami egyrészt abból adódik, hogy nem zúzóércrl, hanem
laza anyagról van szó, másrészt, hogy már úgyis kibányászott és ipari területre

szállított anyag áll rendelkezésre. Emellett további elny, hogy e fémek rendszerint

nem egyedül, hanem többedmagukkal társulva találhatók s így együttesen rész-

ben egyetlen menetben kinyerhetk.

E fémek közt vannak olyanok is, amelyeket eddig éppen kis koncentrációjú

elfordulásai miatt egyáltalán nem, vagy alig használtak fel, pl. a germánium, gal-

lium, niobium, tantal. Ezek közül nem egynek (Ge) a legfontosabb kiindulási

nyersanyaga a kszén, miatta úgyis fel kell majd do'gozni a kszén-hamut, így a

velük hársuló más fémek a feldolgozás melléktermékeként nyerhetk ki.

Amennyiben kszénbányászatról van szó, elny az is, hogy az eddig alig

használható félmedd üledékek értéke ilyen nyomelemes fémelfordulás esetében

viszonylag nagyobb mértékben növekedik, tehát a bányászat megszabadul a sok-

szor csak nagy költségtöbblettel termelhet tisztább koszén termelésének követel-

ményétl, a termelés könnyebbé, olcsóbbá, inkább gépesíthetvé válik. Kétségtelen

tehát, hogy két nagyságrenddel való koncentráció-csökkenés nem jelent legyzhe-

tetlen akadályt.

De érdemes-e az így kinyerhet érc összmennyisége fell új fémkinyer üze-

met létesíteni?

Ha valamely kszénterületen, a kszénhamuban, ill. szenes meddben a

kinyerend fém 0,1% koncentrációban van jelen, úgy annak 100 t-ás széntermelés

üzemébl 10%-os hamu, ill. medd termelés esetében a kérdéses fémbl napi 10 kg,

tehát egy ilyen terület 5 középüzemébl már évi 15 t kerül ki. Ha csak 65%-os

kihozatalt tételezünk fel, ez évi 10 t Ni-1, vagy ugyanannyi Cr-ot, Ge-ot jelent.

Hatalmas, egyik-másik fém esetében exportra is jutó tétel lenne ez — st biztos

hitem szerint: lesz ez — népgazdaságunk számára.

Az üledékes kzetek nyomelemei kinyerése nem a magmás kzetekben és

ércekben szegény országoknak különleges kényszer pótmegoldása, hanem általá-

nos irányzat, ami a mennyiségi kívánalmak rohamos emelkedésével, az eddigi

nagy koncentrációjú elfordulások kifogyásával és az ércelkészítési technika fej-
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ldésével párhuzamosan a régi ércgazdag országokban is jelentkezik. Egy jei-

emzö amerikai példát említhetünk. Goodmann és Parks 1950-ben egyetemi
hallgatók számára készült mben kifejtették, hogy a világ nagy uránérc-elfordulá-
sainak — beleértve a kanadait és katangait is — olyan' csekély összes [/-tartalma
van, hogy rövidesen sorra kell kerülnie a kis [/-koncentrációjú kzetek feldolgozá-

sának, nevezetesen elssorban a bitumenes, tehát kszén és kolajjal rokon kze-
tekbl való [/-kinyerésnek. Az [/-tartalom ezekben ugyancsak 0,01%-os nagyság-
rend, holott az eddig mvelt [/-érceké 1— 10%-os, mégis ezek felhasználása igen

reményteljes és kb. 1—3 teljes nagyságrenddel nagyobb összes [/-mennyiséget
jelentenek, mint az eddig [/-ércként szamba vett összes nagykoncentrációjú elfor-

dulás együttvéve.

A nyomelem-vizsgálatok tudvalévén S z e 1 é n y i Tibor, F ö 1^ vári A 1 a-

dárés Földvári Aladárné kezdeményezésével nálunk is már évekkel ezeltt

megkezddtek. Megindultak a kzet-radiológiai vizsgálatok. Folyamatban van a

hazai kszénfajták hamujának rendszeres kvarcspektográfiai vizsgálata.

E kezdeményezések után a nyomelemek kutatása nálunk is, mint mindenütt a

világon, általános érdekldést váltott ki és nemsokára nyilván valóságos divattá

válik. Közel vagyunk ahhoz, amikor megrohanják a kvracspektrográiiai labora-

tóriumokat a legkülönbözbb, indokolt vagy indokolatlan, ötletszer nyomelem-

vizsgálatok kívánságával. Az ilyen, legtöbbször eredménytelen gyakorlati irányú

tapogatózásnak adatai nem kerülnének nyilvánosságra, ezért a felvételeket ugyan-

arról az eleve kilátástalan anyagról különböz beküldk esetleg több Ízben is

megismételtetnék, ezzel a laboratóriumok munkaképességét, az eszközöket, anyagot,

munkaert elvonnák a fontosabb szakszer munkától. Az ilyen vaktában tapogató-

zást eleve ki kell kerülnünk. Egyrészt meg kell szerveznünk a rendszeres geo-

kémiai kutatást. Ennek elrósére kezdeményeztük az Akadémiai Geokémia
Intézetet, amelynek felállításához a Népgazdasági Tanács hozzá is járult.

Másrészt meg kell kívánnunk és meg is kell adnunk a módot, hogy aki geo-

kémiával kíván foglalkozni, az elbb ismerje meg a geokémiának legalább az

alapelemeit. A nyomelemeknek és az egész geokémiának ma 'már hatalmas isme-

retanyaga nemcsak a részletvizsgálatok segítje, hanem a földkéreg ásvány-kzet

képzdésérl, a kéreg egész elemháztartásáról összefoglaló képet ad.

Szükségesnek gondoljuk, ha néhánv ilyen újabban felismert általános tör-

vényszerségre szakülésünkön felhívjuk a figyelmet. Az üledékes kzetekben való

elemfelhalmozódást, mint arra kell súllyal elször GoldschmidtV. M. utaH

rá, elssorban az ionrádiusz és annak vegyértéke, töltésszáma uralja. A vegyérték

és ionrádiusz hányadosa az ionpotenciál. A diagrammon a vízszintes tengely a

vegyértéket, a függleges az ionrádiuszt, a kezd pontokból sugárirányba haladó

egyenesek az azonos ionpotenciálokat jelentik. Ez ionpotenciál-egyenesek a f-

üledékes kzetcsoportok jellemz ionjainak területeit határolják el.

A kis ionpotenciálú, nagyméret és gyakorlatilag egyérték kationok könnyen

oldódnak s így csak az oldószer toepároigásakor kristályosodnak ki. Ezek közé az

evaporitok közé tartoznak tudvalévén .a sókzetek, a ksó, gipsz, kálisók.

Ezek jellemz kationjainak ionpotenciálja 0,7— 1,5.

A kétérték nagyobb kationok (Ca, Mg) ionpofcenciálja valamivel nagyobo

(1,7—3,0). Ezek kevésbé maradnak oldatban és nagyrészt karbonátok alak-

jában, mint mészk és dolomit rakódnak le. Ezeket Goldschmidt (a rég;

névhasználatnak némileg új értelmet adva) prec. ipitátum oknak nevezte.

A 3 és 4-érték közepes méret ionok {Al, Fe, Mn, Ti stb.) túlnyomó része-

nek közepes (3,5—8) az ionpotenciálja. Ezek bidroxil vegyületek; azaz „hídról i-

záí“-ok (helyesebben: hidrolitit-ek) alakjában rendszerint már a lehord ás i ter-
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let közelében gyorsan kiválnak. Ide tartoznak az Al kzetei, az agyag és bauxit

(és sok talajféleség is). Ugyancsak ezekkel állnak rokonságban a Goldschmidt
által „oxidát“-oknak, ill. „reduzát“-oknak nevezett üledékes Fe- és Afn-ércek, ili.

üledékes szulfidércek is. (Ezeket nevezéktani következetességgel, egyszersmind
nyelvhasználatunkban’ is megfelelbben oxidit-nak, ill. reducit-nak nevezhetjük.)

Az igen nagy (kb. 10—50) ionpotenciálú kis méret, nagy töltés ionok az

oxigénnel komplex a n i ó n-okat alkotnak és oldva maradnak a tengervízben

(CO3 )-
2

,
(jV03 )-i, (504 )-2, (POí)-3 alakjában. De ugyancsak ezek az elemek szol-

gáltatják az él szervezetek által termelt szerves vegyületek nagyrészét, a biogén,

elssorban éghet kzetek: kszén és kolaj fanyagát, valamint a foszfátok és

N-tartalmú vegyületek egyrészét is, tehát a b i o 1 i t-okat, fleg a kausztobiolitokat.

Ezeken kívül van még az üledékes kzeteknek egy hatalmas csoportja, az el

nem mállott, homokos, kavicsos, konglomerátumos üledékek származékai, amelyeket

viszonylag ellenálló ásványokból felépítettségük miatt Goldschmidt rezisz-

tát-oknak (helyesebb: rezisztit) nevezett. Minthogy ezek képzdése elssorban

mechanikai és nem kémiai folyamat, ezért a diagrammban külön helyet nem is

kaphatnak.

A diagramm geokémiailag azért is fontos, mert belle a várható kísér nyom-
elemek is sokszor kitnnek. Látható például, hogy a legjellegzetesebb hidrolizátokban,

bauxitban és lateritben a Ti, V, Re (Zr)-nek elvben fel kell dúsuinia, ami mim
hazánkban jó! tudjuk, rendszerint valóban be is következik. A határon álló Se a

vasércekben dúsul. A karbonátos kzetekben a Mg és Ca mellett a Ba és Sr dúsul,

az evaporitokban a Afa és K mellett a Rb és Cs.

De e rendszerezés alól bségesen vannak kivételek is. Pl. a Mg gyakran eva-

poritként is megjelenik az ú. n. fedsókban, noha egyébként precipitát. A litka

földek az A/-nál kisebb ionpotenciáluk következtében gyakran átmennek a kar-

bonátokba.

A kivételek részben adszorpciós eredetek. A Rb és Cs evaporitokon kívül

agyagokban is dúsul, utóbbiakban a /(-mai együtt fleg adszorpciósan.

Legsajátságosabb, egyszersmind számos egyébként ritka elem feldúsuiása

miatt gyakorlatilag is legfojitosabb az éghet szerves üledékeknek, ill. kzeteknek,

a kszén és kolajnak a geokémiája.

A szerves eredet éghet kzeteknek 3 fcsoportra, a humolitok, jüttja és sza-

propél kzetekre való osztályozása irányadó a dúsa’ ások szempontjából is.

A humolitban s így a legtöbb kszénkzet hamujában fleg a következ ritka

elemek halmozódnak fel: (Be), B, Ge, Se, Co, .4s, Mo, Ag, Cd, Bi. A felsorolt

10 e'.em átlagos mennyisége - a kszénhamuban a magmás kzetekével szemben

legalább is 10-szeres, de a Ge esetében középértékben 70, a Mo esetében 13—80, az

As és Bi esetében 100 és a B esetében 200-szoros dúsulási jelent. Csekélyebb ( 1— 9-

szeres) dúsulás jelentkezik a Ni, Ga, Pb, Sn, Zn, Y, TI és valószínleg a Cr

esetében.

Ez adatokat kiegészítve az él szervezetek közismert fontosabb elemeivel, fel-

tételezték, hogy az elemek felhalmozódását a humolitokban — beleértve a nem
hamuadó elemeket is — ugyancsak az ionpotenciál határozza meg. Eszerint a

minimális és különösen a maximális ionpotenciálú ionok halmozódnak fel ersen

a kausztobiolitokban, míg a közepes ionpotenciáiú ionok alig, ill. nem dúsulnak.

Ezt a feltevést a diagramm görbéi szemléltetik. E görbék a különböz ionok átla-

gos dúsulási értékeit mutatják Hutchinson után, viszonyítva a földkéregbeli

koncentrációkhoz. Látható, hogy az él növényekben a legnagyobb elemdúsulás a

maximális és minimális ionpotenciál területén jelentkezik és a dúsulás fokozatosan

csökken, amint a közepes ionpotenciálok területe felé haladunk.
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lönrádiusz

Komplex ionok Hidroliiitek



Ez az értelmezés egymagában több okból sem kielégít. Keresnünk kell e

folyamatnak más tényezit is. A nagyszámú nyomelemeknek a humolitokban való

íeldúsulását Goldschmidt a következképp értelmezte. A dúsulás már a

növényben kezddik. A viszonylag kismennyiség oldószer a talajban nagy meny-

nylségben lév elemeket nem oldhatja eredeti teijes mennyiségüknek megfelel

arányban. A kis mennyiségben jelenlévkbl viszonylag többet old, azokat mintegy

elnyben részesíti. Az oldott elemek leginkább a növény legersebben párolgó

részében, a levélben halmozódnak fel. A levéllomb évenként lehullva, mindinkább
felhalmozza a talaj fels részében a kérdéses elemeket és így végül jelentékenyebb

dúsuláshoz jutnak végs fokon a humolitokban.

Mások a viszonyok az éghet kzetek másik két csoportjában, a jüttja-, ill.

sz;.p rop él-kzetekben.

A jüttjában eddig a következ elemek íeldúsulását észlelték: P, Br, Co, Ni.

Cu, Zn, Mn. Olyan elemek ezek, amelyek ionjainak nagyobb része az organikus

anyagokra megadott k
:

s ionpotenciálú terület határán feküsznek. Viszont a szapro-

pél kzetekben eddig fleg az igen nagy ionpotenciálú N, V, Mo és a közepes ion-

potenciálú 77-ot, néhány kis ionpotenciálú elemet: Co, Ni, Cu (?) mutattak ki.

A jüttja- és szapropél-nyomelem tartalmát feltételezheten elssorban a lerako-

dási közeg redoxpotenciálja és pH koncentrációja, ill. vegyületeinek ezzel össze-

függ oldhatósági viszonyai határozzák meg. Mind a jüttjára, mind a szapropélra

az üledékben keletkez H>S jelenléte, vagyis a redukáló hatás, a csekély redox-

polenciá! jellemz. Míg azonban a jüttjában a M2S csak magában az üledékben

halmozódik fel, addig a szapropélben a H2S az üledék feletti vízben is uralkodik.

A jüttja-üledék feletti víz tehát gyengén lúgos ( pH 8—8,5) és csak magában
az üledékben van néhány cm mélységben egy vékony savanyú

( pH 6) öv, ahol

a H*

S

kénsavvá oxidálódik és ahol, Trofimov vizsgálatai szerint, a redox-

potenciál is hirtelen ersen negatív értékvé válik. A lúgos vízben Leutwein
szerint a Zn és talán a Cu, Ni, Co, Mn inkább kiválhat.

A szapropél képzdésekor viszont ez a savanyú öv magasan az üledék feletti

vízrétegben jelentkezik. A savanyú víz ugyancsak az feltevése szerint a V-t

vanádiumsavként ( V2O5) a Mo -
1 pedig moiibdénsavként (AfoOs) kicsapja, viszont

például a Zn-et feloldja. Részben ezzel magyarázható, hogy a szapropélben a Ti,

V, Co, Mo, néha a Ni, Cu (?) és feltételezheten bizonyos radioaktív elemek is

felhalmozódnak

Ugyancsak a vegyértéknek is ionrádiusznak van dönt szerepe az endogén

folyamatokban, a magmás és metamorf kzet-, ill. ércképzdésben. Ennek egve^

íészletei már a kristálykémiából ismertek.

A magmás ásványképzdésnek eddig legáltalánosabb érvény összefoglalását

azonban Ferszman geokémiai vizsgálataiból az ú. n. energetikai koeffi-
ciens bevezetése adta. A F e r s z m a n-íéle energetikai koefficiens (EK) tétel a

vegyületek — egyelre elssorban természetes földkéregbeli vegyületek, az ásvá-

nyok — kristályrácsenergiájának gyakorlati, hozzávetleges meghatározását teszi

lehetvé. Megadja, hogy egyéb tényezktl, koncentrációs viszonyoktól, különleges

rácssajátságoktól, rácstípustól eltekintve, milyen sorrendben kristályosodnak ki a

földkéregben az ásványok.

Az EK-értékek levezetése a K a p u s z t i n s z k i j-féle egyenletbl indult ki.

Kapusztinszkij a binér vegyületek rácsenergiáját viszonylag egyszer

módon, a B o r n-féle egyenletbl a M a d e 1 u n g-koefficiens eliminálásával fejezte

ki. A K a p u s z t i n s z k i j-féle egyenletbl kitnik, hogy' a binér vegyületek rács-

•nergiája csak a molekulában lév atom-ion-íajták számától, vegyértékétl, és mére-
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teitl függ, éspedig az els kettvel egyenesen, az ion-, ill, atommérette! pedig for-
dítva arányos. Ha tehát a molekulában lév atomok számát ^ -val, vegyértékeit
üi, ü2-vel, méreteit pedig n, r2-vel jelöljük, akkor a Kapusztinszki j-fé'e
egyenlet szerint a rácsenergia:

U = 25(5. i —
+ >'

Ez egyenlettl nagyobb eltérések csak ersebb atompolarizáció esetében, pl . a
Zt:S esetében észlelhetk.

Ferszman az ionsajátságoknak ez egyenletben jelentkez additivitását
felhasználva, a rácsenergia-egyenletet az összes vegyülettípusra használhatóvá
tet.e. A Ferszman-féle egyenlettel tehát a rácsenergia közelítleg érvényes
módon kiszámítható nemcsak binér, hanem bármely, akár komplex-iont tartalmazó
ásványra is. Ferszman az ismert esetekbl meghatározta az egyes ionfajták
energia koefficienseit és ezekbl számította a bonyolultabb vegvületek rácsenergiáját:

, U= 256,1 (a EK, + b EK, + c JSK* . .)

ahol a, b, c a kérdéses ionfajía számát a molekulában jelenti.

A komplex ionoknak külön FA'-értékei vannak, amelyek az összetevikbl le

nem vezethetk. -

Ferszman tételének rf&gy geokémiai jelentsége van többek között abban,

hogy általa a rácsenergia hozzávetleges értékei könnyen megadhatók aránylag

bonyolult összetétel ásványokra is.

Két vegyüiet csak akkor kristályosodhat együtt, ha rácsenergiaértékük ha-

sonló. A nyomelemek elfordulása szempontjából ez nagyon fontos. Közvetlen

ásványi vizsgálattal u. i. a legtöbb esetben nem lehet meghatározni, hogy vala-

mely nyomelem egy adott ásványban milyen alakban jelenik meg. A kérdéses

ásványban lehetséges együtt képzdött vegyületeit az EK-értékek a'apján azon-

ban számíthatjuk. Leüt we in legújabban ilyen számításokkal mutatta ki, hogy

a wo’.framitban a Nb nem Sc-niobát alakjában van jelen, mint Goldschmidt
feltételezte, hanem valószínleg Fe-Afn-niobát, azaz kolumbií és poÜmignitként.

Nemcsak az ionok izomorí helyettesítésérl, hanem rácsizomorfiáról is szó van

ebben az esetben.

A kristályosodás általában a csökken AA'értékek sorrendjében történik,' de

ezt természetesen egyéb tényezk, pl. a molkoncentráció, a rácstípus és rács-

szimmetria síb. is befolyásolja.

A Ferszman-féle f/C-érték hatalmas eszköz annak megállapítására, hogy

valamely elem az adott körülmények közt milyen ásvány alakjában kristályosod-

hat ki.

Ha azonban az egyes elemek geokémiai körforgalmát, ionfajtáinak változását

vizsgáljuk a hmérsék függvényében, úgy egészen meglep, az FK-tétellel látszó-

lag egyenesen szembenálló eredményre jutunk. Az F/C-tételbl ugyanis az követ-

kezik, hogy nagyobb hmérséken a nagyobb EK-érték, tehát a kisebb ionrádiuszú

ásvány kristályosodik. Amikor azonban ugyanannak az elemnek a viselkedését

vizsgáltuk a hmérsék függvényében, éppen ellenkezleg azt találtuk, hogy

a nagyobb hmérséken a kérdéses elem nagyobb rádiuszú, nagyobb elektronszámú

ionfajtája kristályosodik. Errl a 92 elem körforga mának rendszeres vizsgálatá-

ból nyert tételrl rövidesen külön eladásban számolunk be. Itt csak annyit

említünk, hogy az ellentét a két tétel közt látszólagos és az £A'-tetel érvényességi

körének helytelen kitágításán alapul.
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E néhány tétel némi képet adhat azokról az általános érvény szabályszer-

ségekrl, amelyeket a geokémiai kutatás az utóbbi években kimutatott. Az álta-

lános érvény geokémiai tételek nagymértékben segítik az egyes magmás töme-

gek, valamint az üledékes medencék e'.emháziartásának rendszeres megismerését

is. Éneikül még az egyszeri batolit-benvomulás elemháztartásának kiderítése is sok

tekintetben sötétben tapogatózás maradna.

A magyar geológusok eltt álló feladatokat geokémia ilag így foglamazhatjuk:

minél teljesebben felderíteni intruzív és eífuzív tömegeink és a velük kapcsolatos

primér ércképzdések, valamint idsebb és frissebb üledékgyjt medencéinek hatal-

mas rétegsorainak és nyilván sokféle különleges elemdúsulásainak elemháztartását.

Ebben közvetve vagy közvetlenül minden kutató geológus, kezdve a krisztállografus-

mineralogustól. az ásványkémikuson és petrográfuson, térképez geológuson át

a tektonikusig, szíraügráfusig, paleontológusig szükségképpen részt vesz. Ezért

talán nem volt hiábavaló, ha felhívtuk a figyelmet a geokémiának néhány, ma
még nálunk nehezen hozzáférhet általános irányító tételére.

9. Ca^egK h :

IIpHHiíHnbi reoxHMHHecKoro MeTO«a iiohckoblix paoT

üo pe3y,ibTaTaM HOBenninx uccjie^OBaHiin nMeeTCH 3aK0H0jviepH0e pac-

npe^ejeHiie peAKiix oaesieHTOB e ce/nuAieHTapHtix nopo,a;ax. B oupe,a,e-

aeHHBix CAynaax oorameHne pe^Knx ajiesieHTOB HMeeT n npatcTHnecKoe 3Ha-

nemie. Hauojiee BaaeHBiMii b otom oraonieHnn cntiTaioTca Te iiopop,i>i, KOToptie

yace AOBiBaKrrca b ropHoií npoMBiimieHHocTH
;
Hanpiisiep yro.ib, ceAHMeHTap-

iiBie 5Keae3HBie h MapraHgeBBie pyABi, okcutbi. Ü3 otux nopo/i, bo3mo:jkho

cenapnpoBaTB uenHBie pcAKue aaeMeHTBi.

OóorameHne pe/iKiix oaejieHTOB onpe^eajieT hx iiouhbiíí noTeHumuiB.
Pa3BnTiieM Aiiarpaiua roa^uuiiiATa aBTop onpe^eaiia ooratgeHne pe^KHx aae-

MeHTOB (1. nepTeac) bo oKCHTax KaycTOÖaoauTax n 3Keae3HBix ocaAKax. B
KaycTonoaiiTax oorameHBi aaeMeHTBi c oabhiiimh iiohhbimii noTeHgnaaaMH
ho Kposie 3thx HMeeTcxi HfcoaBinaH MaKCHMa n b 30He neaKHx hohhbix
noxeHnuaaax. KaycToiioaiiTBi pe^KO OTaunaioTca b otom OTHomeHim ot

canponeanTOB ii BiTTaaiieanTOB.

B aBTop 3amiMaeTC.H imaaraniieM TC3«ea 4>epcMaHa uo

KpacTaaau3an;nu xHMnneeKnx coeAHHeHEÜ. üo <í>epciiaHy KpacTaaanaauna
ecrB b tgchom cooTHomeHHii c iiohbbimh noTeHguaaaMH.

HaicoHen; aBTop 3aHiiMaeTca c BAHrmneM TeMnepaTypBi na opasoBamie
-MiiHepaaoB.

Considérations géochimiques dans la recherche des matiéres premieres.

(Discours d’ouverture du président Elemér Szádeczky)

Selon les derniéres recherches concernant les oligo-élóments, les métaux lourds

Tares ne sont pás dispersés irréguliérement pár l’érosion, mais i!,s se concentrent

relativement dans certaines roches sédimentaires. Pár suite de l’exploitation plus

aisée des roches sédimentaires les concentrations peuvent acquérir une importance

pratique, notamment dans l’approvisionnement en métaux rares des pays riches

en roches sédimentaires,, comme la Hongrie. Au point de vue pratique, les

concentrations occurant dans les roches déjá exploitées pour un élément majeur
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(les charbons et leurs cendres, resp. les minérais de fér et de manganése
sédimentaires. les bauxites) ont une imporlance spéciale. Pour celles-ci íme
explo tation en partant d’une quantité moindre, mérne de deux ordres de grandeur„

peut aussi étre prise en considération.

Les concentrations secondaires des éléments sont détermlnées, en premier

lieu, pár le rapport de la valenee et du rayon de l’ion: le potentiel ionique. En
développant le diagrammé du potentiel ionique de Goldschmidt (fig.l.), on peut

démontrer des concentrations d’éléments rares á cöté des principaux éléments

des roches saliféres, des bauxites, des minérais de fér sédimentaires et des

caustobio’.ithes.

Dans les charbons Ion trouve, á cóté des concentrations des éléments á trés

grand potentiel ionique, un second maximum de grandeur moindre, dans le

domaine des trés petits potentiels ioniques. Mais dans le groupe des charbons i!

y a une différence essentielle entre les caustobiolithes, les gyttjas et les

saprojiélites.

Selon le principe de Fersman, qui réunit de la fagon la plus générale les lo
:

s

de la cristallisation des composés chimiques, la cristallisation des corps se fait

dans l’ordre déclinant des valeurs EK- Ce principe énonce aussi que la

cristall'sation est en rapport direct avec la valenee des ions du corps chimique,

et en rapport inverse avec le rayon de l’ion.

Mais dans la formation des différents minéraux du mérne élément, á des

températures plus élevées, c’es l’é'.ément á plus grand rayon (á degré d’ionisation

moindre) qui se forme, en contradiction apparente avec le principe EK- C’est-á-

dire, la cristallisation des différents minéraux du mérne élément se fait en général

dans l’ordre des rayons diminuants progressivement. L’auteur s’occupera de ce

nouveau principe intéressant, qui est en rapport avec le potentiel oxydo-réducteur,.

dans un ouvrage spécial.



365

ÉRTEKEZÉSEK

ADATOK A LATERITES MÁLLÁS KÉRDÉSÉHEZ"
VADÁSZ ÉLEMÉR

akadémikus

Vitális I. 1933-ban megjeleni egyik dolgozatában (1) a balatonvidéki

bazaltvulkánosság általa megállapított megismétld lávaömlésének kétségtelen

bizonyítékát írta le a Kabhegyrl. Megállapította, hogy a Kabhegyen egy fels, fia-

talabb és egy alsó, idsebb bazalttakaró van, amelyek között, mintegy 3 m vastag,

bazaltmállásból ered bazaltnyirok foglal helyet. A bazaltnyirok vegye’.em-

zése szerint 28% A/203-tartalommaI utal annak laterit-jellegére is. Ezt a kérdést

a magyarországi bauxitkutatások tekintetében vizsgáltuk és Vitális I. dolgo-

zatának megjelenése utáni föltárási adatok összesítése alapján érdemesnek tartjuk

errl az oldalról is megvilágítani.

A Kabhegy északnyugati részén, Csékut-Padrag határában azóta fölhagyott

kfejtben és azzal kapcsolatos fúrásokkal és kutatóaknákkal, a bazalttakarót több

he'yen teljesen átharántolták és megnyitották. Tömör bazalt, a nagy felületekhez

képest, csak nagyon kis részletekben, szabálytalan eloszlásban mutatkozott. Fels
részén egyenetlen táblás elválású. Legnagyobbrészt likacsos-sejtes-üreges,

keményebb, vagy kukoricaköves, lazább szövet kzet. A bazalt ezen a részen a

középs-eocén nummulinás mészkre, vagy márgás mészkre települt. Az egész

bazalttakaró-összlet vastagsága, a térszín szerint 11—60 m között változott.

A li kacsos-ü reges bazalt üregeiben és hézagaiban feltn, tömött, zsírfény,

vörös, kvelszer agyagtermék, els tekintetre is kolloidos mállási maradéknak

:nt. A fúrásokban, valamint a bazalt és az eocén határán összefügg rétegekben

mutatkozott, aprón morzsolódó, szögletes töréssel. A feltárások különböz helyein

J934 márciusában gyjtött minták Gedeon T. elemzése szerint az alábbi ösz-

szetételt mutatják:

ALÓ, SiO.,
'

Fe,0
3

TiO, CaO Mn0
2

ízZ. V.

1. Bazalt hézagaiból 1930-

bán gyjtött minta 28,14 45,90 10,16 2,10 1,24 0,20 11,96

2. F-föltárás, bazalt eocén

határán 16,10 57,68 13,05 0,65 4,50 0,0S 7,88

3 . U-feltárás 24,23 45,62 11,60 1,70 4,15 0,10 12,60

4 . U-feltárás északi bejárat 20,60 45,60 12,70 1.85 4,02 0,05 15,18

5. 18. sz. bevágás 12,08 57,72 13,50 2,00 4,50 0,06 10,14

6. 18. sz. feltárás salakos

bazalt repedéseibl 25,61 43,28 13,18 2,20 4,08 0,05 11,60

* Eladta a Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Tudományok Osztálya 1951

április havában tartott földtani felolvasó ülésén.
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Az 1. sz. minta, Gedeon T. megállapítása szerint, agyagjellegii, vízben

könnyen szétázó, kolloid-oldatot ad. A többi minták pattogva repedeznek széjjel,

íe'.rázva gyorsan ülepednek, kolloid-oldatot nem adnak.

Az elfordulás módjáról 1934-ben készült földtani szelvényeink adnak képet.

Az 1. sz. szelvény Vitális I. rajzának kiegészítése, a megfelel földtani ada-

tokkal. 2. szelvény a bazalttakarónak az eocén-összlethez való viszonyát szemlél-

teti két vörös nyirokréteggel. A 3. sz. rajz az egykori F-feltárásban a bazaltnak az

cocénra települését és a vörös nyirok elrendezdésének vázlatát adja.

A fúrásokkal átharántolt kzetanyagok közelebbi betekintést adnak a bazalt

mállási állapotára is. E célból az eocénig hatolt III., V. és IX. sz. fúrások kzet-

jnintáinak rétegszelvényét közöljük:

III. sz. fúrás.
*

0— 2,50 m Humusz és lösz

— 3,30 m Likacsos, puhább baza t

— 4,30 m Keményebb, likacsos bazalt

— 6,00 m Tömör bazalt

— 6,30 m Bazalt vörös agyagrészekkel

— 10,50 rn Kemény kukoricaköves bazalt

— 13,00 m Morzsolódó bazalt vörös agyagrészekkel
— 16,60 m Likacsos bazalt

25,00 m Likacsos, lágyabb-keményebb bazalt

—26,80 in Kemény bazalt

—40,30 m Vörös agyag
—41,20 m Sárgásvörös agyag
—45,50 m Szürkéssárga (?) agyag kukoricaköves bazalttal

—51,50 m Sötétvörös agyag bazalítörmelékkei
—56,78 m Vörös agyag
— 56.93 m Nummulinás mészk

V. sz. fúrás.

Ö— 1,20 m Agyagos humusz
— 4,20 m Vörös agyag, salakos bazalttal

— 9,50 m Puha, kukoricaköves bazalt

— 11,00 m Vörös agyag salakos bazalttal

— 17,90 m Fehér nummulinás mészk

IX. sz. fúrás.

0— 2,00 m Ktörmelékes humuszos agyag
— 4,00 m Lágy kukoricaköves bazalt

— 11,30 in Keményebb és lágyabb kukoricaköves likacsos bazalt

— 11,80 m Likacsos bazalt vörös agyagkitöltéssel

—21,40 m Szürkésvörös, vörösessárgás és vörös agyag
—21,50 m Nummulinás mészk

Mindezek jól igazolják Vitális I.-nak a bazadtlávafolyás megismétldésére

.vonatkozó megállapítását. Gedeon T. elemzési adatai szerint kétségtelen, hogy

mind a bazall-eocénhatáron, mind pedig a bazaltömlés közötti vörös nyirok, mállási

termékül tekinthet sziallit. Az 1. sz. mintában a kovasav 25,74 %-a kvarcalakban
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van jelen s ezenkívül 0,031 CV2O3, 0,013% V205 , 0,30% P205-tartalmat is meg-
állapított. A bazalt mállásának szialliíos kezdeti íokia kitnik a gánti kovasavns
bauxitmintákkal való összehasonlításból, amely Gedeon T. elemzése szerint a

következ módon alakul:

Al2Ó;i
Fe,0

3
TiOj I22

,
v. SiO s Kvarc Mn

203 Cr203 V205 P.O, CaO

Gánt-Meleges 39,11 4,55 0,90 14,48 40,36 7,10 0,01 0,036 0,045 — —
Gánt-Harasztos 45,68 9,70 1,70 13,64 28,48 0,78 0,04 0,033 0,019 — —
Csékut 1. sz. 28,14 10,16 2,10 11,96 45,90 25,74 0,20 0,031 0,013 0,30 1,24

Ebbl kitnik, hogy a csékuti bazaltmál'ádék kvarctartalma és mangántartalma
nagyobb, Cr203-tartalma feltnen egyez, l/20 5-tartalma azonban lényegesen

kisebb, mint a gánti kovasavas bauxité.

A bazalt -sziallit ásványos összetételét Székyné Fux V. vizsgálta. Mikrosz-

kópos alkatrészek közül csak mikroszkópos limonit-szemcséket és vastartalmú

montmorillonit- és beidellit-agyagásványokat ismert föl benne. Röntgenspektrográ-

fiai vizsgálattal Neme ez E. semmi hidrargillitet nem talált. Ezt alátámasztja

bizonyos mértékben a viszonylag kicsiny izzítási veszteség is. Földvári Ala-

dárné termikus vizsgálattal megáliKpította, hogy sem alurníniumhidroxidos

ásvány, sem kaolin nincs benne, csak tiszta agyagásványból., montmorillonitból

és beidellitbóT áll.

Kétségtelen, hogy a kabhegyi vörös agyag a bazalt máliadéka. Ezt bizonyítja

a bazalt üregeibe, likacsaiba betelepült és repedéseit kitölt agyag, ami kizárja a

délebbi magasabban lev' dolomittérszínt borító bauxit mállásából való .származás-

lehetségét. Ennek ellene szól a nagy kovasavtartalom is, amit a vogelsbergi ailit

elm állásából származó vörös agyagban nem találunk. A bazaltömléseket elválasztó

vörös agyag, nyivánvalóan a kitörések közötti idtartam alatt keletkezett mállási

termék. A bazalt alján az eocén-határon lev nagyobb vastagságban mutatkozó

vörös agyag fölhalmozódás, korábbi bazaltömlés teljes elmúlásából származ-

hatok, amely az eocén térszin szétterült késbbi bazaltömlés védtakarója alatt

megmaradt. Fennáll tehát a lehetsége annak, hogy nemcsak egy idsebb és egy

fiatalabb bazaltömléssel számolhatunk, hanem több egymásfakövetkez lávaárrai

is, amelyek különböz idtartamokban követték egymást. A lávafolyások kihlése

és megmerevedési módja, valamint az idtartamok mérete szerint, a bazalt más-

más szöveti szerkezetvé vált, .a salakos-likacsos-kukoricaköves és mállási anyag-

részektl a teljes elmállásig terjed fokozatokkal.

Fölvetdik még az a kérdés, hogy ez a bazaltmálladék valóban laterites jel-

leg mállásnak minsíthet-e. Vendel M. helyesen minsíti vörös „nyiroknak",

de a -laterites mállást, a pliocén közepetáján, szerinte még lehetséges szubtrópusi

éghajlat alatt, lehetségesnek tartja. A földtani anyagvizsgálattal nyilvánvalóan

megállapítható a málladék bazalt-származása, mert a likacsos-sejtes mállott bazalt

vörös agyaggal kitöltött részei bizonyítják az átmenetet is. A vegyi összetétel,

magában véve erre nézve dönt érvként nem fogadható el, mégha laterit-anyaggal

st kovasavas bauxittal hasonlóságokat vagy egyez jellegeket mutat is. Az ásvány-

tani összetétel és a röntgen-, valamint termikus-spektrográfia-i vizsgálat közelebb

visz a kérdés tisztázásához. Ezeket kívánjuk még összehasonlító földtani alapon

kiegészíteni.

Eltekintve a karbonbeli degradált lateritféléktl, Európában krétabeli típusos-

lateritképzdést ismerünk Csehszlovákiában (Rychnov), eocénbelit Írországban,

fels-miocénbelit Németországban. Az utóbbiak ' bazaltlateritek, Írországban eocén-

beli két bazalttakaró között, Vogelsbergben fels-miocénbeli (szarmata) bazalt-

kitörés után, a pliocén alján. Az utóbbinak H a r r a.s sow i t z-ti részletesen ismer-
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tetett viszonyai leginkább alkalmasak a kabhegyivel való összehasonlításra. Meg
kell jegyeznünk, hogy a kabhegyi szelvényekben, a bazaltlikacsok agyagkitöltéses

átmeneti bazaltanyagon kívül, seholsem volt észlelhet további mállási tagozódás,

mint amilyen az írországi vagy vogelsbergi szelvényekben észlelhet. Az eocén-

határon lev vastagabb vörös agyagréteg is egynem. Sem pizolitos, sem allit-

zárványos részek nincsenek benne.

A vogelsbergi sziallittal való összehasonlításból kitnik, hogy közel azonos

.SiéVtartalom mellett, a kabhegyi sziallit a vogelsbergi A/203-tartalomnak csak

kétharmadát mutatja. A kabhegyi bazalt mállásban sem a vasföldúsu’ás, még
kevésbbé a timföld-dúsulás nem éri el a laterites- mállás mértékét és jellegét.

„Baza!tvask“-képzdésnek semmi nyoma sincs; vastaianodási nyomok sem lát-

hatók. A bazaltvaskéreg Harrassowitz szerint a laterites málladékból idn-

ként kiszáradó erds-mocsaras völgyekben humuszsavas behatásra keletkezik.

A kabhegyi sziallit a tagolatlan eocén-tetn helybenrnaradt málladék, áthalmozó-

dás és mindennem szállítás nélkül. Ez a helybenrnaradt település már magá-
ban véve megadja az allitképzdés hiányának egyik okát is. A laterites mállási

folyamat els szakasza mindenütt a sziallitképzdés. Az allitosodás, a sziallit

elszállításával járó, további, vasdúsulással és kovasavtalanítással végbemen
folyamat. Sem a trópusi lateritszelvényekben, sem a vogelsbergi elfordulásokban,

az allit (bauxit) seholsem érintkezik közvetlenül a friss, kiindulási kzettel, a

bazalttal. Harrassowitz szerint a vogelsbergi primér " lateritszelvény, vörös

agyag fedréteggel, a következ sorrendet adja:

A kabhegyi bazaltmállás a „laterites*
1 mállásnak mindezekbl a jellegzetes-

ségeibl csak a sziallitot szolgáltatja. Nem „laterites" mállás tehát, hanem az

eruptív kzetek mérsékeltövi mállásából mindenütt keletkez agyag, amelyet

S z a b ó J. nyomán, találóan vörös nyiroknak nevezhetünk) Laterites mállás tudva-

lévén csak trópusi (szubtrópusi) meleg, váltakozóan száraz és nedves éghajlatú

és nem különleges körülmények közötti agyagos mállással, melynek terméke, a

vörös nyirok, a bazalt eredeti alkatrészeinek legnagyobb részét, többek között még
részeken történik. A fels-pannóniai-emelet végére es kabhegyi bazaltkitörés ide-

jében, itt már a maival lényegileg azonos éghajlattal kell -számolnunk, egyszer
a P

2
0- tartalmat is megtartotta.

Vitális I. utal az erupció szünetének a mállásra vezet hosszú idtarta-

mára. Bár a fels-pannóniai emeletben lezajlott vulkáni tevékenység földtanilag

nem jelent viszonylag nagy idtartamot, mégis bármilyen számértéket véve alapul,

a mállási folyamatra elegend id állt rendelkezésre. Mindamellett meg kell álla-

pítanunk azt is, hogy ez a vörös nyirok nem nevezhet lateritnak ugyan, mégis

különleges mállási termék, amelynek keletkezése fokozott mállási folyamatok ered-

ménye. A mállási folyamat fokozottságának okát pedig csak éghajlati, illetve idö-

járásbeli különbségekre vezethetjük vissza. A kabhegyi Vörös nyirok kevesebb

AGOrtartalma szubtrópus-jelleg szárazabb éghajlatra utal, ami Glinka sze-

rint a típusos lateríttl megkülönböztethetvé teszi.

Figyelmet érdemel, hogy Glinka a kabhegyi vörös nyirokkal közel azonos

földrajzi szélességben lev romániai Bikszádról (45°50‘) andezitbl származó har-

madidszaki vörös mállási terméket írt le, amit a Fekete-tenger keleti partvidékén.

Feltalaj

Földsulási öv

(átalakulás)

Mállási öv

Üde kzet-öv

Vörös agyag (vörös föld)

Vaskéreg

Allit

Sziallit

Bazalt

24*
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Batum melletti Csokva, ugyancsak andezitbl származó vörös talajával azono-
sított. A bikszádi andezit-mállási anyag 47,65% A/

2
0»-tartalmával valóban late-

rites mállási termék lehet, de ennek a bazaltnál jóval idsebb fels-miocénbeli

keletkezési idejében ott a szükséges szubtrópusi nedves éghajlat is megvolt.

Hasonló vörös agyagos mállást ismerünk a Mátra déli oldalán, Márkáz körül

az andezittufából. Fölötte durva kavics települ, amely a vörös agyagmálladék
földtani korát a pliocén végére rögzíti.

Sümeghy J. vizsgálatai szerint a szubtrópusi meleg a pliocénbán még a

mainál lényegesebben északabbra is nyomult. Ezt igazolják a „vörös föld“-képz-

dések nálunk. A kabhegyi vörös nyirok viszont azt igazolja, hogy a „vörösfö!d“-

képzdés nem valódi lateritesedés, mert csapadékban szegényebb viszonyok közölt

keletkezett.

Végül megemlíthetjük, hogy a Kabhegy déli elterében, Öcs körül, de a tapol-

cai medence többi bazalthegyeinek körzetében is, fels-pannóniai, vörös agyagos
üledékek vannak, amelyeknek anyaga ebbl a vörös bazaltnyirokból származhatik.

Ez a vörös nyirok azonban nem „laterites“ mállási termék s a magyarországi

bauxitképzdéssel semmiféle kapcsolatba nem hozható. További zavarok elkerülése

céljából a lateritet nem lehet talajnak minsíteni. Földtanilag még a kabhegyi

vörös nyirok sem talajképzdés.

B a a a c

:

/íaHHbie k Bonpocy jiaTepaTOBoro BbiseTpiiBaHiiH.

06pa30BaHne naiepiiTOB H3 ManviaTHqecKHx nopoA npn TpontmecKOM
h cyöTpommecKOM KJiHMaie cnmaeT reojiornqecKaH JiHTepaiypa no-iBore-

H63HCOM. no MHeHHK) aBTOpa 06pa30BaHlie JiaTepHTOB HBAH6TCH CeAMMeH-
TapHbiM ocaAHO oöpa30BaHHe.M. BbiBeTpenbie octatkh öa3a;ibTa KaöxeAA
(ropbi BaKOHb) 6biah onncaHHbi AaTepHTaMH, ho Ha ocHOBe xHMHMecKoro h

MHHepaAorHqecKoro cociaBa hx aoa>kho OTHecra k KpacHbiM rnnHaM. Bo
BpeMB oöpa30BaHMH KpacHbix tahh, Ha KOHLte nAHOueHa, hahmat 6ma hcb-

birOAeH AJ1H OÖpa3HHOBaHHH AaTepi-ITOB. TaKHM O0pa3OM aBTOp yCTaH03HA,
MTO KpaCHbie TAHHbl KaÖXegA He HMeíOr HHKaKHX CBA3b C 06pa30BaHH6M
CKCHTOBblX MeCT0p0>KA6HHH.

Contrfbutions á !a question de l’altération latéritique des roches

pár Elemér Vadász.

L’auteur dans són discours a attiré l’attention sur le fait que dans la

litérature on traite la question de Talíération latéritique des roches magmatiques,

se produisant sous un climat tropical ou sous-tropical, á saisons humides et séches

alternantes, comme une question pédofogique, tandis qu’elle n’est exclusivement

une question de formation de roche sédimentaire. Le produit d’altération basaltique

du Kabhegy, qu’on a décrit comme uns latérite, est selon sa constitution chimique

et ses caractéres minéralogiques, íme argile rouge, et au temps de sa formation

á la fin du Pliocéne, le climat n’était pás favorable á la formation de la latérite.

Pár conséquent il ne peut y avoir aueun rapport entre l’argile rouge du Kabhegy

et la formation de la bauxite.
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AZ IZOSZTÁZIA KÉRDÉSÉHEZ

EGYED LÁSZLÓ

Elméleti meggondolásokból az következik, hogy forgó folyadékszerü tömegek
a jsaját nehézségi erterükben csak akkor lehetnek mechanikailag egyensúlyban, ha

a forgás a tömeg egyik ftehetetlenségi tengelye körül történik és a tömeg bármely

pontjában fennáll a

dp = o d V
összefüggés. Az összefüggésben p jelenti a nyomás, V a nehézségi er jóotenciál-

jának, aedig a srség-függvény értékét. Az összefüggésbl az következik, hogy
forgó egyensúlyi alakzat felszíne nívófelület s a belsejében lév bármely nívófelü-

leten a nyomás és a srség értéke állandó.

A Föld primitív állapotát fo'yadékszernek kell feltételeznünk. Erre utalnak

egyebeken kívül a Föld korára vonatkozó vizsgálatok eredményei (1). A Föld primi-

tív felszíne tehát nívófelület kellett legyen. A Föld felszíne ma eléggé tagolt, mégis

magán viseli egykori állapotának a nyomait. A földrengések azt mutatják, hogy

a Föld belseje a földkéregtl eltekintve koncentrikus övékbl áll, .st még ezek

ellipticitása is kimutatható (2). De a felszínen szárazulatokra és világtengerekre

tagolódó kéreg is magán viseli az egykori folyadékszer tömeg tulajdonságait:

A Föld kontinentális kéregrészei úszó testként merülnek
bele az alattuk lév nagyobb srség magmába és a fel-
színen, vagy a magmában végbemen változásokra az úszó
testek törvényei szerint reagálnak. Ezt a jelenséget nevezzük

izosztáziának.
Az egyensúlyi feltételekbl látható, hogy folyadékszeren viselked, homogén

övékbl álló Föld esetén a Föld alakja és a nehézségi er szoros összefüggésben

van egymással. A magmába bemerül- kontinentális tömegek és ezeken belül a

magas-hegységek megzavarják a homogén övékbl álló egyensúlyi alakzatra vonat-

kozó nehézségi er eloszlását. Ez pedig a Föld egész alakjára kihat. Ha ismeretes

a homogenitást megzavaró kéregrészek vastagsága, szerkezete és srségi viszo-

nyai, akkor a nehézségi erben beálló változást, valamint az ennek következtében

létrejöv geoid-deformációt kiszámíthatjuk.

A földkéreg szerkezeti viszonyainak ismerete mellett a tényleges nehézségi

er eloszlásból visszaszámíthatjuk a homogén övékbl álló Földre vonatkozó

nehézségi er értékeket.

Azt az eljárást, amelynek segítségévei a nehézségi ermérés adatait az izo-

sztatikus egyensúly fennállásának feltételezésével egy homogén övékbl álló Földre

számíthatjuk át, izo sztatikus redukciónak nevezzük.

Amennyiben a kéreg adatait nem ismerjük, vagy nem ismerjük eléggé .az

izosztatikus redukció elvégzéséhez, ' meg kell állapodnunk abban a modellben.
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amellyel a kéreg felépítését megközelíteni próbáljuk. Az ilyen modell precizírozása

a következ két elv alapján történik:

1. Az izosztázia jelensége fennáll;

2. a modell méretei akkor megfelelek, ha a nehézségi er értékei izosztati-

kusan e modell .szerint redukálva a legkisebb négyzetes eltérést mutatják

a homogén övékbl felépített Föld elméleti nehézségi er értékeitl.

Hogy a homogén övékbl álló Földre való redukciót, elvégezzük, a második
feltételre sincs szükségünk akkor, ha észlelési állomásaink környezetei — függet-

lenül a magasságtól — az észlelés helyével közel egyszintek. Az izosztázia felté-

telezése esetén a nyomás értékének a kompenzációs felületen állandónak kelt len-

nie. Legyenek az egyik észlelési hely alatt az egyes rétegek vastagságai rendre:

hí, h2 ...h.,, srségei ffi, ff
2
,

-

• Egy másik észlelési hely alatt pedig Hlt H2 ,

míg a srségek ?i, ? 2 » qu ,
akkor a nyomásokra jó közelítéssel fennáll

a következ egyenlség:

Íhi°i = ÍHk ok

i . í

Az észlelt nehézségi er értéke, koncentrikus homogén övék esetén olyan,

mintha a Föld egész tömege a középpontjában volna srítve. A most feltételezett

esetben tehát az észlelt nehézségi er egyrészt a kompenzációs öv alatti homogén
övék vonzásából, másrészt pedig a kompenzációs szint feletti rétegek vonzásából

áll, mely utóbbiak értéke, ha elég nagy az egyszint terület az észleléshely körül,

és a rétegek vastagsága is ennek megfelelen állandó, akkor jó közelítéssel az

egyik esetben 2 7 míg a másik esetben 2 nf. 2H° lesz. Ezek az értékek az

elbbi egyenlség alapján maguk is egyenlk lesznek. Ez az eredmény pedig az',

mondja ki, hogy az észlelési értékek a két észlelési helyen csak a Faye-féle

hatásból származó értékkel különbözhetnek. A Faye-féle redukció tehát a leg-

kevesebb feltételezést kívánó és egyúttal legtökéletesebb redukció ott, ahol a terü-

letet különböz magasságú sík részekkel közelíthetjük meg. A F a y e-redukció

ezek szerint nem azt jelenti, hogy a tömegeket a felszínre préseltük össze, hanem
azt, hogy a kéreg szerkezetét a tenger szintjéval összees kéreg szerkezetével vet-

tük mindenütt azonosnak.

A fenti meggondolásból az is következik, hogy a földkéreg szerkezetére izo-

sztatikus-gravitációs úton csak ott lehet következtetni, ahol, a topográfia szint-

különbségeket mutat, tehát leginkább a hegységek és .síkságok határán és hegy-

ségekben.

Persze kérdés, hogy a kéreg vastagságához képest milyen körzetben közelít-

het meg a Ji vastagságú és a srség réteg gravitációs hatása a 2 n f- h

formulával pl. legalább 5%-os pontosságig. Legyen a megfelel körzet sugara r,

akkor egy r sugarú és h magasságú henger tengelyében a henger vonzása:

S(j = 2 fo — "j/ h2 + r2

)
a

Ha a megközelítés legalább 5%-os, akkor

0 , 05/7 > 4
*-— 2r

ahonnan ^
r > 10 h

Tehát ha egyréteg, 30 km körüli gránitszer tömeggel közelítjük meg a

kérget, akkor a sg = képlet 5%-os pontossággal csak 300 km-.es sík területen

érvényes.



Az A i r y—H e i s k a n e n-féle modellben a kéreg 2.67 srség gránitszer
tömeg, amely közvetlenül a 3,27 srség magmába van beágyazva.

Ez a modell és a segítségével kapott eredmények csak közelítések, mert nincs
figyelembe véve, hogy

ci) a kérget helyenkint több kilométer vastag üledék borítja, amelynek a sr-
sége kisebb 2,67-nél.

b) A kéreg maga is különböz rétegekre tagolódik.

c) A kéreg többé-kevésbbé a szilárd testek törvényei szerint viselkedik.

A nehézségi ermérések adatainak e modell alapján végzett izosztatikus

redukciói a földkéreg normál-kéregvastagságára 30 km-t adtak.

Az 1947-ben a helgolandi robbantással kapcsolatban végzett szeizmikus meg-
figyelések közelítleg ugyanezt a kéregvastagságot szolgáltatták. A megfigyelése-

ket megersítették a haslachi robbantással kapcsolatos megfigyelések is. Ez a

lény is arra utal, hogy helyes volt az izosztázia elvének az alkalmazása.

A földkéreg szerkezetének ez a két, eddig legpontosabb szeizmikus megfigyelé-

-ekbl ered adata és a velük kapcsolatban 'végzett vizsgálatok (3, 4), kétségtelenné

tették, hogy az. üledékek alatti kéreg két részre • tagolódik: egy gránitszer övre

és egy gabbró-szer övre. Ugyancsak megersítést nyert, hogy a kéreg alatt lév
magma anyaga peridotit-szer anyagnak tekinthet. (Ezeknek az övéknek meg-
felel kzetek srségei (5): gránit: 2,67, gabbró: 2,98, peridotit: 3,23).

Hogy a közvetlen megfigyelésbl adódó kéregvastagság mégis elég jól egye-

zett a tisztán gravitációs-izosztatikus úton nyert értékkel, annak magyarázata ott

keresend, hogy az izosztatikus egyensúlyból származó hatás ott jelentkezik

gravitációsan elssorban, ahol komoly szintkülönbségek vannak, tehát a síkterüle-

tek és hegységek határán. Az észlelési helyek részben üledékekkel borított terü-

letre, részben a hegyvidékre kerülnek. így a hegységeknek sokkal mélyebbre benyo-

muló nagyobb srség gabbró-gyökereinek gravitációs hatását a .síkságon lév
kisebb srség üledékek gravitációs hatása az izosztatikus redukció középérték-

képzésében többé-kevésbbé kiegyenlíti.

Ha a földkéregnek az izosztatikus módszerrel való vizsgálatát tovább akarjuk

firtomítani, akkor az Airy—

H

e i s k a n e n-féle! modellt 1 jobb közelítéssel kell

helyettesítenünk. Az Airy—

H

e i s k a n e n-féle modell alapján történt izosztatikus

redukciók tapasztalatai alapján további finomításnak csak akkor van értelme, ha

az új modell figyelembe veszi a) az üledékviszonyokat, b) a tulajdonképpeni kéreg

ketts tagozottságát.

Az Airy—

H

e i s k a n e n-modell az üledékes rétegeket is 2,67 sriüség'.

kéregrésznek vette. Az új modellben ennek figyelembevétele csak úgy történhet

meg, ha ismerjük az üledékek vastagságát és az üledékbeni átlagos srségelosz-

ást. Az ezzel kapcsolatos redukció, az ú. n. f ö 1 d t a n i redukció nem kívánja

meg az üledékvastagságok túlságosan pontos ismeretét. Az ,,izoszediment“-térkép

elég ha tizedrész részletesség a terület topografikus korrekciójának elvégzéséhez

szükséges térképhez képest. Tehát ha a topografikus korrekció százezres méret
térképnek megfelel részletesség térképet kíván, akkor a földtani korrekció szá-

mára elegend az egymilliós térképnek megfelel részletesség izoszediment tér-

kép. Az ok egyszer: a topográfia -srsége 2—2,6-ig terjed, míg a földtani kor-

rekciónál a srségkülönbségek 0,1 és 0,5 között vannak. Átlagban tehát ugyan-

akkora kiterjedés tömegnél kb. tizedakkora hatással van dolgunk.

Az új modellnél elegend, ha a srségváltozást a homok-agyag üledékek

átlagsrség változásával vesszük egyenlnek. A mészkövek, különösen az alap-
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A nyomás értéke a leggyakoribb szárazulatok felszínétl (100 m. t. f. sz.) számított 50 km-es
mélységben lév szintfelületen. *)

1.) Kontinetális területek

Üledék-
|

Gránit Gabbró Peridotit Össznyo-
A közép-

tl való

°/0-os el-

térés

Terület réteg réteg réteg réteg más Megjegyzés
(2.5) (2.67) (2.98) (3.23) kg/cm2

Helgoland 6
_
o 16 23

Mestersége

robbantás(Reich) 1500 1335 4768 7429 15032 0.62 %
Haslach 21.5 7 22 A terület átlag-

(Reich) - 5740 2086 7106 14932 0.10 % magasságát 600 in-

nék vettük. Mest.
• robbantás

Balkán

(Jeffreys) _ 12

3204
25

7450
13

4199 14853 0.58 %
Mohorovicic anyagá-

j

oak feldolg. Kulpa-
völgyi földrengés

Észak-

Európa 10 20 20 Jersey és Heifordshire

(Jeffreys) — 2670 5960 6460 15090 1.00 % földrengésbl

Észak-
Északi-tengeri

földi.-bi
Európa
(Lee)

1

250
14

3738
15

4470
20

6460 14918 0.15 %
Balkán

(Jeffreys

1937)
’ — 17

4539

9

2682
24

7752 14973 0.22 %
A balkáni anyag új

feldolgozása

Közép- és A 6.
r6 km sec. és

É.-Kali- 7.15 km sec. sebes-

fornia ségü réteget egy-

(Byerly)
scgesen gabbrónak

vettük.

és 1 12 18 19

Wilson) 250 3204 5364 6137 14955 0.10%

Közép- és

Délkali-

fornia 9 22 19
(Byerly) — 2403 6556 6137 15096 105 %
Délkali- 14 17 19

A 6.05 km sec. és

6.83 km
(
sec sebes-

fornia

(Guten-

berg)

3738 5066 6137 14941 0.01 °/0
ség réteget gabb-
rónak, 7 b* cs 7.°4

km/sec. sebesség
réteget peridotitnek

vettük.

New Eng- 16 20 14
land (Leet) — 4272 5960 4522 14754 1.24%

Missouri 16 13 21
(Robertson) — 4272 3874 6783 14929 0.07 »/„

Balkán 1 12 25 12
(Lee) 250 3204 7450 3876

**
14780 1.07 %

hegységhez csatlakozó tömött mészkövek, srségük alapján izosztatikus szempont
ból már a gránitövhöz kapcsolhatók.

Az új modellben a kéreg ketts tagozottságának figyelembevétele jelenti a

finomítás másik részét. Ehhez azonban az szükséges, hogy tudjuk, milyen a két

* Az adatoknál a fels sor kmekben, az alsó sor kg/cm 2-ben ér'.end.
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2.) Óceáni területek

Terület
Víz-

réteg
Üledékré-

teg

(2.5)

Gránitré-

teg

(2.67)

Gabbróré-

teg

(2.98) Peridotit

réteg

(3.23)

Össznyo-
más
kg/cm2

A közép-

tl való

%-os el-

térés

Mrg egyzés

Atlanti Óceán 5.13 1.37 43.4 Mesterséges

(Ewing) 528 342 14018 14888 0.35 °/0
szeizmikus felvétel

Átlagoceán 4.7 1.5 43.7

484 375 14115 14974 0.23 % A legnagyobb gyako-

riságú óceáni mélység-

re számítva '1,5 km-es
átlag üledék vastag-

ságot tételezve fel
•

3.) Lat ilis területek

Üjzéland J 0.7 0.3 16.5 32.5

175 80 4917 10498 15670 4.87%
Tangó fsz

(Hodgson) —
.

-

—

— 16 34 5.41%
4768 10982 15750

Japán 20 30
(Matusawa) — — 5340 8940 . 14280 3.58%

réteg vastagságának egymáshoz való viszonya és a gyökérképzésben melyik

milyen mértékben vesz részt. A helgolandi és a haslachi adatok azonban azt mutat-

ják, hogy a kétféle réteg egymáshoz való viszonya egészen különböz lehet.

A helgolandi adatok szerint a kéreg gránit öve negyed olyan vastag Északnémet-

ország területén, mint a gabbró-öv. A haslachi mérések tanúsága szerint pedig

a délnémetországi területen a gránitréteg több, mint kétszer vastagabb a gabbró-

övnél. Ez a lényeges eltérés kételyeket támaszthat bennünk, hogy az izosztázia

egyformán érvényesül-e a két területen. Számítsuk ki éppen ezért a nyomás érté-

két egy 50 km mélység nívófelületre, feltételezve, hogy az üledékek srsége
2,5, a gránit-réteg srsége 2,67, a gabbró-rétég srsége 2,98, a peridotit- magma
srsége 3,23. A számítás eredményeként 15.032 kg/cm- nyomást kapunk az

Északnémet területre és 14.932 kg/cm 2
,
nyomást a Délnémet területre. Ezt a két

értéket igen jó egyezésnek kell minsíteni (0,7%-os .eltérés). Nagyon érdekes ezt

az adatot összehasonlítani az Atlanti óceán egyik területe alatti 50 km-beli nyo-

más értékével, amely 14.888 kg/cm 2-nek adódik, ha felhasználjuk É w i n g-nek

az elz két adattal megegyez megbízhatóságú mérési adatait, amely szerint az

Atlanti-óceán általuk vizsgálat alá vett területén az 5,13 km-es tengermélység

alatt és mintegy 1,37 km-es üledékzóna alatt mindjárt a peridotit magma anyaga

következik. Az -eltérés itt is lényegesen belül marad a mérési pontosságon.

De teljesség kedvéért közöljük a közeli rengések adatai alapján számított

50 km-es nyomásértékeket különböz kontinentális területekre, valamint a leg-

gyakoribb óceán mélységre, 1,5 km-es leggyakoribb üledékvastagságot tételezve

fel az óceánok alatt.

A táblázat nem veszi figyelembe a vertikálisok konvergenciáját. A precízebb

nyomásmeghatározást feleslegesnek tartottuk, miután a természetes rengésekbl

származó adatok mérési pontossága amúgysem túlságosan nagy. A helgolandi,



haslachi és az Atlanti óceánon végzett szeizmikus megfigyelési adatokból a verti-

kálisok konvergenciájának figyelembevételével számított nyomás értéke az elbbi

szintre:

Helgoland 15.143 kg/cm 2

Haslach 15.043 kg/cm 2

Atlanti-óceán ' 15.000 kg/cm 2

Ezen értékek közötti százalékos eltérés lényegileg megegyezik a táblázatban

szerepl adatok százalékos eltérésével. Ha pedig a számításoknál a srségeket

1,03, 2,4, 2,7, 3,0, ill. 3,3-nak vesszük, amely feltevések a földtani meggondolások

alapján is indokoltnak mondhatók, akkor a három adat csaknem tökéletesen meg-

egyezik:

Helgoland 15.200 kg/cm 2

Haslach 15.276 kg/cm 2

Atlanti-óceán 15.287 kg/cm 2

A nyomásszámolásnál figyelembe vehettük volna még a nehézségi ernek
függlegesben való változását is. A nehézségi ernek a változása a kéreg aljáig

alig tesz ki három ezreléket, míg az ennek folytán beálló nyomásértékek viszony-

lagos eltérése még legalább egy nagyságrenddel kisebb. Számításbavétele tehát

nem indokolt.

Ezek az adatok a szeizmikus vizsgálatok oldaláról igazolják azt, hogy

elhanyagolhatóan kis labilis területektl eltekintve, a földkéreg csaknem tökéletes

izosztatikus egyensúlyban van, tehát az izosztázia törvénye mindenütt érvényesül.

Beszélnünk kell még arról, hogy mennyiben kell az izosztatikus redukció

finomításánál a kéreg szilárdságából származó következményeket figyelembe ven-

nünk. Erre a kérdésre nem akarok jelenleg részletesen kitérni, hiszen ismeretesek

regionális kompenzációt alkalmazó redukciós eljárások is. Itt csak azt akarom

megjegyezni, hogy a regionalitás-lokalitás kérdése tk. az idnek a függvénye. Ha
az egyensúlyt nagyvonalakban figyeljük meg, akkor azt regionálisnak találjuk

(pl. Kárpátmedence, vagy a Skandináv-félsziget) . A finomabb analízis azonban

azt mutatja, hogy megvan ezen belül a lokális egyensúlyra való törekvés is, csak

ez sokkal kisebb mérv és rendesen a regionálisra telepszik rá. Bizonyíték erre az,

hogy az üledékkel borított mélystruktúrák a felszínen legtöbbször vízválasztó jel-

leggel bírnak; aminek a magyarázata a következ: a területnek üledékkel való fel-

tltdése gyorsabban megy végbe, mint az egyensúlyra való beállás. Éppen ezért

a teknkben lév üledékvastagság és a kéregbl származó nyomás a referencia-

szintre nagyobb, mint a gerinc területén. Ennek következteben pedig az eltemeieti

hegység a mellette lév teknhöz képest emelked tendenciát mutat, ami a folyó-

vizek menetét aztán a felszínen determinálja.

Ebbl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a finomítás mértékét nem rontja,

ha az új modellben is a kompenzációt lokálisnak tételezzük fel.

Az új izosztatikus modell tehát figyelembe fogja venni:

!. a geológiai korrekciót,

2. a kéreg kétrétegségét.

A modell méreteit a következkkel precizírozzuk:

I. az óceánok vizének srségét 1,03-nak

a gránitréteg srségét 2,70-nek

a gabbróréteg srségét 3,00-nak

a peridotit-magma srségét 3,30-nak vesszük.



II. Föltesszük, hogy a izosztázia jelensége fennáll.

III. A gránit- és gabbroréteg vastagságáról feltesszük, hogy egy területen:

belül köztük lineáris összefüggés áll fenn:

h 2 = a -j- hí

IV. A homogén övékbl felépített föld szerkezetét a peridotit-magma fölött

1,8 km vastagságú üledékrétegbl és 4,7 km vastagságú vízrétegbl állónak

vesszük és a kompenzációs felületen ennek megfelel nyomással számolunk.

Y. A modell méretei akkor megfelelek, ha a nehézségi er észlelt értékei izo-

sztiatikusan a modell szerint redukálva a legkisebb négyzetes eltérést mutatják

a homogén övékbl felépített föld elméleti nehézségi er értékeitl.

A geológiai korrekció elvégzéséhez szükségünk van elször is az izoszedimení

térképekre. Elvileg ennek a feladatnak a megoldására rendelkezésünkre állanak a

mesterséges szeizmikus hullámok. Segítségükkel meg lehet határozni az üledék-

vastagságokat, azonban gyakorlati’ ag ez az út kevésbbé járható, mivel a mérések

kivitele rendkívül hosszadalmas és nagy személyzetet igényel. A gyakorlati szem-

pontból végzett szeizmikus mérések pedig rendesen az antiklinálisok fölé kerülnek,

nem pedig a'nagyobb vastagságú üledék-sorok fölé. A tellur-áramok módszere (7)

azonban lehetvé teszi . elegend pontosságú üledékvastaság-térképek elkészíté-

sét, ha kötni tudjuk helyenként ismert üledékvastagságú pontokkal és a rétegek

átlagellenállásának változását valamennyire ismerjük. E mérési módszer függet-

len az izosztatikus viszonyoktól és a topográfia sem befolyásolja. A tellur-áramok-

kal végzett mérés személyzet, gyorsaság és költség szempontjából megközelíti a

graviméteres mérést. Miután ma az üledékkel borított területek legnagyobb része

gravitációsan már fel van mérve, észszer állomástelepítéssel nem okoz nehéz-

séget az izoszediment térképek gazdaságos elkészítése.

A geológiai redukció helyes kivitelezése azonban azt is megkívánja, hogy az:

üledékek srségének a mélységtl való függését is ismerjük. Erre Athy (8) nagy-

szabású vizsgálataiból az derült ki, hogy az agyag-üledékek srsége a mélységnek

exponenciális függvénye:

a = oF + (<?0— sf) (l—e
ks

)

ahol <s a z mélységben észlelt srség,
6f a felszínen észlelt srség,
<*o az üledékek határsrsége,
k egy állandó.

Ez az összefüggés természetesen nem vonatkozik meszküledékekre. Az utób-

biak azonban legtöbbször a kristályos kéreghez csatlakoznak, srségük nem^ tér

el lényegesen a kéreg fels részének srségétl és így izoszt a tikusan nem kü.ön-

böztethet meg tle. E részek azonban a tellur-áramokkal szemben is úgy vesel-

kednek, mint a siabkéreg, tehát ezeknek a korrekciók szempontjából a s:alhoz való

csatolása az eredményeket nem zavarja.

Az Athy-féle eredményekkel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy az

összefüggés numerikusán nem változik-e nagyon területenkint. A kérdés széleskör

vizsgálatára ezideig nem került sor, azonban a magyarországi ko.aj-kutatásokkal

kapcsolatban végzett térfogatsúly-vizsgálatok numerikusán is jól egyeztek az

A t h y-féle eredményekkel.

A geológiai hatás figyelembevétele mellett az új modell alkalmas lesz arra,

hogy a földkéreg szerkezetét izosztatikus gravitációs módszerekkel pontosabban-
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felkutassuk. Ha ugyanis a méretek precizírozására felállított V. pont alapján meg-

határozzuk a III. pontban definiált a és /? értékeket egy területre vonatkozólag,

akkor ezzel éppen a terület átlagos kéregszerkezetét kaptuk meg. Ebben van a

módszer egyik jelentsége.

Az új modeil alapján történ redukciós eljárás redukciós formuláit és tábláit

külön fogjuk közölni. Most csupán néhány következtetést vonunk le még a fen-

tebbi adatokból.

1. Az 5 km-nél mélyebb óceáni' területeken a gabbro- és

gránit-rétegnek hiányoznia kell.

Ha ugyanis az 5 km-es óceánvastagsághoz 1,5 km üledékréteget veszünk,

akkor a nyomás csak akkor adja ki a szükséges értéket, ha az üledékek alatt

mindjárt a peridotit-réteg következik. Ennek megfelelen az Atlanti-óceán feneké-

nek egy jó részérl a sialnak hiányoznia kell. Ezt Ewing mérései (6) igazolják is.

Ha Kossinna adatait (9) figyelembe vesszük, az Atlanti-óceán leggyakoribb

mélysége alig valamivel kevesebb 5 km-nél, míg a Csendes-óceán fenekén az 5 km t

valamivel meghaladja. Ebbl egyrészt azt következtethetjük, hogy:

2. A Csendes-óceán fenekén lév mélytengeri üledékek
vastagsága átlagban kevesebb kell legyen, mint a többi
‘óceánokban.

3. A Csendes-óceán és az Atlanti-óceán fenekének felépí-
tése egymástól nem sokban különbözhetik.

Az utóbbit megersítik ugyancsak Ewing kutatásai (10), aki szeizmológiai

úton kapta ugyanezt az eredményt.

4. A kontinensek és az óceánok permanenc iájának az elve
'Csak a parti sávokban vesztheti el érvényét.

Egyébként a peridotitszeríí ultrabázikus anyag roppant, tömegekben kellene

átalakuljon savanyú és félsavanyú kzetekké, ami kzettan* vizsgálatokkal nem
fér össze.

5. Az óceáni területeknek azok a részei, amelyek 6 k m-n é 1

mélyebbek, nem lehetnek izosztatikus egyensúlyban.

Valóban a mélytengeri árkokat mindenütt ers földrengés tevékenység, tz-
hányó tevékenység és izosztatikus anomália kíséri. A Föld tökéletes izosztatikus

állapotára jellemznek mondhatjuk, hogy a mélytengeri árkok a Föld felszínének

egy egészen elhanyagolható részét teszik ki.

Jl. 9 A e A :

K Bonpocy H30CTR3HH

Abtop cpaBHiiBaeT AaH Htie rpaBiiTagiioHHbix H3MepeHHií c hobbim*!

pe3yvu>TaTaMii reoceíícMiiuecKiix uccneAOBaHiin. Abtop yc'raHOBiiT, utó bcu
noBepxHocTb 3eaiJiii — Kpoiie oahoíí He3HauuTeabHofi TeppiiTopini —: Haxo-
AHtch b H30CTaTiiuecKoxí paBHOBecun. B AímbHeííiueai aRTOp 3aHiiMaeTCH c Bon-

pocoM yTOHHeHHu MeTOAa Airy—Heiskanen. 9to bo3aio3kho c noaioirmio TaK
Ha3biBaeaioií reo*ioniuecKoií KoppeKmm ii npiiaieHeHiieM ceiícamuecKHx AaHHbix.

Abtop cocTaBiui HOBbifí ii30CTaTnuecKnn aiOAeab 3eaun. JX-ia onpeAeuemm
reo.ToriiuecKon Koppeicmni HaAo npnaieHHTb ii reoTemiypiiueeKHe tokh. HaKO-
Heu aBTop cuiiTaeT utó Ha AHe OKeanOB 3eaiHau icopa He naieeT KOHTnHeH-
Ta.ibHoro xapaKTepa. Teopiiu nepaianeHHn oneaHOB cuHTaeTeu ripaBiiabHoü c

iHwHoueHneai npnpesKHbix 30H. r.iyoico-oiceaHHBie KaHaBbi HaxoAHTcn b

-,ia6n,ibHoar paBHOBecun.



Somé notes concerning ihe question of isostasy.*

by L. Egyed

The continenlal parts of the crust are immerged in the denser magma as

f'.oating bodies and they react io all changes taking piacé on the surface or in the

magma following the law of floating bodies. This is the idea of isostasy.

The method by which the gravity data are reduced to an Earth consisting of

homogeneous shells according te isostasy is called isostatical reduetion. The

principles by which the dimensions of an isostatical model may be determined, are:

1. The isostasy subsists

2. The dimensions are suitable if the gravity data, reduced according to the

model, show the minimum square deviation írom theoretical gravity values

of an Earth consisting of homogeneous shells.

Author at first shows that the free-air reduetion is the best isostatic reduetion

when the surroundings of the observation-stations are on the same level as the

stations themselves.

The A i r y-H e i s k a n eíi-system is a good approximation of the Earth’s

crúst, bút has somé failures nt taking int account the sedimentary layers, the

íwo-!ayered crust and the rigidity of it.

The refining of this model is possible only by a more precise geologic

correction, and by the consideration of the gra,nitic and gabbroic laver. The new
seismic investigat :ons inadé at Heligoland, Haslach and on the Atlantic Óceán
gave very different data as to the relation of these strata. Computing the pressure

on a level surface in a depth of 50 kms, using the following densities:

and taking alsó

1. óceán water 1,03

2. sedimentary layer 2,4

3. granitic layer 2,7

4. gabbroic layer 3,0

5. peridotic magma 3,3

in to account the eonvergence

e values:

of verticals.

Heligoland area 15 290 kg/cm 2

Haslach area 15 276 kg/cm 2

Atlantic Óceán area ! 5 287 kg/cm 2

we récéivé the

These data nearly perfectly agree with each other and show from the side of

seismic investigations that the isostasy subsists over the whole Earth except a

very little part of unstable areas.

The isosediment maps fór. geologic corrections may be determined by the

method of telluric currents. The results obtained by L. F. A t h y fór the density

values can applied to that of sedimentary layers.

The 'new model taking int account the geologic correction and the two-layered

crust is determined by the following conditions:

I. The density of óceán water 1,03

The density of granitic laver 2,70

The density of gabbroic layer 3,00

The density of peridotic magma 3,30

* The det^iled text will appear next in the „Acta Technica Academiae Scientiarum
Hungaricae — Seria Geoiogica ".
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II. The isostasy is supposed to be subsisting.

III. The relation oí thickness of gabbroic layer to that of granitic is supposed

to be linear: h2 —

a

+
IV

r

. The outer shell of the theoretical Earth over the peridotic magma consists

of a sedimentary layer of a thickness of 1,8 kms under a water-column

of 4,7 kms. On the surface of compensation, the pressure corresponds to

the above layer-distribution.

V. The dimension of the model are suitable if the gravity data, reduced

according to this model, show the least square deviation írom the

theoretical gravity values of the Earth oonsisting of homogeneous shel.s.

The new model is .suitable to a more accurate investigation of the structure

oí the Earth’s crust by isostatical-gravitafional methods. If we determine namely

by isostatical adjusment the constanís a and [3 connecting the thickness o>

gabbroic layer with that of granitic by the equation h 2
= a + pjiu then we know

the relation between the thicknesses of the two layers and the fact átso, which of

the two has taken a greater part in the mountam-root formation.

Concluding, somé consequences may be enumerated:

I. The gabbroic and granitic layers fail on the oceanic areas deeper thai?

5 kms.

II. The deep sediments on the bottom of the Pacific Óceán are thmner than

those in other oceans.

III. The bottom structure of the Pacific Óceán is nt essentially different írom

that of other oceans.

IV. The principle of permanence of oceans and continents may loose its

validity only in Coastal zones.

V. The oceanic areas which are deeper than 6 kms may nt ex:st m

equilibrium.

1.

2 .

o
O.

4.
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A CSÁKVÁRI HIPPARION-FAUNA
KRETZOI MIKLÓS

•

A miocén-pliocén határkérdésnek nemcsak helyi, de világviszonylatban is egyik
kulcsfaunája a fejérmegyei Csákvár határában fekv E s t e r h á z y-barlangtból
(Bárcaháza). került ki a K-a d ic-vezette 1926-os és 1928-as ásatások alkalmával.

Azóta azonban szünetelt minden ásatási munka Csákváron, így az anyag ösz-

szefoglaló értékelése is évrl-évre eltolódott. Ez évben a Magy. Tud. Akadém'a ötéves
tudományos tervébe beillesztve sorát ejthettük annak, hogy a csákvári ásatásokat
tovább folytassuk. v

A M. Áll. Földtani Intézet megbízásából végzett munkálatokat Varrók S.

középiskolai tanár és K 1 e i n J. preparátor munkatársaimmal május 17-tl július

25-ig végeztük 3 helybeli dolgozóval.

A munkálatok fleg két irányban folytak: 1. az egész elteret közel két méter-

re! leástuk, amivel egyrészt igen érdekes — különböz korú — anyaghoz jutot-

tunk, illetve sikerült az eltér hasadékrendszerét tisztázni, 2. a barlang végs
szakaszát eltöm kürtkitöltés leomlasztásával és eltávolításával eddig hozzáfér-

hetetlen Hipparion-faunás réteget tettünk szabaddá és aknázhattunk ki.

A barlang elzleg feltárt rétegsorából a fekete holocén humuszt az eltéren

tártuk fel idei ásatásaink folyamán is, szép leietanyaggal. Az alatta következett

sárga, laza óholocén üledéket, mely elrefelé kiékeldött és eltnt, idén a barlang

végs szakaszán kürtkitöltés formájában nagy vastagságban találtuk meg. Viszont

itt annál szegényebb a barlang smaradványokban. Bolygatatlan mészktörmelékes
barlangi agyagot már sehol sem találtunk, ezt az elz évek ásatásai teljesen

kitermelték. Ami fiataljégkori leletre mégis szert tettünk, az vagy az eltér kevert

rétegsorából, vagy a barlang faláról került ki. Most a barlang végs szakaszán

találtunk a kürtomladék eltávolítása után eredeti Hipparion-faunás réteget

komoly vastagságban, de a hasadék keskenysége miatt kisebb tömegben. Marad-

ványokban ez a rétegszakasz gazdag volt, csak — sajnos — a fészekben mutat-

kozó maradványok a kürtbl reájuk szakadt, részben több mázsás szikláktól dara-

bokra zúzva kerültek ki. Ennek tudható be, hogy az anyagban jóformán csak a

fogak elfogadható megtartási állapotúak, végtagcsontok, stb. jórészt már a réteg-

ben szilánkokra törtek. Az eltér anyagéból másodlagos helyrl is került ki nem
egy fontos Hipparion-iaunabeli lelet.

Az idei ásatásokkal — egy idre — nyugvópontra jutott feltáró munkánk
befejeztével .szükségesnek találom közölni a barlang egyes rétegeinek kiegészített

faunalistáját, a Hipparion-fauna esetében pedig az egyes alakokra vonatkozó leg-

szükségesebb megjegyzéseket.

1. A fekete humuszos agyag holocén leletei.

A barlang legfiatalabb üledéke, a mészktörmelékes, fekete humuszos agyag-

réteg, az eltéren 3—4 m vastagságot is elér, a barlangban 1 m átlagos vastag-



Ságról a kürtomladékig teljesen kiékeldik és eltnik. Állatmaradványai az els<"

jegyzék szerint 17 fajhoz tartoztak. Ez a szám 3 1928-as ásatások anyaga révén

26-ra emelkedett, az ezévi gyjtés után pedig (az idén gyjtött madáranyag fel-

dolgozása nélkül) ennek több, mint kétszeresét, 6G fajt sorolhatok fel innen:

1. Abida frumentum (Draparnaud)
2. Chondrina clienta (W esterlund)
3. Orcula dolium (Bruguiére)
4. Chondrula tridens (Müll'er)

5. Ena obscura (M ü 1 1 e r)

6. Zebrina detrita (M ü 1 1 e r)

7. Caecilioides acicula (Müller)
8. Retinella nitens (M i c h a u d)

9. Oxychilus austriacus Wagner
10. Helicella obvia (Hartmann)
11. Cepaeci vindobonesis (Pfeiffer)
12. Helix pomatia Linné
13. Piscis indet.

14. Pelobates fuscus (Laurenti)
15. Bufo bufo (Linné)
16. Bufo viridis Laurenti
17. Hyla arborea ( L i n n é)

18. Rana esculenta ssp. indet.

19. Rana sp. indet.

20. Lacerta viridis (Laurenti)
21. Ophidia indet.

'22. Anser sp. indet.

23. Anas boschas Linné
24. Anas crecca Linné
25. Phasianus sp. indet.

26. Scolopcix rusticola (Linné)
27. Nyctea scandiaca (Linné)
28. Bubo bubo (Linné)
29. Colaens moneduia Linné
SÍ. Talpa europaea (Linné)
32. Erinaceus roumanicus

B a r r e 1 1—H a m i 1 1 o n
33. Soréx araneus (Linné)
34. Sorex minutus (Linné)

35. Crocidura leucodon (H e r m a n n)

36. Rinolophus hipposideros

(Bechstein)
37. Myotis oxygnathus (Monti cél 1 i)

38 . Eptesicus serotinus (S eh re bér)
39. Homo sapiens Linné
40. Citellus citellus (Linné)
41. Glis glis (Linné)
42. Apodemus sylvaticus (Linné)
43. Apodemus agrárius (P a 1 1 a s)

44. Mus musculus Linné
45. Microfus arvalis (P a 1 1 a s)

46. Arvicola scherman (Shaw)
47. Spalax cí. hungaricus N e h r i n g
48. Lepus europaeus P a 1 1 a s

49. Canis lupus Linné
50. Canis familiáris ssp. indet.

51. Vulpes vulpes crucigera

(Bechstein)
52. llrsus arctos Linné
53. Martes martes (Linné)
54. Muslela nivalis ssp. indet.

55. Putorius pictorius ssp. indet.

56. Meles meles (Linné)
57. Telis catus Linné
58. Felis silvestris Schreber
59. Lynx lynx (Linné)
60. Equus caballus ssp. indet.

61. Sus serofa ssp. indet.

62. Capreolus capreolus (Linné)
63. Cervus elaphus Linné
64. Capra hircus Linné
65. Ovis aries Linné
66 . Bs taurus Linné

A fauna leggyakoribb tagja a nyúl, helyi érdekességei pedig a hiú?, a barna-

medve és az eddig csak ma élként ismert Caecilioides csiga.

Az emberi kultúrmaradványok közül elssorban egy gyönyören kidolgozott

pattintott nyílhegyet kell megemlítenem. A réteg leletanyaga különben idben fia-

talabb neolitikumlól napjainkig terjed.

2. A sárga agyag (kürtkitöltés) óholocén leletei

A barlang végs szakaszát — a hipparionos márga fölött — világossárga,

mészktörmelékes, laza agyagréteg töltötte fel, mely az e szakasz fölött nyíló füg-

gleges kürtt is kitöltötte. A réteg gyorsan kiékeld — és itt a hátrafelé éppoly

hotelen kiékeld fekete holocén humusz és barna felsjégkori agyag közé tele-

pült — elüls részét az 1928-as ásatások bontották le, míg a vastag hátsó rész

2-5 Földtani Közlöny 10—12. sz.
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lebontása, valamint a kürtkitöltés leomlasztása ez évben került sorra. Maradva
nyokban az 1928-ban lebontott elüls szakasz elég gazdag volt, míg az idei leom-

lasztott tömegek majdnem teljesen meddknek bizonyultak. Ez várható is volt,

miután a maradványok természetszeren mindig legurultak a beomlás peremére,

így viszont az eredetileg 28 fajból álló faunalista az
:

dei ásatások révén — a

megmozgatott hatalmas üledéktömegek ellenére — néhány faj hiányos leletanya-

gának kiegészítése mellett — csak két

tehát alábbi 30 faj közt oszlanak meg:

1. Zebrina detrita (M ü 1 1 e r)

2. Cepaea vindobonensis (Pfeiffer)
3. Bufo bufo (Linné)
4. Buro viridis L a u r e n t i

5. Rana temporaria Linné
6. Rana dalmatina Bonaparte
7. Ophidia indet.

8. Anatida, gén. et sp. indet.

9. Gallus? sp. indet.

10. Phasianus sp. indet.

1 1 . Colaeus monedula Linné
12. Ckelidon sp. inlet.

13. Crocidura sp. indet.

14. Chiroptera, gén. et sp. indet. I.

15. Chiroptera, gén. et sp. indet. II.

fajjal bvült. A réteg állatmaradványai

!G. Gíis glis (Linné)
17. Eliotnys quercinus (Linné)
18. Spalax sp. indet.

19. Cricetus cricetus (Linné)
20. Rattus sp. indet.

21. Apodemus (?) sp. indet.

22. Lepus europaeus P a 1 1 a s

23. Canis sp. indet.

24. Ursus arctos L i n n é

25. Mustela nivalis Linné
26. Putorius putorius (Linné)
27. Meles meles (Linné)
28. Fétis silvestris S cfi r e b e r

29. Sus scrofa ssp. indet.

30. Capra hircus Linné

A fauna összetétele két szempontból igen figyelemreméltó. Elször is, mint azl

már anrrk'dején '. 930-ban kiemeltem, a pelemaradványok uralkodó szerepe a Piai-

tól ersen eltér környezetviszonyokat bizonyít, ami a réteg korát mélyen lenyomja

a holocén aljára. Ezzel szemben áll azonban egy második szempont, a háziállatok

(disznó, kecske) fellépése a faunában, ami viszont ellene szól a réteg mogyoró-

korszakba, mezolitikumba sorolásának. Végs fokon a fekete humusz srégészeti

anyagának feldolgozása fogja eldönteni, hogy mennyire nyomja le a réteg korát

a reátelepült fekete humuszos réteg.

3. Felslégkört mészktörinelékes barna agyag leletei

A fiataljégkori barna barlangi agyagot az els két ásatás kitermelte, így

ezidén csak másodlagos lelhelyrl — az eltér zavart rétegsorából — vagy a bar^

láng falához cementált néhány darab révén jutottunk további anyaghoz, fleg

elbbi úton. Ez a leletanyag azonban a fauna fajszámát, mely az 1926-os gyjtések

után 16-ot tett ki, az 1928-as ásatások eredményeképpen pedig 29-re emelkedett,

nem emelte tovább. Az els két ásatás révén alábbi fajokat ismerjük ebbl a

rétegbl:

1. Bufo bufo (Linné)
2. Buja viridis L a u r e n t i

3. Rana dalmatina Bonaparte
4. Rana méhelyi B o 1 k a y
5. Anas boschas Linné
6. Fuligula nyroca (Linné)
7. Tetrao urogallus Linné
8. Lagopus tnutus Montin
9. Lagopus tagopus (Linné)

1 0. Colaeus mondeula Linné
11. Talpa- europaea (Linné)
12. Erinaceus europaeus (Linné)
13. Homo sapiens ssp. indet.

14. Citellus cf. citelloides (Kormos)
15. Spalax sp. indet.

16. Apodemus (?) sp. indet.

17. Lepus timidus Linné
18. Vulpes vulpes vulpes (Linné)
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19. Spelaeus spelaeus

(Rosen m ü 1 ler)

20. Martes martes (Linné)
21. Meles rneles (Linné)
22. Crocuta spelaea (Goldfuss)
23. Felis silvestris Schreber
24. Equus cf. woldrichi (Antonius)

25. Coeludonía lenensis antiquilatis

(Blumenbach)
26. Cervus elaphus ssp. indet.

27. Rcingifer sp. indet.

28. Megaloceros sp. indet.

29. Bison sp. indet.

A fauna — bár nem a barlangi medve, hanem a hiéna a leggyakoribb ragado-

zója — összetételében jó! egyezik a Wiirm I—II., illetve Würm II. faunatípusával,

am'nek a régebbi ásatásokkor kikerült srégészeti anyag (egy átfúrt gímszarvas-

szemfog és egy elefántcsont-karperec darabjai) is támogat. Ehhez az aurignaeí

jelleg anyaghoz kiegészítésül találtunk egy további, átfúrt szarvas-szemfogat és

egy másik elefántcsont-karikából való darabokat — mindkettt másodlagos lel-

helyrl.

4. A Hipparion-faunci

A fiataljégkori barlangi agyag, illetve hátul közvetlenül a kürtkitöltés alatt

települt a barlang alján a Hipparion -faunát szolgáltatott réteg. Anyaga sárgás-,

illetve szürkésfehér, helyenként rozsdasárgára színezett, rétegenként hol teljesen

meszes, hol agyagos-képlékeny, mészktörmelékmentes, meszes részeiben ükacsos,

majd összecementált kzet. Idei ásatásainkon szálban álló anyagát a barlang leg-

hátsó, eredetileg a leszakadt kürtomladéktól fedett, 1—2 arasznyira összeszkült

részén találtuk. Innen gyjtöttük idei ////?par/o/i-fauna-anyagunk zömét, bár igen

fontos leletek kerültek ki az eltér zavart rétegsorából is. Idei gyjtésnk anyaga
— a régebbi gyjtésekével összehasonlítva — különösen megtartási állapotban

jóval mögötte marad az 1926-os ásatások anyagának, ami könnyen érthet, ha arra

gondolunk, hogy a beszakadt kürtbl több mázsás sziklák zuhantak erre a bar-

langszakaszra. Ezzel szemben a gyjtésnél fokozottan alkalmazott óvatosság,

különösen pedig Varrók munkatársam kitartó és ügyes gyjt munkája révén —
a fekete humusz íajszám-növekedéséhez hasonlóan — a 31 fajt felmutatott'

Hipparion-iaum fajainak számát idei gyjtésünk eredményeképpen közel kétszere-

sére — 56 fajra sikerült emelnünk.

Alábbiakban adom ennek a Hipparion -faunának rövid átnézetét, a régebbi

gyjtések anyagára csak ott térve ki, ahol azt az összkép, vagy szükséges kiegé-

szítések megkívánják. Aprólékos részletekre sehol sem térek ki — ezeket a mono-
grafikus feldolgozás fogja adni; .itt csak annyiban adok részleteket, amennyiben

azokat az új rendszertani egységek diagnózisai elkerülhetetlenné teszik.

A) A fauna.

PISCRS

1. Piscis indet. (cf. Clarias sp.) — .Egy mellúszó-tüske proximális darabja,

fogazott hátsó peremmel, finom hosszanti barázdáltságga! ersen emlékeztet a

roussilloni Siluridára
,
melyet D épé rét fenti nemhez sorol.

2. Piscis indet. (cf. Leuciscus sp.) — Kisebb Cyprinida garaífoga ide utal.

AMPHIBIA

3. Bufo cf. bufo (Linné) — 1928-ban egy urostylusa került el, idén semmi.

4. Rana cf. temporaria Linné. — Egy fél tibia jól egyezik e fajéval.

25*
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5. Anura, gén. et sp. indet. — Elbbiekkel nem azonosítható kis béka ante-
krachiuma.

REPTILIA
6. Clemmys hungarica S z a 1 a i 1934. — S z a 1 a i a fajt egy ilium alapján

írta le, mely az 1926-os ásatásoknál kerüli el.

7. Testudo csákvárensis Szalai 1934. — Végtag- és páncél-darabok idén is

kerültek el.

8. Lacertilia, gén et. sp. indet. — Egyetlen, közelebbrl nem meghatározott
nyakcsigolya.

9. Ophidia indet. — Egyetlen kígyócsigolya.

AVES
10. Cygnus csákvárensis Lambrecht 1929. — Az 1926-os anyagon kívül

(metacarpale, phalanx) más nem került el.
11. Avis indet. I. — Egy ? Galliformes- alakkörbeli madár ujjperce.

12. Avis indet. II. — Kesely-méretet jóval felülmúló madár phalanx III. -a.
/

MAMMALIA.
Chiroptera Blumenbach.

Rhinolophidae Bell.

Rhinolophus Lacépéde 1799.

13. Rhinolophus csákvárensis n. sp. Holotipus: F. I.V. — 6002, bal állkapocs

a P4-M3 fogakkal és 1
1
-P 3 fogmedreivel.) — A nagy patkós denevérrel egyez

méret, de ettl fejlettebb, a nagyobb Rh. lemanensis Revilliod és Rh. delpki-

nensis Gaillard fajoktók gyengébb M
;j
-a és mindháromtól állkapcsának sokkal

alacsonyabb és nyujtotíabb alakja révén üt el. A törpe P3 gyökerének alveolusa és

a proc. angularis hátsó peremén kiugró téc igazolják, hogy Rhinolophus- és nem
Pseudorhinolophus-íajról van szó. — Méretei: Állkapocs hossza 15 mm, fogsor

hossza 9,2 mm, Mr3 hossza 5,8 mm. — Ugyanehhez a fajhoz sorolható (?) egy

bal fels C és egy bal alsó humerus-vég.

Glires Linné.

(?) Sciuridae G r a y.

Csákváromys nov. gén.

14. Csákváromys sciurinus n. sp. — (Holotypus: F. I. V. — 6003, jobb áll-

kapocság a hátsó nyúlványok nélkül, ersen koptatott rágófelület zápfogakkal)

.

A Sciuridákra emlékeztet, ürgenagyságú, emezekével szemben megnyúlt áll-

kapcsú, nagy, alul egyenesperem masseterbenyomattal jellemzett rágcsáló, I-a

zománcfelületén hosszanti bordákkal, ersen brachyodont zápfogakkal. — Méretei:

állkapocs hossza 28—28,5 mm, magassága P
4 alatt 5,8 mm, P.,-M3 hossza 8 mm,

az I metszetei 2,4 és 1,4 mm.

Castoridae G r a y.

Palaeomys K a u p 1832.

N. Palaeomys castoroides Kaup 1832. — A régebbi ásatások állkapcs- és

végtagcsont-anyagához ezévben közel két tucat fogat gyjtöttünk. A nem és faj

neve elsbbségi alapon az évszázados használat után szinonima-listára került

Chalicomys jageri Kaup elnevezés helyébe lépett
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Chlorotnys Schlosser 1885 ex Meyer 1843.16.

Chlorotnys (?) minutus (Meyer 1838). — Egyetlen fels I képviseli az

1926-ban egy szép állkapoccsal szerepelt kis Castoridát, -mely fajilag jó! egyezik

H. v. M e y e r weissenaui ‘típusával. Annál bizonytalanabb a faj generikus helyzete:

kétségtelen — Stirton is szépen levezette — hogy a Steneofiber-Paleomys-

Castor nemekkel jelzett valódi Castorinákhcz semmi köze. Ezzel szemben jól

beleillik a Trogontheriina-wonalba, mint annak alacsony zápfogú, kistermet cso-

portja. Mivel pedig az amerikai Monosaulaxba. beerltetni egész sor eltérés alap-

ján nem volna értelme, vagy H. v. Meyer Schlosser által felújított (a

Chalicotnys eseri re alapított) Chloromysába soroljuk, vagy önálló fejldéstörténeti

ágnak tekintjük. Bár végül is erre leszünk kényszerülve, egyelre egyszerség ked-

véért ide sorolom.

Gíires indet.

17. Scinroidea (?) indet. — Egy a hörcsögnél valamivel nagyobb ilium-közép-

rész a fauna egyetlen más rágcsálójával sem azonosítható egyelre, így elre-

láthatólag a fauna egy további tagját képviseli.

Muridae Cray.
Neocricetodon K, r e t z o i 1 930.

18. Neocricetodon schaubi Kretzoi 1930. — (Holotípus: F. I.V. — 6004, ba!

állkapocs az I-al és Mrel). — A C. sansaniensisre alapított Cricetodon Lartet
és vele azonos, vagy egy fejldési vonalat képvisel Plesiodipus Young (Pl?.~

siocricetodon S c h a u b) és Palaeocricetus Argyropulo nemektl sem stephano-,

sem lophodont irányú, hanem régies szabású, kúpos felépítés foga', a fogperemig

nyúló, erteljes mesostylid-léce révén éleden elkülönül, idben mellette futó cso-

port. Az ugyanide sorolandó „Cricetodon" gaillardi'iól és brevei 1 megnyúltabb
Mre és erteljesebb oromcinguluma. különbözteti meg a típus-fajt, melybe

Stromer flinzi-leletei közül az egyik egész jól beleillik (Taf. II. F. 10.). — Itt

kell megjegyeznem, hogy Schaub 1934-ben Young Cricetulus grangeri]e szá-

mára ugyancsak a Neocricetodon név felhasználásával új nemet állított fel.

E praeoccupált név helyettesítésére az Epicricetodon nevet állítottam fel. így

tehát ez a rossz megtartása miatt kétes kapcsolaíú hörcsögféle —• hacsak nem
tartozik az általam felállított alakkörbe — az Epicricetodon grangeri (Young)
nevet kell, hogy viselje.

Parapodemns Schaub 1938.

19. Parapodemus albae n. sp. — (Holotipus: F. I.V. 6005, bal áltkapocs elüls

fele az I és Mr el; Paratipoid: F. I. V. 6015, bal állkapocs a felszálló ág nélkül,

csak az I-al.) -— A P. gaudryiná\ kisebb faj (Mi méretei: 1,8X1,0 mm) ers
oromkúppal, ersen kifejlett oldalsó mellékkúpokkal, harántredkbe még nem kap-

csolódott fkúpokkal.

Hystricidae G r a y.

Miohystrix n. gén.

20. Miohystrix parvae n. sp. Holotípus: F. I.V. 6006, jobb állkapocs a felszálló

ág, M3 és I hegye nélkül; Paratipoid: F. I.V. 6007, fels I-töredék.) — A Lampro-

donná], az európai Hipparion-iaunák Hysiricidá]áná\ jóval kisebb és karcsúbb épí-

tés tarajos sül, a Sivacanthioriboz hasonlóan alacsony fogakkal, Athénira- szer.
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keskeny 1 -keresztmetszettel, erre emlékeztet, kezdetleges szabású állkapoccsal, de

a Sivacanthionlíoz közeled, csak egyszerbb fogredzettel. Egyetlen eddig leírt

faj sorolható a típuson kívül ebbe a nembe, ez a ,,Hystrix“ suevica Schlosser.
Fajunktól méretei és egyszerbb fogredi alapján választhatjuk el. Az új faj

P,rM3-hossza (alveoláris) kb. 30 mm.

Ferae Linné.

Agriotheriidae K r e t z o i.

Agriotherium Wagner 1837.

21. Agrioiherium sp. ind. — Az els ásatások MMöredékéhez idén egy M|
elüls fele, egy Ab és P 1 járult. A kb. 38 mm-es Mrü és 28X20 mm-es M2-jü

alak nemcsak a 44—46 mm-es Indarctos-iépöiogak, de az I. ponticus (Kormos)
mögött is észreveheten elmarad és az Agrlotherium-Lydekkerion-körre utal, akár-

csak JVP-e gyengébben fejlett hypoconusa miatt hátul kerekített linguális pereme.

Canidae G r a y.

Sirnocyon W agner 1 858.

' 22. Sitnoeyon hungaricus Kretzoi 1927. — (Holotipus: Ob/3791, jobboldali

állkapocs az Mj mögötti rész nélkül, a P3-M| fogakkal; Paratipoid: Ob/3792, bal

állkapocs-töredék a Prel.) — Fogazat-redukcióban a 5. diaphorus (Kaup) és

S. primigenius (Roth ei Wagner) közt fekv fai állkapcsában még általában

benn van az alacsony, de kétgyöker P3 — szemben az elbbi redukálatlan P3-ával

és még fellép P2-jével, illetve utóbbi teljesen eltnt P2
-
3-ával. Fogméretei: P3

7.4X3,9 mm, P, 12,6X8,0 mm, M, 23,IX 10,2 mm.

Amnhicyonidae Trouessart.

23. Amphicyonidarum g. et sp. ind. — Egy Agriotheriidának kicsi, Simocyon-

nr.k nagy - Canioidea-a\ak néhány végtagcsont-töredékét itt kell említenem.

Mustelidae Swainson.

2L Marlinarum (?) g. et sp. ind. — Egy a mai vidráéhoz hasonló méret, de

oválisabb keresztmetszet fels C és néhány töredékes végtagcsont egy ersebb
Martinára enged következtetni, anélkül, hogy közelebbi találgatásra adna alkalmat.

Parenhydrioáon Iyretzoi 1930.

25. Parenhydriodon csákvárensis Kretzoi 1930. — (Holotipus: F. I.V. 6008,

jobb Mi; Paratípoidok: F. I.V. 6016, M l dext.; Ob/3836, jobb fels C; Ob/3835,

jobb alsó C. — További anyag: szemfogak, I 3 és M2 .)
— EnhydriodonszerÜQn

ers C-u, Sivaonyxszer Mi-ü, a széles, lapos bels eingulumtól eltekintve Latra-,

illetve Aonyxszer M'-ii nagy vidrák.

Paroláira Román et V i r e t 1934.

26. Paralutra transdanubica n. sp. — (Holotipus: 6009 P 4
;

Paratipoid: 6010

M 1
). Ma él vidránkkal méretre teljesen egyezik, jellegeiben azonban a Paralutra

steinheimensis (Fraas)-hoz legközelebb áll. Viszont a P 4 deuteroconusa a csák-

vári alakon fejlettebb — jobban kiszélesedik, M*-én pedig a bels cingulum fej-

lettebb, a küls kúpok jobban a peremhez húzódtak.
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Eomellivora Z d a n s k y 1924.

27. Eomellivora hungarica altéra Kretzoi 1942. — Az 1928-as ásatáskor

elég szép foganyaggal képviselt alaktól ez évben alig került el anyag, így se a

csákvári és polgárdi alak különállóságának igazolására, se az Eomellivora-Hadri-

ctis-Perunium-csoport tagjainak egymás felé való elhatárolására nem jutottunk

újabb anyaghoz.

Hyaenidae G r a y.

Protictitherium Kretzoi 1930.

28. Protictitherium csákvárense Kretzoi 1930. — A kis csákvári Ictitheriina

anyaga az idei ásatások folyamán két M1
-el, egy Ma- vei, egy M^-vel, 3 P-al és

3 C-al gyarapodott. Az új anyag alapján az 1938-a,s leírást alábbiakkal egészít-

hetem ki: a P-ok — a P^-tl eltekintve — paraconid-nélküliek, az Mu talonid-

kúpjai aránylag igen magasak, a P 4 deuteroconusa igen nagy, fels M-ai azonban

ehhez képest eléggé haladott fejldési fokon állanak. Ez azt bizonyítja, hogy az

Ictitheriumiól független, vele nem egészen párhuzamos fejldési vonalat képvisel

ez az ág.

Allohyaena Kretzoi 1930.

29. Allohyaena kadici Kretzoi 1930. — A Hipparion, Tragocerinák és Cer~

vavitus mellett ez a hiéna a fauna legtömegesebb tagja. Maradványai az idei ása-

tásoknál is igen szép számmal kerültek el, az eddigi ásatások gazdag anyaga

mellett azonban semmi új adattal nem gazdagítják ismereteinket errl az eddig

teljesen izolált alakról. Viszont az eltelt negyed évszázad sem hozott minket köze-

lebb a csoport kapcsolatainak és eredetének megismeréséhez. Az 1927-ben említett

léberon-i Mi-en kívül egyedül Andrews Hyaena salonicaeje jöhet még tekintetbe,

mint az Allohyaena körébe vonható alak.

Feliformia Kretzoi.

Machairodontidae Woodward.
Machairodus Kaup 1833.

30. Machairodus sp. ind. — A rendelkezésünkre álló néhány hiányos töredék

csak arra elég, hogy egy ers Machairodus -faj jelenlétét, állapítsuk meg, de annak

közelebbi meghatározásával nem kísérletezhetünk, annál inkább, mert tulajdon-

képpen még mindig tisztázatlan, hogy vájjon a magyar Hipparion-faunákban

(Baltavár, Polgárdi) az eppelsheimi M.aphanisla (Kaup), vagy M.leoninus

(Roth et Wagner) élt-e.

Megantereontidae Kretzoi.

Paramachaerodus P i 1 g r i m 1913.

31. Paramachaerodus matthewi (Kretzoi 1930). — Holotipus: Ob/3717, alsó

Mi). — A többi fajhoz közelálló, de ers „metaconid“-u M r el felfegyverzett alak,

méretei egyeznek a többi fajéval. (Mj hossza 22 mm).

Parapseudailurus Kretzoi 1929.

32. Parapseudailurus osborni Kretzoi. 1929. -— Az ezévi ásatások alkalmá-

val egy P4 elüls fele került el; ez is „jól mutatja a Zdanskv-féle „Metailurus”

minorux\ fenn áló közeli rokonságát.
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Felidae G r a y.

33. Felinarum g. et sp. ind. — Egy jobboldali alsó szemfog méreteiben nem
tér el a ma él vadmacskától, arányaiban azonban elég határozottan: emennél sok-

kal zömökebb alkotású. Ez a jelleg bizonyos tekintetben a Styriufelis nemre utalna,

önmagában azonban még nem elég a nem azonosítására. Az mindenesetre biztos,

hogy valódi Felidáv al állunk szemben; ezt igazolja a jól fejlett vércsatorna a fog

küls felületén.

Leontoceryx Kretzoi 1938.

34. Leonloceryx cf. bessarabiae Kretzoi 1938. — Bár a Grive-St-Alban-i

(tortonai) Miopaníhera lorteti (G a i 1 1 a r d) mellett cseppet sem meglep, mégis

a fauna egyik érdekessége ez a valódi Pantherina, melytl-— sajnos — csak egy

alsó szemfog került el az idei ásatásokon. Méretei, aránylag zömök alakja és

mindezek mellett határozott vércsatornája igazolja, hogy nagyjából azonosítható

az általam 1938-ban Alekszejev novo jelizavetovkai „Machairodus schlosseri“~

példányára alapított fajjal.

Proboscidea 1 1 1 i g e r.

Gomphotheriidae C a b r e r a.

Gomphotherium Burmeister 1 837.

35. Gomphotherium longirostre (Kaup). — Hipparion-faunáink jellegzetes-

ormányosa az idei ásatásokon is szerepelt egy fiatal zápfoggal. Ez :

s mutatja az

Anancus felé mutató „átmeneti
1

jelleget — ugyanakkor, amikor pl. Baltavár a típu-

sos alakot szolgáltatja. Ez is igazolja, hogy nem tényleges átmeneti, alakokról

van szó, csak párhuzamosan futó fejldési vonalakról.

Maminutidae C a b r e r a.

Zygolophodon Vacek 1877.

36. Zygolophodon sp. ind. — Az els gyjtések fogtöredékein kívül, melyeket

els jelentésemben .tévesen Dinotherium név alatt soroltam fel, és csak 1930-ban

helyesbítettem erre a névre, semmi más anyag nem került ki a barlangból ettl

az ormányostól.

Perissodactyla O w e n.

Equidae G r a y.

Hipparion Christol 1832.

37. Hipparion cf. gracile (Kaup). — A fauna legtömegesebb tagja, mely

leletszámban minden mást többszörösével felülmúl. Fogazata nagyjából a

H. gracile jellegzetes sajátságait viseli magán, a H. mediterraneum felé hajló jel-

leget nem igen mutat az anyag. Fogainak redzete ugyan valamivel mögötte

marad az eppelsheimi típus-anyag ersen fodrozott mustrázatú rágófel ihleteinek,

viszont jól egyezik Baltavár, Polgárdi és a többi magyar lelhely fogazatfelépíté-

sével. Ami a leletanyag fejldéstörténeti fokát illeti — ami a fauna magas relatív

kora miatt különös jelentségre tesz szert — nyomatékosan hangsúlyoznom kell,

hogy Észak-Amerika Hipparon]áva\ szemben (akárcsak valamennyi eurázsiai

Hipparion-lelet) jól rögzíthet magasabb fokon áll a csákvári anyag, annak bizo-

nyítására, hogy Eurázsia Hipparon]ai egységesen jóval fiatalabbak, mint Észak-
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Amerika sibb szabású ' Hipparion]ai. Végtag-alkotásban az anyag Bogsch
mérései szerint áthajlik a mediterraneum-kör felé.

38. Hipparion sp. ind. — A Hipparion-anyag egy kis része bizonyos tekintet-

ben eltér a H.gracile-alakkörbeli fajtól, miért is jobbnak találom külön említeni,

ha az anyag hiányossága ki is zárja a pontosabb határozást.

Chalicotheriidae G i 1 1.

Macrotherium Lartet 1837.

39. Macrotherium cí. grande (Lartet 1833). — Els jelentésünkben egy fels

M töredéke alapján Chalicotherium sp.-t jeleztem a barlangból, az újabb ásatások

anyagából elkerült P 4 azonban azt mutatja, hogy az itteni Chalicotheriidci sen

a redukált, kis P<-ü Chalicotherium goldfussival, sem a hvpsodont Schizotherimák-

hoz tartozó „Chalicotherium" baltavarense Péth alakkal — melyet a Colodul
(Ancylotherium) pentelicunúól nehéz lesz fajra elválasztani — nem egyeztethet

össze, hanem a redukálatlan P.r ü, brachyodont fogú miocén Macrotherium körébe

sorolandó.

Tapiridae B u r n e 1 1. *

Tapiriscus n. gén.

40. Tapiriscus pannonicus n. g. n. sp. — (Holotypus: F. I. V. 6011, P 2-P 4 és

M3 dext., P3 sin., valamennyi ugyanattól az állattól.) — Miocén és pliocén tapir-

leleteink mellett fel-feltünik egy kistermet, karcsúfogú, alacsony, és kortársaihoz

képest kevésbbé specializált zápfog-felépítés tapir-ág, anélkül, hogy bárki is önálló

név alatt foglalta volna ket egybe. Ezt a célt szolgálja fenti név. Az itt szerepl
miocénvégi faj felsorolt jellegeivel élesen elüt Hipparion-faunáink ers Tapints

príscusától. — Méretek: P., 16,8X10,8 mm, P3 15,8X12,1 mm, P
s 15,9X12,8 mm,

M3 19,6X12,3 mm.

Rhinocerotidae Gray.
Siephanorhinus K r &t z o i 1942.

41.

Siephanorhinus (?) sp. indet. — Harmadkori orrszarvú-anyagok mindig a

legnehezebben meghatározható emlsmaradványok közé tartoznak. Áll ez különö'

sen akkor, ha a rendelkezésünkre álló anyag néhány végtagcsont-töredéken kívül

tejfogakból és az állandó zápíogak hiányos töredékeibl tevdik össze. Hogy ennek
ellenére ide mertem a csákvári nagy orrszarvút helyezni, annak oka abban rejlik,

hogy méretei mellett az elkerült I-ok nem az ezekben a rétegekben a schleier-

macherive 1 jellemzett eiösagyarú Didermocerus-ág, hanem a redukált I-u piker-

miensis-orientalis-ág mellett tanúskodnak.

Brachypotherium R o g e r.

' 42. Brachypotherium (?) sp. ind. — Egy középs metatarsa-lis, valamint több

astragalus és egyéb maradvány egy k'sebb méret, rövidlábú orrszarvú jelenlétét

igazolja a faunában. Bár az állat méretei, úgyszintén a metapodium megrövidülésé-

nek foka nem vág a Brachypotherium nem e korból ismert alakjával, a másik szóba-

jöv nemet, a Chilotheriumoi tanácsosabbnak tartottam egyelre a lehetségek

körébl kizárni, mert felvétele a faunába igen messzemen állatföldrajzi következ-

ményekkel járna, míg a Brachypotherium ebben a vonatkozásban a fauna elég

szürke tagja.
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Artiodactyla Owen.
Suidae G r a y.

Microstomjx P i 1 g r i m 1926.

43. Microstomjx cí. antiquus (K a u p 1833). — A Hipparion-iaunák jellegzetes

kisagyam Suidája Csákvárott a gyakori leletek közé tartozik. Ennek ellenére is

nehéz eldönteni, vájjon a nagytermet „Sus“ antiquus-major-erymanthius-a\akk<áx

melyik tagjával állunk szemben, annál is inkább, mert egyelre még tisztázatlan

e három alak egymáshoz való viszonya; igen könnyen lehetséges, hogy mindhárom
név egyugyanazt a fajt képviseli.

Dorcatheriidae M i 1 n e E d w a r d s.

Dorcatherium Kaup 1833.

44. Dorcatherium (?) sp. ind. — Egy kérdz-szemfog semmiképpen sem
egyeztethet össze a Cervavitus, Procapreolus, Euprox nemek kardalakú fels C-ával,

miért is néhány elzápfoggal együtt ide sorolom.

Cervidae G r a y.

Euprox S t e h 1 i n 1928.

45. Euprox furcalus (Hensel 1859). — Ezt a fajt, még pedig típusos torto-

nai emeletbeli alakjában egy jellegzetes szarvcsaptóredek alapján határozhattam

meg. Ide fog legalább egy fels C is tartozni.

Cervavitus Khomenko 1913.

46. Cervavitus cí. tarakliensis Khomenko 1913. — Á Hipparion mellett ez

a szarvas a fauna másik tömegesnek nevezhet eleme. Mindig kétágú, magasan
elágazó agancsa, a szárhoz képest gyenge szemboga úgy a Cervavitus, m.nt a

Procapreolus felé biztosítják a csoport önállóságát, amihez utóbbival szemben még
a bonyolult zápfog-felépílés is társul. A tarakliai típus-anyaggal való összehason-

lítás azonban az ottani anyag kicsinysége miatt nem hivatott annak eldöntésére,

vájjon a esákvári példányok a délorosz fajrfoz tartoznak-e vagy önálló fajt kép-

viselnek.

Cervavitulus n. gén.

47. Cervavitulus mitnus n. sp. — (Holotipus: F. I. V. 6012, agancstöredék a

homlokcsont egy darabjával. — Paratipoidok: F. I. V. 6013—6014, két további

agancstöredék.) — A Cervavitus, Procapreolus és Paracervulus, st Amphiprox

nemekre emlékeztet, de ezek félnagyságát sem elér kis szarvasféle, tulajdon-

képpen az els szinte pontos kicsinyített mása (legalábbis az elágazásig, ami fölött

ezt a törpeszarvast nem ismerjük), eltekintve az agancsfeltüzéstl, ami eltér a

Cervavitusió\. — Méretei: A rózsat magassága kb. 32 mm, keresztmetszeie

14X112 mm.

Giraffidae G r a y.

Csákvárotherium Kretzoi 1930.

48. Csákvárotherium hungaricum Kretzoi 1930. •— Egy közepes méret,

aránylag karcsú Giraffidától különösen a két els gyjtés alkalmával elég tetemes

végtagcsont-anyag került k :

. Eredetileg a déli Hipparion-iaunák primitiv Giraffi-
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sem a Palaeotraginákkai, sem pedig elbbiekkel nem egyez, viszont egész sor

Okapiina-jeWegei visel új alakot fent', néven vettem be a faunalistába.

Palaeotragus G a u d r y 1861.

49. Palaeotragus sp. ind. — Egy alsó elzápfog és egy özarvcsap hegye iga-

zolja e kis zsiráf-féle jelenlétét a faunában.

Lagomerycidae P i 1 g r i m 1941

.

Lagomeryx Roger 1904.

50. Lagomeryx sp. ind. — Gyakorisága mellett jellegzetesnek mondható
alakja a faunának egy kis Lagomeryx-fa], mely azonban az e nem fajai körül fenn-

álló bizonytalanság miatt egyelre közelebrl nem volt meghatározható.

Bovidae G r a y,

Tragoreas Schloseer 1904.

l

5!. Tragoreas cí. oryxoides Schlosser 1904. — Ezt a szamoszj antilopot

az els gyjtés néhány darabja képviseli a faunában.

Miotragocerus Stromer 1928.

52. Miotragocerus (?) csákvárensis (Kretzoi 1930). — Rövid, zömök szarv-

csapja ezt az eredetileg Tragocerus csákvárensis néven felállított alakot a miocén

Miotragocerus-Austroportax-körbe utalja, anélkül, hogy teljes biztonsággal e nemek
bármelyikébe oszthatnánk a csákvári fajt.

Pikermicerus Kretzoi 1 942.

53. Pikermicerus (?) platyceros (Kretzoi 1930). — Rövid, lapos és széles

szarvcsapja révén ez az antiiop közel áll a Pikermiceros gaudryi-Gpushoz, miért

is feltételesen ide sorolom, anélkül, hogy ennek az alaknak a rendszertani helyét

véglegesen megállapítottnak tekinteném.

Graecoryx P i 1 g r i m 1928.

54. Graecoryx esterházyi Kretzoi 1942. — Boltozatos homlokú, gyenge

szarvcsapú antilop, mely a G. valénciennesi-ve 1 rokon. Mint ilyen, eléggé emlékez-

tet valami antiloptehén-szarvcsapra. Hogy mennyi okkal, azt a rendelkeznkre

állónál sokkal nagyobb anyag és fleg a fogazattal összefügg szarvcsap-anyag

segítségével dönthetnénk el.

Gazella B 1 a i n v i 1 1 e 1816.

55. Gazella capricornis (Wagner 1848). — Típusos Hipparion -faunáink

tömeges kis antilopja Csákvárról egy .szarvcsap-töredéket és egy M3 -at adott, anr

a szarvasok tömeges fellépése mellett igen feltn.
56. Gazella sp. ind. — Az elbbitl eltér szarvcsap-keresztmetszettel.

B) Környezetviszonyok és életközösség

A barlang elterének szikláit a barlangot is létrehozott töréshálózat szintén

összetörte; a repedéseket mindenütt eredeti településben fekv, csontokat is tartal-

mazó Hipparion-launás agvagmárga tölti ki. Ez azt igazolja, hogy a legrégibb
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barlangkitöltés keletkezése idején a barlang és környéke már nagyjából a mai
képet mutatta. A legnagyobb változást a barlang üregének az üledékkel annak-
idején nem kitöltött, magasabb részein fagyrepesztés következtében a negyedkorban
beállott üregbvítés eredményezte. Viszont az a tény. hogy az üledék a Hipparion-
faunák idején nem helyben keletkezett, hanem a bejáraton át jutott a barlangba (ezt
igazolja a lejtésirány, eltértl a barlang végéig homogén vízszintes eloszlásban
elterített, de egymásközt eltér agyag-mész-arányú rétegekbl összetett kitöltés),

azt mutatja, hogy annakidején a barlang a medence szintjéig süllyedt le és a
medencét kitölt tó idnként vizével és meszes iszapjával a barlangba is behatolt
és ott huzamosabban megállt (üledék lyukacsos-csöves szerkezete a meszes részek-

ben). Az iszapos-vizes elárasztás idszakait száraz idszakok váltották fel, amikor
a barlangban a környék ragadozói húzták meg magukat (a bemosottságot kizáró
törékeny csontok mellett hiénakoprolitok és nagy rágcsáló okozta rágás-nyomok
a csontok egy részén).

Mindebbl arra következtethetünk, hogy a Hipparion- faunás réteg keletkezése

idején a Csákvári medence akkori tavának szintje fölé alig kiemelkedett, már
akkor ersen tagolt, karsztos Vértes-hegység peremén a barlang a tó partján és

annak szintjében volt. Vízállás miatt néha lakhatatlan lehetett és a tó meszes-
agyagos iszapja lepte el, máskor pedig kiszáradva hiénák tanyája volt, melyek a

környékrl összehordott prédaállataik elfogyasztása közben csontjaikat a barlang-

ban halmozták fel.

Minden eddigi barlangi ásatási gyakorlattal ellentétben a Hipparion-íaunás
rétegbl teljesen- hiányzott a minden barlangi üledéket annyira jellemz, szögletes

mészktörmelék-tömeg. A rétegbi kikerült néhány .mészkdarab kerekített-korrodált

felület! Ez azt jelenti, hogy míg minden más barlangi üledékünk — még ú. n.

preg'.aciális üledékek is — a jellegzetes, szögletes mészktörmelék tanúsága sze-

rint fagyrepesztést igazol, a csákvári Hipparion-fauna üledéke fagymentes éghajlat

alatt rakódott le. Ez — a barlang nyitott jellege és kis mélysége következtében

kétségtelenül bizonyító ervel — egyike a melegebb harmadkori éghajlat igen kevés

kétségtelen és közvetlen (tehát nem közvetett, biológiai) adatainak!

A biológiai környezet közvetett megállapításában növény- és puhatest-marad-

ványok hiányában teljesen a gerinces-maradványokra kell támaszkodnunk.

Ezek közül vízi közeget igazolnak a halak (ha hiányos határozásuk mellett

nem is dönthet el, hogy folyó, vagy álló, illetve édes-, vagy tengervizet), páratelt

környezetre utalnak a békák, melegigénye mellett az együk tekns állóvizet, a másik

azonban száraz talajt kíván. A hattyú természetesen vízközeit sejttet.

Az emlsök közül — a bizonytalanokat nem említve — a hódok vízközeit bizo-

nyítanak, a hörcsög füves térséget igényel, erre utal a tarajos sül is. Az Agriothe-

riidákról és a kutyafélékrl nem mondhatunk semmi biztosat, viszont mindkét vidra

vízpartot sejttet. A gyakori Ictitheriina bozótosok lakója lehetett, míg a hiéna min-

den valószínség szerint a nyílt füves területeké. A macskafélék megint bizony-

talan, bár inkább a változatos bozótos területre utaló alakok.

Az ormányosok két alakja egyönteten mocsárközeli erdre enged következ-

tetni, ez a környezetigénye a tapirnak, míg az orrszavúak közül a nagyobbik füves

pusztai alak is lehet. Nyilt füves pusztákra utal ezekkel szemben a fauna legtöme-

gesebb alakja, a Hipparion. De a ritka Macrotherium már megint inkább erds
környezetet valószínsít. Erre következtethetünk a kisagyam disznó gyakori marad-

ványaiból és fleg erdre, részben pedig bozótosra kell következtetnünk a fauna

( Hipparion után) második leggyakoribb tagjának, a Cervidák két képviseljének

nagy példányszámából. Erre utal az okapi-rokonságbeli zsiráfok elég gyakori fel-

lépése, valamint az antilop -félék közt a gazellák elenyész ritkasága.
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A röviden vázolt fizikai és élettani környezet-rekonstrukció eredményeképpen

feltehetjük, hogy Csákvár környékén a Hipparion-faunák keletkezése idején télen

is fagymentes éghajlat mellett a medencét kitölt tó peremén és a mélyebb völgyek-

ben mocsár és mocsaras erd terült el, a kiemelked karsztterületen azonban bozó-

tosokkal és száraz erdkkel tarkított füves puszták váltakoztak.

C) A fauna kora

Mint minden barlangi fauna esetében, úgy itt is hiányzik az smaradványokat
szolgáltatott réteg közvetlen kapcsolata a külszíni rétegsorral, miért Í6 csak köz-

vetett módszerrel kísérelhetjük meg a fauna és azt bezáró réteg korának megálla-

pítását. Ez a közvetett út az ismert nembarlangi Hipparion-íaunákka\ való össze-

hasonlításból indul ki, folytatódik ezek közvetítésével a helybeli tavi-elegyesvízi

puhatest-faunák alapján történ korbeosztásba való besorolással, hogy ezeken

keresztül eljusson a kontinentális talapzat sekélytengeri üledékeinek üledékrendjébe

való besorolásig.

Az egyes alakok rendszeríani-származástani viszonyaiból adódó támpontok

során azt találjuk, hogy a halak, kétéltek, hüllk és madarak sokkal hiányosabban

képviseltek, hogysem bármiféle következtetésre jogosíthatnának.

Ezzel szemben az emlsök megfelel b anyagot biztosítanak. Az új

Rhinolophus-fajról csak annyit mondhatunk, hogy közelebb áll az oligocén-miocén-

eleji alakokhoz, mint a maiakhoz. A Csákváromys a fauna egyik si eleme, amely-

hez hasonlót nem ismerünk ///ppanon-faunákból. A hódfajok a Hipparion-faunákba

átnyúló miocén alakok. A Neocricetodon viszont a legszorosabban csatlakozik a

lels miocén Cricetodontinák egy részéhez, a Hipparion-faunabeli hörcsögökkel

nincs semmi kapcsolata. Parapodemus-faja az alsó negyedkorig követhet nem
legrégibb alakja. Felsmiocén alakkal azonos, vagy közelrokon a csákvári

Miohystrix- faj is, szemben a Hipparion-faunák általánosan elterjedt Lamprodon-

jával. A várható Indarctossal szemben primitív alak az itteni Agriotherium is.

Simocyon\a viszont fogazatredukcióban az eppelsheimi és pikermi alak közt áll,

ha egyébként külön utakon is jár. Kérdéses Amphicyon-iajunk miocén reliktum.

A vidrák közül a Paralutra-faj megint csak miocén kapcsolatokat mutat, míg az

Eomellivora európai miocén sökre v'sszavezethet palaearktikus-///ppunon-fauna-

beli alak. A fauna Iditheriinája a Hipparion-faunákéinál sokkal alacsonyabb fokon

áll, hiénája pedig rendszertanilag izolált kezdetleges formakört képvisel. A macska-
formák közül a Paramachaerodus- faj a Iiipparion-iaunák alakjaihoz képest si jel-

legeket mutat, a Parapseudailurus-faj viszont tortonai fajok felé köt össze.

Ezzel szemben Hipparion-launabeW új jövevénynek látszik a nagy Machairo-

dus, akárcsak a Trilophodoni leváltó Gomphotherium, vagy az új jövevény Hippa-

rion elssorban. Viszont már típusosán miocén alak a Macrotherium, szemben a

Hipparion-faunák Chalicotheriumával, vagy Ancylotheriumával. Ugyancsak miocén

reliktum-faj a kis Tapiriscus is. Típusos Hipparion-faunabeli alak a Microstonyx a

faunában, de a kérdéses Dorcatherinm sem idegen azokban.

Fontos a szarvas-félék szerepe. Az Euprox furcatus, mely a Hipparion-faunák-

ban ismeretlen, itt jellegzetes tortonai alakjában jelenik meg. A fauna egyik vezér-

alakja a Cervauiíus, viszont a délorosz meotiszi Hipparion-iaunákban sokkal fej-

lettebb szarvasfélék tömeges fellépését ritkaságképpen kísér si alak! A kis

Cervavitulus tisztázatlan kapcsolatai mellett is kétségtelenül az si alakok közé

tartozik, legalább oly kezdetleges, mint a Cervavitus. A két zsiráf-féle még tisztá-

zatlan, annyi biztos, hogy kapcsolataik csak a régibb Hipparion-faunák felé utal-

nak; a fiatal faunákban fellép Helladoiherium itt még hiányzik.
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A jellegzetesen (legalább is Európában) miocén Lagomeryx-ia
j

gyakorisága-

szintén sajátos ennél a faunánál. Végi az antilopokról megállapíthatjuk, hogy a

Hipparion -faunákkal közös, igen gyéren elforduló gazella- és Tragoreas-marad-

ványokon kívül éppen a gyakori maradványok si jelleg, szarmata alakokkal áll-

nak legközelebbi kapcsolatban.

Ez a kis áttekintés is jól mutatja: a csákvári fauna kis hányadában ál!

csak Hipparion-fauna-elemekbl, fajainak zöme azonban mégis miocén alak. Ebben

a tekintetben határozottabban mutatja a miocén jelleget, mint a kis fajszáma követ-

keztében erre alkalmatlanabb, de in situ kövületes középs-szarmata fels rétegében

(tehát fels-besszarábiaiban) fekv szevasztopoli fauna, vagy éppenséggel a szin-

tén puhatestüekkel igazolt rétegbl, Macira bulgaricás fels szarmatából kikerült

Kü?ük9ekmece-i fauna, típusos Hipparion-fauna-jelleggel. Es m nden tekintetben

sokkal határozottabban miocén jelleg, mint a gaiselbergi fauna, nem is beszélve

a brurm-vösendorfiról; elbbi alsó szarmatára települt, a pannon feküjét adó, de

már Congeria partschi-s lencséket bezáró kavicsrétegekbl, utóbbi Congeria

subglobosás alsó-pannonból. Viszont összetételében határozott átmenetet mutat a

Hipparion-fauna-elemek nélküli bajor Flinz, Oberhollabrunn, Sopron, vagy Fels-

tárkány felé. Ezek a (? közép) szarmata faunák a típusos cerithiumos alsó szarmata

(tehát volhiniaj) rétegek lerakódása utáni kontinentális, regressziós, homokos üle-

dékekkel, kezdetét jelentik annak a szárazföldi periódusnak, melynek tovább' folya-

mán, a íels-szarmáciai (tehát kerszoni) idszakban a regresszió során már a

besszarábiai-alemeletben létesült Bering-szoros hídján át Eurázsiába benyomult

északamerikai HipparionAauna-elemek mindinkább uralkodóvá válnak. A regresz-

sziós korszak végét jelz alsópannoniai (meótiszi) transzgresszió idején azután a

nedvesebb éghajlat hatása alatt sok miocén elem maradt vissza, a Hipparion-

fauna pusztai elemei ped'g az erds-bozótos terület alakjaival (orrszarvúak,

szarvasok) szemben egyedszámban feltnen visszaesnek (kínai ú. n. Chilotherium-

faunák, délorosz Cervocerus-Damacerus-os faunák).

D) Réíegazonosítás és korbeosztás

A tortonai-emelet végével megsznt a Paratethys Rhne-medencétl Kelet-

ázsiáig nyúló beltengerének egysége és a regresszió következtében kisebb-nagyobb

medencékre szakadt rendszer részmedencéi megkezdték önálló életüket. Ennek
során a t egyes medencék fokozatosan, de vízmennyiségtl, éghajlati adottságok-

tól és vízgyjtterület méreteitl, illetve környez domborzattól függen igen eltér

gyorsasággal váltak elbb elegyes, majd édesviz tavakká, hogy fokozatosan fel-

töltve szárazföldekké váljanak, illetve a Fekete-tengertl a Magyar medencéig e

fejldés legkülönbözbb fokozatait érjék el a mai napig. Az egyes medencék

önálló fejldéstörténete azonban eltér üteme következtében megakadályozta a

sztratigrafust abban, hogy az egyes medencerészek és medencék üledékeit egy-

mással összehasonlítva, azokat smaradványaik, fleg puhatest-maradványaik

alapján párhuzamosíthassák, vagy éppenséggel e nagyszámban kialakult lokál-

sztatigrafiát az igen összeszkült területen alkalmazható, de az egész földtörténet

rétegtani vázát adó, tengeri puhatest-faunák váltakozására alapított sztratigrá-

f iái rendszer folytonos tengeri üledéksorával párhuzamosítsák.

A minden geokratikus korban válságba jutó tengeri puhatestekre alapított

sztratigráfiai rendszert, adott esetünkben, mint az esetek legnagyobb részében, a

szárazföldi élet fejldési ciklusaival és az üledékciklusokkal való összehasonlítás

egységes szemlélete hozhatja egyedül helyes mederbe.

Említettük, hogy a szarmáciai emelet hármas gerinces-slénytani tagolása tel-

jes összhangban van a puhatestekre alapított délorosz helyi rétegfelosztá6sal.
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E hármas felosztás gyakorlati keresztülvitelét a terepen igen megnehezíti az a

tény, hogy a Magyar medencében és fleg attól nyugatra, ahol még elegyesvízi

alsó szarmata található,' csak helyenként elzi meg az eróziós- szakaszt a volhi-

ni-ai mészkre települt, illetve ezt is helyettesít homokos parti sorozat. Legtöbb-

ször hirtelen kiemelkedés után megindul a besszarábiai-kerszoni erózió a volhiniai

mészk felett.

A feltárásokban várható parti és szárazföldi üledékek sorozatában a kerszoni

idszakot képvisel hányba sorolandók még végs tagként, a „meotiszi“ tr-ansz-

gressziós alapkonglomerátum és kavics.

A besszarábiai öböl és bécsi medence szarmata-utáni transzgressziós felszíni

kibukkanásai szolgáltatták számszerit a legtöbb Hipparion-faunát, ezek tehát

úgy az ottani típus-meotiszival, mint az itteni alsó congeriás sorozattal állnak

kapcsolatban. Nálunk gerinces-faunával képviselve nincsenek. Bár az üledék-cik-

lusok összehasonlítása az alpesi orogénen kívül es területekkel igen veszélyes,

faunájának összképe alapján az eppelsheimi dinotheriumos-homokokat a kerszoni-

meótiszi-alemelet határára, a kínai Chilotherium -faunákat pedig a meótiszi aleme-

letbe helyezném, részben pedig a pontusi ál-emeletbe.

A pontusi alemelet, mely nálunk és tlünk K-re a meótiszitl jól elválik, gerin-

ces-faunái révén — úgy látszik — nem különíthet el élesen attól. Mint azt

Polgárdi kapcsán részletezem, mindkét fauna ugyanazt az erdsebb környe-

zetre utaló, Cervocerusos állattársaságot szolgáltatja, . melyet már -a délorosz meó-

tiszi rétegek is adtak. Hatvan, Pestszentlrinc és Rózsaszentmárton jelzik nálunk

a fiatalabb oongeriás rétegek gerincesfaunáját.

Nálunk az Unió wetzleris homokok, a Bécsi medencében, Besszarábiában kavi-

csok jelzik a pannon ciklus befejezését, elszegényedett, antilopos, ú. n. típusos,

tehát füves-pusztai gerinces-faunával. Baltavár és Polgárdi klasszikus lelhelyei

(elbbi évszázados kutatási múltja, utóbbi fajgazdasága miatt híres) de a bécsi

Belvedere-kavics és haltai homok is eleget szerepeltek az irodalomban.

A pannont záró kimmeriai-dáciai ciklusvégz regresszió után körülöttünk

mindenütt igen határozott transzgresszió indul meg (plaisanci, diesti, redo-ni, stb.)

,

ez nálunk a peremeken sehogy sem mutatható ki, hanem a wetzleris homokokra

következ erózióban vész el. A levant-ei ciklust azonban más kapcsolatban más
alkalommal még részletesebben érintem, így itt visszatérek -a szarmáciai és panno-

niai ciklusok távolabbi kapcsolási lehetségeire.

Míg a szarmáciai-emelet rétegeivel párhuzamo-sLható sorozatok nyugaton bele-

olvadnak a tortonai, vagy vindobonai s-orozat-ba (b-oldéri, stb.), addig az ezt követ

ciklus mindenütt kétségtelenül a miocén-sorozat és plais-ancival induló ciklus közti

üledék-ciklust jelenti. Éppen ezért ez a Földközi-tengerben sahélinek, északon pedig

anversin-ek nevezett sorozat idben föltétlenül azonos lesz a mi pannonunkkal. Ami

a nevet illeti, miután Roth eredeti szövegezése szerint a szarmata és diluv.um

közt fellép rétegek Pannóniában a Roth-nál diluviumként szerepl posztpannon

kavicstakarótól eltekintve tényleg a meótiszi-pontusi-kimmeriai tagokból álló üle-

dékciklust jelentik, tudatosan használom a fenti három tagból álló ciklus jelzésére

ezt a n-ev-et, avval a magyarázattal, hogy többet mondunk, ha egy közép-, vagy

keleteurópai üledékre pannont mondunk, mintha a jellegére vonatkozólag meg-

téveszt sahéli névvel látnánk el.

Végül hátra van még az Amerikával való párhuzamosítás kérdése.

Megszoktuk, hogy szárazföldi gerinces-szintjeinket addig nem tartjuk biztosí-

tottnak, míg Eszak-Amerika a mi viszonyainkhoz képest rendkívül teljes fauna-

összletével össze nem vetettük. Ezt az érzést még az is fokozza, ho-gy Észak-

Amerikában a faunaegymásután-okat éppen a szárazföldi sorozatnak az egész bar-
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madkort felölel, szinte hiánytalan fölytonossága lehetvé teszi a nálunk elképzel-

hetetlen hosszúságú fejldéstörténeti sorok felállítását, illetve a faunaegymásutánok

fejldéstörténeti tényekre alapítását.

Közelebbrl nézve azonban azt látjuk:

1. Elször is a szárazföldi üledékfolytonosságnak nincsenek ciklusai, tehát

határai sem, minden egybefolyik benne.

2. A szárazföldi üledékek, rendszerint az egész, nagy eróziós térszínen elszór-

tan fekv, egymással összefüggésben nem álló, kis helyi sorozatok tarka sokasága-

ként jelennek meg.

3. A fejldéstörténeti fokokra alapított szinthatározás mindig csak statisz-

tikusan valószín határokat ad, éles elhatárolásra azonban szinte teljesen alkal-

matlan.

E hármas nehézségnek tudható be, hogy Észak-Amerika egyedülálló teljesség

harmadkori szárazföldi gerincesanyaga, a ráfordított óriási munka és anyagi áldo-

zat, az elért rendkívüli fejldéstörténeti teljesítmények ellenére sem volt arra elég,

hogy legalább nagy vonásaiban biztosított harmadkori idbeosztást eredményezzen.

Kortáblázataikon az emeletnélküli beosztásokban sakkfiguraként tologatják ide-oda

az 'egyes „formációkat
11

és lelhelyeket, anélkül, hogy csak egy ponton is megálla-

podásra tudnának jutni.

Ugyanilyen „parádés
11

sztratigráfia alakult ki Délamerikában, ilyen van kiala-

kulóban Belsázsiában és Afrikát, meg Indiát is fenyegeti bizonyos tekintetben

ez a veszély.

Természetes, hogy mindenütt, ahol a világtengerekrl való leszakadás követ-

keztében valamely terület helyi sztratigráfiára kényszerül, igen csábító az ilyen

parádés sztratigráfia. így történt azután, hogy miután Észak-Amerika sztratigrá-

f iái beosztásában egyesek a Hipparion megjelenésével jelzik a püoeén- kezdetét,

nálunk is a többség hajlamos volt arra, hogy ezt vegye alsó határul. Ma már
tudjuk, hogy ez a határmegvonás nem felel meg a tényeknek: Szevasztopol

Hipparion-faunája, a Sylt-i lelet, Csákvár, KÜ9Ükcekmece, mint részben puha-

testekkel biztosított, részben pedig faunaösszetételében igen ers miocén-jelleget

mutató faunák azt igazolták, hogy a Hipparion-faunák Európa szívéig jutottak a

szarmata emelet közepe után, szükségképpen tehát nem indulhattak el Észak-Ameri-

kából a Bering-szoroson keresztül a piiocén elején!

Ennek a kérdésnek idközben komoly irodalma támadt, jórészt a szarmata-

felfogás ellen!

Az utóbbiakkal szemben a következ, eddig még sorompóba nem állított ellen-

vetések tehetk:

1. Észak-Amerika Hipparion-jai az „alsó pliocénban
11

k'vétel nélkül sokkal

sibb jellegeket mutatnak (protoconus alakja!), mint a legsibb eurázsiai Hipparion

(a Hemihipparion, mint valószínleg fiatalabb bevándorló, itt figyelmen kívül

"hagyható)

.

2. A Hipparion-nal kb. egyidben jelennek meg Eurázsia területén a többi

amerikai bevándorlók.

« 3. Elbbi ténnyel szemben igen feltn, hogy míg Észak-Amerika ú. n. alsó

pliocénjében egyetlen eurázsiai alak sem bukkan fel, addig a „középs 11

pliocén-

ben egyszerre egész sor bevándorolt alak jelenik meg (Simocyon, Agriotherium.

Indarctos, Eomellivora, Plesiogulo, Ailumena, ? Machairodus, stb.).

4. Ha a Hipparion fellépése nem adott volna okot a pliocénbe osztásra, a miocén-

típusok perszisztálása és az új, pliocén-alakok fellépése alapján legalább is a Valen-

tiné- és Ricardo-formációk. illetve a' Republican, Clarendon, Rattlesnake közé tették

volna a határt, ha nem a Clarendon fölé!
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Mindezekbl kényszerítén . következik, hogy:

1. Az egész Santa-Fé-, Ricardo-, Valentine-csoport az európai mélyebb

szarmatával azonosítható.

2. A Clarendon-sórozat volna a fels szarmatánknak megfelel.

“3. Végül a Hempliillian és Blanco kétségkívül pliooének (természetesen nem

Hemphill-plaisanci alapon, mert ebben az esetben igen si amerikai Plesippus-

alakok volnának jóval fiatalabbak igen ""Tej lett Macrohippus-nembeU, jóval öregebb

leszármazottaiknál!?).

Az elmondottakból következik a mellékelt kortáblázat, melyhez csak annyit

kell még hozzáfznöm, hogy az üledékciklus és szint közti alapvet ellentét eredmé-

nyezte átcsapásban az üledékes ciklus üres mezit természetszerleg szárazföldi

korszakok töltik ki. Ezek élettani, de nem földtörténeti egységek, tehát a 'szint

határa az élettani közeg megváltozásakor, illetve annak az élvilágra kiható követ-

kezményeként az élvilág összetételének megváltozásakor vonandó meg. Viszont

az üledékciklus határa nem itt van, hanem a regressziót okozó földtörténeti er
megsznténél, ahol elméletileg az új transzgresszió közvetlenül a regresszió maxi-

muma után elindul, azaz valamivel a terresztrikus, illetve regressziós szint közepe

után, de mindenesetre még ennek Tnaximumához közel. Ha mindezt meggondoljuk,

sok vitát kerülünk el abban a tekintetben, hogy átmeneti korszakok a közvetlen

magasabb kategóriák végére, vagy elejére essenek, vagy pedig a mindenkori

típusos malakologus-sztratigrafus álláspont szerint, mint kényelmetlenek kiessenek.

Elméletileg természetesen a földtörténeti hatóer átfordulása pillanatára essenek.

Gyakorlatilag viszont a tengeri üledéksorok rendszerezésénél körülbelül mindegy
(hiszen mindegy, hogy ami nincs, hova teszem!), az összképnél azonban, ahol az

esetleg üledéknélküli, terresztrikus korszakot ugyanúgy' értékelem, mint a vastag

szedimentációs korszakot, helyesebb a végére tenni. Ezért zárja az akvitáni emelet

az oligocént, a kerszóni alemelet a miocént.

Mediterrán-, Atlanti- és

Északi tengeri üledékek
Pannóniái és Ponto- Káspi elegyes-

és édesvizi sor

Északamerikai szárazföldi

sorozat

Asti

Levantei Blanco
Plaisanci, Diesti, stb.

Sahéli

(Antwerpeni, Messinai,

Redoni.)

Pannóniái

Kimmeri (Dáciái,

Rhodani)

Hemphill,
Thousand Creek, stb.

Pontusi’

Meotiszi

•

Vindobonai (s. 1.)

(Boldéri, etc.)

Szarmáciai

Kerszóni Clarendon, Rattlesnake.

Republican, Upper Snake
1

Creek, stb.

Besszarabiai

Ricardo, Valentiné, stb.

Volhiniai

Tortonai Barstow, stb.

26 Földtani 'Közlöny 10— 12. sz.
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M. K p e ií o h :

<í>ayHa Hipparion b oKpyjKHOCTH HaKBap

ÁBTop cooömaeT o pacKomcax npoH3Be^,eHHi,ix b btom ro^,y b nemepax
naKBapcKoro paiíoHa. B pe3yvrbTaTe paóoT y^,a.ioci> oHapyacHTt oraTyio i})ayHy

XunnapiTOHOB Bcero 56 BH^aMH. Cpe,a;n bthx HMeioTca cae^yiomue HOBtie

bh^bi: Rhinolophus csákvárensis n. sp., Csákváromys sciurinus sp. g. Para-

podemus albae n. sp., Miohystrix parvae n. g. n. sp., Paralutra transda-

nubica n. sp.,Tapyniscus pannonicus n. g. u. sp., Cervavitulus mimus n. g. u. sp..

Abtop onpe.ae.TU.i Bo3pacT (JiayHBi b Kep30HoK0M ropu30H're • eapMaTCKoro

apyca.

THE HIPPARION-FAUNA FROM CSÁKVÁR
BY M.KRETZOI

During the excavations in 1926 and 1928 led by O. Kadic in the Ester-

házy-Cave (Báracháza) near Gsákvár, County Fejér a keyfauna in the problen

of the Miocene-PÜocene boundary came by, nt only of local, bút alsó of inter-

continental importance. Since then the excavations paused in Csákvár, therefore

the monographical study of the fauna was postponed year by year. In this year

the excavation belonging to the Five Year Plán of the Hungárián Scientific

Academy — we could go on with our researches in Csákvár.

By the order of the Hungárián Geological Institute I continued the work

with my two collaborators Miss S. Varrók and Zr. J. Klein, preparator, froin

17th May to 25th July. ,

The collecting work had two main trends. The whole foreground was deepened

with about 2 rneters, by which we got an important matériái of Upper .Sarmatian

to Holocene age and we could clear the cleftsystem of the foreground. We made

fiee a Hipparion fauna-layer, hitherto unapproachable by blasting and removing

the stuíí which had formerly fiiled up the camine and the hind section of the cave.

We have found a fine mate’rial during the work of this year in the Holocene

humus of the foreground. A loose, yellow Old-Holocene sediment — converging

and disappearing forward — was found this year as a thick laver in the camine,

in the hind section of the cave, bút tliere were hardly .any íossil remains here.

Upper Pleistocene finds came from the mixed layers of the foreground, this laver

being exhausted in its primary site in the cave. After having removed the clay

from the camine we found the original thick laver with Hipparion-fauna at the

hind part of the cave, bút in the narrow cleft only in lesser quantity. In th:s

section the stratum was full of remains appearing in nests, bút uníortunately they

were bruised by the heavy rocks fallen on them. This explains ihat only teeth

show acceptable preserv;ation, while bones of extremities, etc., already broke to

splints in the layer. Numerous important finds came out of the foreground from

secondary foundplace.

After having finished the excavations fór a time, I think necessary to publish

the completed üst of the fauna from each strata and in the case of the Hipparion-

fauna, the most essential commentaries as well.

1. Upper Holocene blackish humic clay.

The latest sediment of the cave, the black humic clay mixed up with limestone-

rubble reaches 3—4 m thickness in the foreground; decreasing to a generál J m
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in the cave, grows fiiin towards the camine, and entirely diisappears there. Accord
ing to fhe first üst, the members of the fauna belonged to 17 species. This number
rose to 26 by the matcrial of the excavation in 1928 and after the collecting work
oí this summer I can enumerate here 66 species — without the bird-fauna — ,

more than doub'.e of the first list.

1 . Abida frumentum (Draparnaud)
2. Chondrina clienta (W e s te 1 r u n d |

3. Orcula dolium (Bruguiere)
4. Chondrula tridens (Mülier)
5. Ena obscura (Mülier)
6 Zebrina deirita (Mülier)
7. Caecilioides acicula (Mülier)
8. Rétinéila nitens (M i c h a u d)

9. Oxychilus austriacus (Wagner)
10. Helicella obvia (Hartmann)
1 1. Cepaea vindobonensis (P í e i f f e r)

12. Helix pomatia Linné
13. Pistin indet.

14. Pelóbales fiiscns (Laurenti)
15. Bufo bufo (Linné)
•16. Bufo viridis Laurenti
17. Hyla arborea (Linné)
18. Rana esculenla ssp. indet.

19. Rana sp. indet,

20. Lacería viridis (Laurenti)
21. Ophidia indet.

22. Anser sp. indet.

23. Anas boschas Linné.
24. Anas crecca Linné
25. Phasianus sp. indet.

26. Scolopax rusticola (Linné)
27. Nyctea scandiaca (Linné)
28. Bubo bubo (Linné)
29. Colaeus monedula (Linné)
30. Corvus corax Linné
31- Talpa europaea Linné
32. Erinaceus routnanicus

B a r r e 1
1—H a m i 1 1 o n

33. Sorex araneus (Linné)
34. Sorex minutus (Linné)

35. Crocidura leucodon (Hermann)
36. Rhinolopus hipnosideros

(Bechstein)
37. Myotis oxygnathus (M o n t i c e 1 1 i i

38. Epiesicus serotinus (S eh re bér)
39. Homo sapiens Linné
40. Cileltus ciiellus (Linné)
41. Glis glis (Linné)
42. Apodemus sylvaticus (Linné)
43. Apodemus agrárius (P a 1 1 a s)

44. Mus musculus Linné
45. Microtus arvalis (P a 1 1 a s)

46. Arvicola schermati (Shaw)
47. Spalax cf. hungaricus N e h r i n g
18. Lepus europaeus P a 1 1 a s

49. Canis lupus Linné
50. Canis familiáris ssp. inaex.

51. Vulpes vulpes crucigera

(Bee hs tein)
52. Ursus arctos Linné
53. Martes martes (Linné)
54. Mustela nivalis ssp. inder

55. Putorius putorius ssp. indet.

56. Meles meles (Linné)
57. Felis catus Linné
58. Felis silvestris Schreber
59. Lynx lynx (Linné)
60. Equus caballus ssp. indet.

61. Sus sr.rofa ssp. indet.

rnnrpQius (L i n n é)

63. Cervus elaphus Linné
iiiri us L i n n é

(

65. Ovis aries Linné
66. Bs taurus Linné

Most abundant mernber of the fauna is the hare, local curiosity the lynx,

brown bear and the Molluscan genus Caecilioides known till now only as a

living íorm.

As to the remains of humán industry I mention first of al! a beautifu Ily

elaborated chipped arrow-head. By the way, the maerial of the layer exíends írom
the Later Neolithic- to our times.

2. The Old-Holocene finds of the yellow clay (from the camine).

The hind section of the cave — above the mari ccntaining HipparionA auna —
was füled up with light-yellow, loose limestone-rubble layer of elay fi I ling alsó

26*



404

the vertical camine opening above this section. In the attenuated front part oí

the bed relatively more fossils were found in 1928 than in the tíiiek hinde>-

parts, the latter giving only a few remains. Therefore the list containing 28 forrna

was augmented only to 30. conststing of

1 . Zebrina detrita (M ü 1 1 e r)

2. Cepaea vindobonensis (P í e i í í e r)

3. Bufo bufo (Linné)
4. Bufo viridis Laurenti
5. Rana temporaria Linné
6. Rana dalmatina Bonaparte
7. Ophidia indet.

8. Anatide, gén. et. sp. indet.

9. Gallus ? sp. indet.

10. Phasianus sp. indet.

11. Coiaeus monedula (Lin.né)
12. Chelidon sp. indet.

13 Crocidura sp. inch"

14. Chiroptera, gén. et sp. indet I.

15. Chiroptera gén. et sp. indet. II.

the following species:

16. Glis glis (Linné)
17. Eliomys quercinus (Linné)
18. Spalax sp. indet.

1 9. Cricetus cricetus (Linné)
20. Rattus sp. indet.

21. Apodemus (?) sp. indet.

22. Lepu's europaeus P a 1 1 a s

23. Canis sp. indet.

24. Ursus arctos Linné
25. Mustela nivalis L i n n é

26. Putorius putorius (Linné)
27. Meles meles (Linné)
78. Felis siluestris Schreber
29. Sas scrofa ssp. indet.

30. Capra hircus Linné

The- fauna, is remarkable fór tvvo reasons. First, as I formerly mentioned, the

predominance of the dormouse remains shows climatic conditions greatly difíering

írom those of our days, indicating the age of the bed as basal Holocene. The

appearence of domestic animal-remains in our fauna militate against the location

of th :

s stratum in the Mesolithic (hazelnut) period.

3. Laté Pleistocene brown rabbié claij

The Laté Pleistocene brown rubble was already exhausted during the first

two collectings, therefore the remains of this year, coming from this bed were

found only in secondary places, in the foregrounö of the cave. The 29 species

found here are the following:

1. Bufo bufo (Linné)
2. Bufo viridis Laurenti
3. Rana dalmatina Bonaparte
4. Rana méhelyi B o 1 k a y
5. Anas boschas Linné
6. Fuligula nyroca (Linné)
7. Tetrao urogallus (Linné)
8. Lagopus mutus M o n t i n

9. Lagopus lagopus (Linné)
10. Coiaeus monedula (Linné)
1 1 . Talpa europaea Linné
1 2. Erinaceus europaeus Linné
13. Homo sapiens ssp. indet.

14. Citellus cf. citelloides (Kormos)
15. Spalax sp. indet.

16. Apodemus (?) sp. indet.

17. Lepus timidus Linné
18. Vulpes vulpes vulpes (Linné)
19. Spelaeus spelaeus

(Rosenmüller)'
20. Martes martes (Linné)
21. Meles meles (Linné)
22. Crocuta spelaea G o 1 d f u s s

23. Felis silvestris Schreber
24. Equus cf. woldrichi Antonius
25. Coelodonta lenensis antiquitatis

(Blumenbach)
26. Cervus elaphus ssp. indet.

27. Rangifer sp. indet.

28. Megaloceros sp. indet.

29. Bison sp. indet.



The composition of the fauna corresponds ío the type of Wfirm I— II, Wiiim
II respeetively, though nt cave-hear, bút cave-hyena is the most írequent carni-

vore of it. This opinion is supported by somié implements of Aurignac-type (a

p.erforated elaphine canine) and fragments of two bracelets of ivorv.

4.

The Hipparion-fauna.

The cave is íilled over the bottom with a .gréyish, locally yellowish marly
clay full of boné- and tooth-remains representing various members of a rich

llipparion-launa. As a result of our excavations, the number of species increased
írom 31 of the first report to 56 in this year.

In the followings I give a short summary of the Hippcirion-fauna referring
to the earlier materiális only where it is necessarv. On’y new taxonomical caíegorks
are deseribed brieflv, in the íorm of diagnoses.

Pisces.

1. Piscis inde:. (cf. Clciricis sp.) — The proximal spinal end of the pectoral

fin with serrated hind rim, íine longitudinal striae, rather remind of the Silurid

froin Roussilion, deseribed by D épé rét as belonging to the abeve-mentioned
form.

2. Piscis i*det. (cf. Leuciscus sp.) — The tooth of a smaller Cvprinid seems
to belong to a form near Leuciscus.

Amphibia.

3. Bufo cf. bujo (Linné). — A Bufonid is represented only by an urostyle

found in 1929.

4. Rcina cf. íemporaria Linné. — A íragmentary tibia reíers to this species.

5. Antira, gén. et sp. indet. — The antebraehium of a little frog, nt iden-

tiíiable with the íormer ones.

Reptilia.

6. Cletnmys hungarica S zalai 1934. — S zalai deseribed the species on
the hasis of a single ilium, found during the excavations of 1926.

7. Testudo csákvárensis Szálai 1934. Somé shield-fragmen's and extre-

mities came out this year, too.

8. Lacerlilia, gén. et. sp. indet. — One single, nt closelv determincd cerebral

vertebra.

9. Ophidia indet. — One vertebra of snake.

Avés.

*

10. Cygnus csákvárensis Lambrecht 1929. — We have on!y the matéria!

of 1926 (metacarpale, phalanx).

11. Avis indet. I. Phalanx of a galliform bird.

12. Avis indet. II. Phalanx III. of a bird well over the d
:mensions of a Gypid.
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MAMMALIA

Chiroptera Blumenbach.
Rhinolophidae Bell.

Rhinolophns Lacépede' 1799.

13. Rhinolophns csákvúrensis n. sp. (Holotype: F. I. V. 6002, leit mandible

with P4—

M

;j
and alveoli oi Ii—

P

3 .) This form, though corresponds in dimensions

to Rhinolophns ferrumequinum

,

difíers írom it by its more developed, írom botb

R. lemcinensis and delphinensis by its weeker Ms , and írom all tbree by the lower

and more elongated mandible. The very iittle alveole of P3 and the lamina 011

the hind margin of the processus angularis proves the identity with Rhinolophns

opposed to Psendorhinolophus. — Dimensions: length of the mandible: 15 mm
toothrow: 9,2 mm, Mi—

M

3 : 5,8 mm. A left upper canine and the distal end of a

left humerus probably belong to the same species.

fílires L i n n é.

(?) Sciuridae Gray.
Csákvóromys nov. gén.

14. Csákvóromys scinrinus n. sp. (Holotype: F. 1. Y. 6003. Corpus of the righl

mandible without ramus, with fairly worn molars.) A Sciuriform rodent of the

size of a X'itellns, with elongated mandible, wide masseteral impression, with

right lower bordér. Enamel snrface of the I with longitudinal ribs, molars strongly

brachyodonr. Dimensions: length of mandible 28—28,5 mm, hight under P4 5,8 mm,
lenght of P4—

M

3 8 mm. transversal diameter of 1 : 1,4 mm, sagitlal diameter of

the same 2,4 mm.

Casioridae G r a y.

Pnlneomijs K a u p 1832.

15. Pcdaeomys castoroides Kaup 1832. — The new matériái includes a few

teeth, completing the founds of the former excavations consisting of good raan-

dibles and extremities. The generic and specific name replaces Chalicomys jügmi

K a u p used fór a centnrv, bút falling in synonymy of The former antedating this

with a year.

Chlcromijs Schlosser 1 885 ex Meyer 1 843.

16. Chloromys (?) minutus (Meyer 1838). — A single upper I represenfs

Ibis Iittle Castorid of which a finé mandible was found du ring the excavations in

1926. The form broadly corresponds to the type of H. v. Meyer írom Weisseneau.

More uncertain is the generic position of The species: no doubl about it that t

has ncthing to do with the true Castorine genera Steneofiber-Palaecmys-(Sino-

castor)-Castor; the same was .stated by St irton, bút it lies in the Irogon-

theriine-line of the family as a braehyodont, small-sized group of it. It can either

be signed to Chloromys, biased on^ Chalicomys cseri by H. v. Meyer, re-defined

by M. Schlosser, or consi dered' an independent evolutionary line, as being nt
identifiable with the American Monoscinlax, differing in several important features

írom it.
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Giires indel.
17.

Sciuroidea (?) indet. — Fragment o? an ilium representing a type over

the size of a hamster, nt identiíiable with any other form of the rodents, so

it must be considered a further member of the fauna.

Muridae G r a y.

Neocricetodon K r e t z o i 1 930.

18.

Neocricetodon schaubi Iyretzoi 1930. — (Holotype: F. I. V. 6004, left

inandible with the I and Mi.) — This is a group representing forms differing froirr

C. Untét based on C. sansciniensis and the related genera Plesiopidus V o u n g
(— Plesiocricetodon Schaub) and Palaecricetus Agyropulo bv non-

stephanodont and non-lophodont primitive bunodont molars with strongly developed

mesostylid-crest extending to the margin, representing the same rangé in time.

A more elongated Mi and a stronger frontal cingulum distinguishes the type-

species, whieh probably includes one of Stromers Flinz-material — froni

„ Cricetodon“ gaillardi and breve belonging to the saine genus. Here I have to

mention that Schaub in 1934 erected a new genus fór Young’s Cricetulus

grangeri using the term Neocricetodon. In order to replace this preoccupied name
1 erected the genus Epicricetodon. Subsequently this hardly identiíiable group of

uncertain relation must be listed as Epicricetodon grangeri (Young) — savé it

belongs to the group established by me.

Parapodemus Schaub 1938.

19.

Parapodemus albae n. sp. — (Holotype: F. I. V. 6005, front hali of the

left mandible with I. and Mi; Paratipoid: F. I. V. 6015, left mandible without

ramus only with I.) — Smaller than P. gaudryi (Measures of M
x 1,8X1,0 mm)

with strong frontal conelet and well developed lateral secondary eusps, main
cusps nt arranged yet in transversal cresls.

Hystricidae G r a y.

Miohystrix n. gén.

20.

Miohystrix parvae n. sp. — (Holotype: F. I. V. 6006, right mandibular

corpus without M3 and tip of I; Paratipoid: F. I. V. 6007. fragment of I sup.) —
A Hystricine more slender and under the dimensions of Lamprodon, the Hystricid

of the European Hipparian-faunae, with brachyodont molars like in Siuacanthion.

Frontal diameter of I is narrow like in Atherura, this latter resembling our object.

considering the primitive form of the mandible, bút with simpler arrangement oí

íolds in molars, approaehing Sivacanthion, in this respect. The single described

species referab'.e to this genus (beside the type) is „Hystrix" suevica of S c h l s-
sé r, differing írom the Csákvár type by its aberrant dimensions- and simpler fold-

pattern. Length of the toothrow P
4—

M

3 is about 30 mm.
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Ferae Linné.
Agriotheriidcie K r e t z o i.

Agriotherium Wagner *
1 837.

21. Agriotherium sp. ind. — The matéria! belonging lo this form, being
represented in our first eollection only by the lingual fraction of Mi, increaseci

this year with the trigonid of Mi, with M2 and P l
. This fortn with his Mi of

38 min and M2 of 28 X 30 mm lies nt- only behind the Indarctos-forms with a
sectorial of 44—46 mm, bút alsó behind Indarctos ponticus (Kormos) and
refers in this respect to the Agriatherium-Lydekkcrion-group. It alsó reminds of

this fönn in its M1 with week hypoconus and therefore rounded lingual hiúd

margin.

Canidae G r a y.

Simocyon W agner 1858.

22. Simocyon hungaricus Kretzoi 1927. — (Holotype: Ob/3791, right

mandible broken behind the M), with P3-M,; Paratipoid: Ob/3792, fragment of the

leit mandible with P 4 ).
— This form holds the midd'.e between S . diaphorus

(K a u p) and S. primigenius (Roth et Wagner) considering the reduction of

the dental fonnula. A little P3 is sti!l present, bút biradicular, contrasting in this

respect the totál loss of P
3 in S. primigenius or the unreduced P

2 .3 in S. diaphorus.

Tooth-dimensions: P 3 7,4><3,9 mm, P4 12,6X8,0 mm, 23,1X10,2 mim.

Amphicyonidae Trouessart.

23. Ampliicyonidarum g. et sp. ind. — Somé bcne-fragmenls of a Canioid-forru

exeeeding Simocyon, bút nt reaching Agriotherium in size. must be mentionod
here.

Mustelidae S w a i n s o n.

24. Martinarum (?) g. et sp. ind. — An upper canine with the size of a recent

otter, bút of more óval cross-section and somé other fragmentary limb-bones

remind of a larger Martiné.

Parenhydriodon Kretzoi 1930.

25. Parenhydriodon csákvárensis Kretzoi 1930. -— (Holotype: F. I. V. right

M,: Paratipoids: F. I. V. M1 dext.; Ob/3836; right upper canine; Gb/3835; right

lower canine. — Further matéria!: canines, I
3 and M2 .)

—
< To this genus belong

Lutrine forms with voluminous canines as in Enhydriodon; Sivaonyx-Wke Mi,
cxcept the broad. fiat inner cingulum — Lutra and Ao/ii/x-resembling ML

Paralutra Román et Viret 1 934.

26. Paralutra transdanubica n. sp. — (Holotype: 6009, P 4
;

Paratipoid: M 1
.)

This new form corresponds in size to our recent otter, bút in morphological

character it is nearest to P. sieinjieimensis (Fraas). On the other bánd the

deuteroconus of P 4 is more expanded in the Csákvár form. On Ml the inner cin-

gulum is more developed. the outer cusps mor^ labially situated.



Eomellivora Z d a n s k y 1924.

27. Eomellivora hungarica altéra Kretzoi 1942. — Of this form, (named
by me in 1930) a detailed 1 descriplion was edited in 1942. The new matéria!,

collecred iri this year does nt snpport any news to our knowledge of this group,

named on ground of materials from Eastern Asia. The form is known since 1913

(rom Hungary (Polgárdi), described and figured bv Kormos as Hyaena
eximia jav.

Htjaenidae G r a y.

Protictitheriam Kretzoi 1930.

28. Prolictitherium csákvárense Kretzoi 1930. — The new matériái (M 2 ,

M2) 3 P, 3 C) allowed s to coinplete the diagnose of this little Ictitheriine

;

the

premolars — except P< — arc without paraconid, éusps on the Mi rolaíively very

high, deuterocon very strong in P 4
, while upper molars represent an advanced

evolutionary slagé. This proves the independent, partlv divergent phylogenetie

line of this group.

Allohyaena Kretzoi 1930.

29. Allohyaena kadici Kretzoi 1930. Most abundant member of the

fauna beside Hipparion, Tragoeerine and Cervavilus. The finds im this year do

nt add to our knowledge of this Hyaenid, entirely isolated in the system. The last

25 years did nt bring any new details to us concerning the origin andi connec-

tions of this form. Apart from the Mt of Léberon mentionén hy me in 1927,.

Hyaena salonicae of Andrews is the on!y form remarkable in the Allohyaena-

group.

Feliformia Kretzoi.
Machairodontidae Woodward.

Machairodus Kaup 1833.

30. Machairodus sp. ind. — The very .scarce matériái referable to this form

is only sufficient fór the recognition of a great Machairodont. without precise

specific determination. It is nt cleared yei, whether the Eppelsheim Machairodus
aphanista (Kaup), or the Pikermi M. leoninus (Roth et Wagner) lived in

our Hipparion-fauna.

Meganlereontidae Kretzoi.
Paramachaercdus P i 1 g r i m 1913,

31. Pararnachaerodus matthewi (Kretzoi 1930) .
— Holotype: Oh/37 1 7. lovver

M|.) — This is a Paramachaerodont allied to the other forms, as schlosseri ,

h.ungaricus, etc., bút carrying a well-developed metaconid on M,; dimensions
correspond to forms mentioned above. (Lenght of M[ is 22 mm.)

Purapseudailurus Kretzoi 1929.

32. Parapseudailurus osborni Kretzoi 1929. — Front portion of a P 4 well

corresponding to ,, Metailurus" tninor Zdansky, referable to our genus.
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Felidae G r a y.

33. Felinarum g. et. sp. ind. — A right iower canine corresponding in dimen-

sions to our wild cat, bút diííering írom it in proportions, being more massive.

This feature reminds in somé way of Styriofelis, bút this is nt a reason it itselí

íor identification. The well developed groove on the outer side of the canine proves

the true felid natúré of Ihe form.

Leontoceryx K r e t z o i 1938.

34. Leontoceryx cf. bessarabiae Kretzoi 1938. — Aíter the Tortonian (in

Grive St-Alban) appearance of the Miopanthera törteti (Gaillard) it is nt
surprising that we got a true Pantherine here; unfortunately only a single Iower

canine was found írom this interesting cat. Its dimensions, the relatively stout

íorm and mainly its accentuated outer groove show tliat it is approximately

idertifiable with the form I based on Machairodus schíosseri of Alexejew írom

Novo Jelizavetovka in 1938.

Proboscidea I 1 1 i g e r.

Gomphotheriidae Cabrera.
Gomphotherium Burmeister 1 837.

35. Gomphotherium longiroslre (Kaup). — The characteristic Proboscidean

of our Hipparion-fauna is represented by a young molar tooth in the matéria! of

this year. This aiso shows the transitional character tending to Anancus in

contrary of the remains írom Baltavár, which is the finding piacé of the type.

This alsó indicates the parallel evolution instead of reál transitional tvpes.

Mammutidae Cabrera.
Zygolopliodon V a c e k 1877.

36. Zygolopliodon sp. ind. — Apart front the tooth-fragments published in

1927 as belonging to Dinotherium and amended in 1930 to Zygotophodon — no

further matéria! came out.

Perissodactyla O w e n.

Equidcie G r a y.

Hipparion Chr istol 1832.

37. Hipparion cf. gracile (Kaup). — The most abundant member of the

fauna, many times exceeding all the other forms. As to the dentition it resembles

Hipparion gracile, without characters recalling Hipparion mediterraneum. The

ecmplication of the enamel fo'.ds in the molars does nt reach the degree of the

Eppelsheim type, bút well agrees with those írom Baltavár, Polgárdi and other

Hungarican "localities. It is important to emphasize that our Hipparion-form

represents a well-established higher phylogenetic stage than the Hipparions of

North-America, as in the case of all Eurasiatic íorms contrasting to the North-

Americans. According to L. Bogsch, in limb-proportions our matéria! approaches

the Hipparion mediterraneum groüp.

38. Hipparion sp. ind. — A part of the Hipparion-matériái is in many
respects aberrant írom the Hipparion gracile type, bút too poor íor determination.



Chalicotheriidae G i 1 1.

Macrotherium L a r t e t 1837.

39. Macrotherium cí. grande (Lartet 1833). — The Chalicotherium sp. of

our íirst report on ground of its P4 neither belongs to Chalicotherium goldfussi

characterized by a little P 4 , nor to the hypsodont Schizotheriine „ Chalicotherium

“

baltavárense = ? Colodus (Ancylotherium) penteiicus, bút it can be identified

with a brachyodont Miocéné member of Macrotherium with an unreduced P 4 .

Tapiridae B u r n e 1 1.

Tapiriscus n. gén.

40. Tapiriscus pannonicus n.g.n.sp. — (Holotype: F.I.Y. 6011, P 2-P 4
and

M
a

dext., P
3
sin., all írom the same animal.) — Our Miocéné and Pliocene Tapirids

are accompanied írom time to time by an unnamed Tapirid-branch, little, in molar

structure brachyodont, narrow and lowly-specialized. The fönn difíers very mucii

írom the great Tapirus priscus of our Hipparion-faunae. Dimensions: P
2 16,8X19,8

mtn, P3 15,8X12,1 mm, P 4 15,9X12.8 mm, M3 19,6X12,3 mm.

Rhinocerotidae Gray.
Stephanorhinus Kretzoi 1942.

41. Stephanorhinus (?) sp. indet. — Rhinoceroses of the Tertiary Epoch

belong to the groups which cause the most difíiculties in determinapon, especially.

ií the matériái of our disposal consists of limbbone-íragments, milk molars and

poor íragments of definitive molars. In determining this form as Stephanorhinus

1 considered its great dimensions and the reduced I — contrasting the great

íusks of the Didermocerus schleiermacheri — in our Hipparion-fauna.

Brachíjpotherium Roger.

42. Brachíjpotherium (?) sp. ind. — A médián metatarsal, somé astragali and

various other remains indicate the presence of a lesser, brachyopodal rhinoceros in

the fauna. Though the dimensions and the grade of abbreviation in the metapodial

differ in somé ways írom the contemporaneous fenn of Brachypothenjum, the

existence of Chilotherium is nt very probable. Otherwise the geographical evidences

alsó suggest Brachíjpotherium in eontrary to Chilotherium.

Artiodactyla O w e n.

Suidae Gray.
Microstonyx P i 1 g r i m 1926.

43. Microstonyx cf. antijuus (Kaup 1833). — The characteristic Su :

d of

Hipparion-faunae with little canine is írequent alsó in Csákvár. Still it is rather

difficult to decide, to which of the „Sus“ antiquus-major-erymanthius group do

Ihese remains belong, because their connections are nct cleared vet; possibly all

the 3 r)ames represent the same species.

Dorcátheriidue M i 1 n e E d w a r d s.

Dorcatherium Kaup 1833.

44. Dorcatherium (?) sp. ind. — A tuminant-canine is nt identifiable with

that of the ensiíorm canine of the genera Cervavitus, Procupreolus and Euprox.

Therefore it can be referred to Dorcatherium together with somé premolars.



Cervidae G r a y.

Euprox S t e th I i n 1928.

45. Euprox furcatus (Hensel 1859). — This species — a typical Tortonian

íorin — was determined on tlie basis of a characteristic antler-íragment. An upper

C will alsó belong here.

Cervavilus Khomenko 1913.

46. Cervavitus cí. tarakliensis Khomenko 1913. — After the Hipparion this

deer is the most numerous member of the fauna. Bifurcated antlers, witli high

stock, relatively vveek tine branching off high over Ilié burr, show the difference

between this form and the genera Cervocerus and Procapreolus, nt mentioning

the complicated form of molar patterns in contrary to Procapreolus. The comparison

with the type matériái of Taraklia is nt suíficient to decide, whether the Csákvár
íorms belong to the South-Russian species, or they represent a taxonomic unit.

Cervavitulus n. gén.

47. Cervavitulus mimus n. sp. — ( Holotype: F.I.Y. 6012, antler-íragment with

a part of the frontal. — Paratipcids: F.I.Y. 6013— 14, with two further antler-írag-

ments.) — The little Cervid, reminding of Cervavitus, Procapreolus, Paracervulus,

even of Amphiprox, bút nt reaching half of their dimensions is properly an exact

diminished equal of the first, except the inelination of the antler on the frontal

boné, diífering írom that of the Cervavitus. (It must nt be forgot that only the

base of the beam is known in this form and nt even the piacé and hight of the

bifurcation.) — Dimensions: hight of the stock cca 32 mm, diameter 14X1 1,2 mm.

Giraffidcie Gray.
Csákvárotherium K r e t z o i 1930.

48. Csákvárotherium hungaricum Kretzoi 1930. — A good limb-bone-mate.-

rial írom a Giraffid of mediocre size represents probably a tiue Okapiine of primi-

tive construction, determined formerly as a Giraffine, i. e. Bohlinia. A detailed

description of the form will follow.

Palaeotragus G a u d r y 1861.

' 49. Palaeotragus sp. ind. — A lower P and the tip of a horn-core indieates tlu*

nresence of a little Giraffid — probably this genus — in the fauna.

Lagomerycidae Pilgrim 1941.

Lagomerijx R o g e r 1 904.

50. Lagomeryx sp. ind. — In spite of its írequency, this little Lagomeryx, a

characteristic member of the fauna, is nt determinable specifically beeause of the

confusion in the taxonomy of the genus.

fíovidue Gray.
Tragoreas S c h 1 o s s er 1904.

51. Tragoreas cf. oryxoides Schlosser 1904. — This antilopé, originally

known írom Samos, is represented- in the fauna by a horn-core and somé other

íragments, all collected in 1926.



Mioíragocerus S t r o in e r 1928.

52. Mioíragocerus (?) csákvárensis (Kretzoi 1930.) — Short, stout liorn-

cores reíer this forni — deseribed originally as Tragocerus csákvárensis — in the

Miocéné Miotragocerus-Austroportax-group, without being able to determine tlie

exact systematical position of he Csákvár species.

Pikermicerus Kretzoi 1942.

53. Pikermicerus (?) platyceros (Kretzoi 1930). — The short, fiat and

broad horn-core brings this form in nei.ghbourhood of .Pikermiceros gaudryi, to

w íveli I connect it provisiona'.lv.

Graecoryx P i 1 g r i m 1928.

54. Graecoryx esterházyi Kretzoi 1942. — This is a form with inílated írontal

region, week horns, related to G. vaíenciennesi. In somé ways it reminds of female

antelopes, bút the solution of this problem is nt to be expected without much more

matériái — and mainiy toothed crania wilh horn-cores.

Gazella B 1 a i n v i 1 1 e 1816.

55. Gazella capricornis (Wagner 1848). — This little antelope — abundant

in the typical IIipparion -faunae — gave a horn-core-fragment and a M3 ; this is very

conspicuous after the frequent occurrance of deers.

56. Gazella sp. ind. — It difiére from the former one in the diameter of the

horn-core.

Ecological and Coenotical Data.

The cliffs of the foreground were split by the c’.eít-system, which has brought

about the cave, too; the clefts are fiiled with the original Hipparion fauna-containing

marly clay. This proves that the cave and its neighbourhood had the same

appearance in the days of the earliest sedimentation as in the recent times. A 11

increase of the cave was produced in the Quaternary by the splitting action of the

frost in the higher parts, nt fiiled with sediment. This means that while all the

other cave sediments — even the so-called preglacial sediments — show frost-

effects (angular limestone-rubble) the layer of Hipparion fauna settled during a

írostless period. This íact is one of the very few doubtless (direct: nt biological)

data fór a warm Tertiary climate.

In the reconstruction of the indirect — biological — milieu, in want of plánt

and Molluscan remains, we must rely on vertebrate ones.

Gn this line íishes prove a water biotope — tough preservation of the remains

prevents us in determining the exact systematical position of the forms and .so in

deciding whether there are fluviatile cr lacustrine, fresh water or marine forms —
,

frogs indicate a humid biotope, one of the turtles warm climate and lacustrine

milieu, the other warm, arid environment. The swan-remains demand extended

water masses.

The same is the case with the beavers, while hamster and porcupine demand
grasslands. There is no indication fór Agriotheriids and Canids; both Lutrines

must be regarded as shore animals. Ictitheriines are forms of bushv landscape.



while hyenas most probably that of open grasslands. Felids are uncerta'n in fc'iis

respect, though they indicate a varied bushy milieu.

The Proboscideans are forms of swampy forests; tapirs indicate the same
conditions, while rhinoceroses can be — mainly the greater forms, — inhabitants

of the grasslands. The dominant form of the fauna: Hipparion demands open grassy

.-.teppe. The accidenta! Mcicrotherium must be accepted as a woodland forrri, and

the same can be concluded írom the little-tusked Microstonyx. Both forest and

bush-vegetation can be supposed on ground of the two Cervids — most abundant

member of the fauna except Hipparion. This is proved by the Okapiine Giraffid,

írequent in the fauna and by the rarity of Gazelline remains among antelopes. The

brief reconstruction of the physical and biological environment gives the foliow
:ng

conclusion: in the neighbourhood of Csákvár, during the Hipparion-fauna — this

means frostless climate — swamp and marshy forests on the shores of the laké

filling the depression around the emerged carst of the Vértes, and on the carsíie

liills, grasslands alternated with bushlands and dry forests.

The Age of the Fauna

Like in all cave-íaunas, the direct connection here is alsó lacking between the

íossiliferous stratum and the profile of the sediments outside of the cave. Therefore

an indirect method must be applied in determining the relatíve age of the sediment

including the Hipparion-fauna. This indirect way starts from the comparison with

.the Hipparion-faunae of known age, continues with the correlation between these.

and the local *Molluscan stratigraphy of the brackish-lacustrine sediments, in order

lo arrive lo the correlation with the stratigraphy of ihe maríné pericontinentai

sediments.

Examining he systematical-evolutionary connections of each forms, we find

that fishes, Atnphibia, reptiles and birds are too feebly represented to give any final

conclusion.

Mammals in contrary produced sufficient matériái. — The nevv Rhinoíophus-

spec
:

es is nearer to the Oligocene—Early-Miocene forms than to the recent ones.

Csákváromys is a primitive member of the fauna; we do nt know similar types

írom Hipparion-Íaunae. Our beavers are Miocéné forms reaching to the Hipparion-

íauna. Neocricetodon is closely related to somé Laté Miocéné Cricetodontines, bút

has no connections to the hamsters of the other faunae. Parapodemus belongs to

a genus ranging to Lower Quaíernarv. The Miohystrix-sp&aes of Csákvár :

s identica!

with or related to Laté Miocéné forms, opposed to Lamprodon, common in the

HipparionÁaunae. Agrioiherium is alsó a prinvtive tyne, in contrary to the

expected Indardos. Our Sitnocyon stays between the Eppelsheim and Pikermi

forms, considering reduction of denEtion: though otherwise it represents a separate

branch. The doubtful Amphicyon is a M : ocene reüc.

Parolidra alsó shows Miocéné connections, while Eomellivora is a member oí

the palaearctic Iiippárion-faunas der ;ved from Miocéné Euronean ancestors. The

Ictitheriine of the fauna is clearlv more nr'nvtive than that of the other Hipparion-

íaunas; and the hvena represents iso'ated pr :mit :ve groun Paramachaerodus

illustrates an ancient type compared to other forms; Parapseudailurus is related to

Tortonian forms.

The great Machairodus is a new form in the Hipparion-fauna. Eke Gotnphothe-

riutn. replacing Trilophodon, bút íirst of all Hipparion itselí. Macrotherium is

already a typical Miocéné form, unlfke ChaVcotherium and espec'allv Ancylolherium

(Colodus) of the other Hipparion-faunae. The little Tapiriscus is alsó a Miocéné-
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relic. Microstonyx is a typical form in the Hipparion-fauna, bút the doubtfn

l

Dorcatherium alsó appears there.

Cervids play a very important relé in the fauna. Euprux furcatus — unknown
írom the H.-faunae-, appears here in the typical Tortonian form. Cervavitus, a very

important member of our fauna, belonging to an archaic type, accidentally

accompanied the dominant — more developed — Cervids in the South-Russian

Meotián. The litt’.e Cervavitulus, being at least as primitive as the Cervaviius,

nndoubtedly belongs to the archaic forms, though its connections are nt cleared

vet. The two Giraffids are problematic, bút they refer to the earlier Hipparion-

íaunae. The Hellcidolherium, appearing in later íaunas is entirely lacking here.

Lagomeryx, characteristic of the Miocéné (at least in Europe) is alsó peculiar

in this fauna., Finally we can .state that our antelopes — except the rare Tragoreas

and Gazella — are in close connection with the primitive Sarmatian forms.

Evén this brief summary well proves that greater part of the fauna consists of

Miocéné forms, only iesser part belongs to the Hipparion-fauna. In this respect the

fauna is more definitely of true Miocéné type, than that of Sevastopol, which

consists only of a few species, bút lies in situ in an Upper Middle-Sarmatian (i. e.

Upper Bessarabian) stratum, or even the typical Hipparion-fauna of Kücükcekmece

írom a deposit, determined by Moliuscs as Upper Sarmatian with Macira bulgarica.

The Csákvár fauna is much more Miocéné in its features than the Gaiselberg fauna,

nt mentioning that from Brunn-Vösendorf. It its whole it shows a transition to

the faunae of the Bavarian Flinz, Oberhollabrunn, Sopron, or Felstárkány, where

the true elements of Hipparion-fauna are lacking. These Sarmatian faunae indicate

the beginning of a terrestrial peried after the sedimentation of the typical

On7/u«m-limestone of the Lower Sarmatian (i. e. Volhynian) layers with their

Continental, sandy sediments. In the course of its regression in the Upper Sarmatian
* (Chersonian), a bridge emerged in the Behring-strait. On this way the North-

American Hipparion-faunae m.grated int Eurasia and became dominant there. By
the time of the Lower Pannonian (Meotian) transgression, showing the end of

the regression, there were many Miocéné rclics as a result of the humid climale,

while the steppe-forms of the Hipparion-fauna decreased in nuntber, compared to

the forms of bushy woodlands (rhinoceroses, deers). This led to the so-called

Chilotherium-iauna of China or to the South-Russian Ceruocerus-Damacerus-faunae.

Correlations and Chronology.

The unity of the Paratethys — lying between thé Rhone-Basin and East-Asia

—ceased by the end of the Tortonian, and the separate basins began their

independent lives. In the ccurse of this the basins gradually, bút in a different

scale — according to their quantity of water masses, their climate, the dimension

of their watercollecting territory and the neighbouring group of hills — became first

brackish, then fresh-water lakes. Later they were gradually fiiled up and became

continents through all the different stages of development, from that of the Black

Sea to that of the Hungárián Basin. Bút the independent evolution of each basins,

liaving taken piacé in different rhythm, prevented the geologist in parallelizing

the sediments of the separate basins on the basis of their fossil-especially

Molluscan-remains; nt mentioning the comparison between the numerous local

stratigraphies and the maríné sediments, which can be applied only in a very

constricted area. They are still in connection with the stratigraphical system based

on the alternation of Molluscan-íaunas and giving the stratigraphical structure

of the global chronology. The stratigraphical system (based on marine Moliuscs)
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getting in crisis in every geocratic age — can only be connected by the uniform
scope vvith terrestrial evolutionarv and sedlmentary eycles.

I have ment.oned the division of the Sarmatian in three substages — based

on Vertebrate-remains —
,
which is in complete aecordance with the South-Russian

malacological local stratigraphy. Difficulties were eaused in the field by the fa.:t

that in the Hungárián Basin and especiallv W. írom it (where still appears the

brackish Lower Sarmatian), the erosion is only local Ív preeeded by a sand\

litoral series.

The conglomerates and gravels appearing on the hasis of the Meotian
transgression are to be classified to the gap representing the Chersonian.

The sediments of the Post-Sarmatian in the Bessarabian Gulf and the Basin

of Vienna gave numerically the most Hipparion-íaunas, so tliey are in connection

bolh with the typical local Meotian and the lower Congeria- series. No Vertebrate

íaunae are known írom this series írom Hungary. Though the comparison of

sedimentary cycles is very uncertain between territories outside the Alpine orogene,

on the hasis of its faunistic assemblages, Dinotherium-sands of Eppelsheim can be

placed to the limit of Chersonian-Meotian and the Chinese Hipparion-íaunae (so

calied Chilotherium-íaunae) partly in Meotian, partly in Pontian.

It seems that the Pontian substage, which is well separable írom the Meotian

in our country and E írom it, (on the ground of the malacological data), cann >t

be sharply separated by its Vertebrate-faunae. As explicated elsewhere in details,

both faunae show the assemblage with Cervavitus referring to a woody

énvironment like that of the S. Russian Meotian. Hatvan, Pestszentlrinc, and

Rózsaszentmárton gave Hipparion-íaunae of the upper Congeria-series in Hungary.

Here Unió wetzleri-sands, gravels in the Wenna Basin and Bessarabia

indicate the end of the Pannonian cycle, with so calied typical Hipparion-íaunae

of grass-lands. The classical localities Baltavár and Polgárdi or the Belvedere-

gravels of Vienna and the sands of Balta are often cited in liierature.

After the Kimmerian-Dacian regression closing the Pannonian cycle, by which

the Pontian was finished, a well marked transgression began everywhere

(P ! aisancian, Diestian, etc.).

While the series parallelisable with the Sarmatian íuse with the Tortorian

resp. Yindobonian (Boldérian) in the West, the following cycle undoubtedly means
everywhere the sedimentary cycle between this Upper Miocéné and that one

beginning with the Plaisancian (i. e. the Levantian). Therefore the so calied

Sahélian of the Mediterranean region or the Anversian in the North will be

identical in tinié with our Pannonian cycle of brackish-lacustrine natúré.

Finally there is the problem of the correlation with North America!

It is a custom in North America to piacé the Mio-Pliocene boundary to the

lower limit of the Hipparion-bearing sedhnents. Bút this is in contradiction with a

series of observations made on European Hipparion-faunae. So the Hipparion-

íaunae of Sevastopol, Csákvár, Kiiciikcskmece, the found et Sylt, etc., prove a

Middle-Upper Sarmatian age, based on malacological evidences, or the Miocéné

type of the occurring Mammal forms. Hipparion reached Europe after the middle

of the Sarmatian, necessarilv it could nt have startod írom North America

through the Behring-strait at the beginning of the Pliocene!

In the meantime lót of papers were published abobut this problem, mainly

against the Sarmatian view. ^

To the latter ones following arguments can be objecled:

I. All the Hipparions of North America without exception show more pri-

mitive features than the most primitive types of Hipparion in the Old World.
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2. The other American immigrants appear in Eurasia together with tlie

Hippcirion.

3. It is very important, that while no Eurasian form appeared in the so called

Lower Pliocene of North America, the ,.Middle“ Pliocene is full of forms

immigrated írom Eurasia; Simocyon, Agriotherium, Indarctos, Eomellivora, Plesio-

gulo, Ailuraena and Machciirodus can be mentioned here as the most known forni'-

4. No reason is except the first appearance of Hipparion, fór classifying the

Ricardo and Valentiné in the Pliocene; the persistance of Miocéné forms prove

the Miocéné character of these horizons.

All these arguments lead to the following conclusion:

1. Santa Fé, Ricardo, Valentiné and others are identifiable with the European
Lower Sarmatian.

2. The Clarendon series corresponds to our (Middle) Upper Sarmatian.

3. Hemphillian and Blancan are undoubtedlv Pliocene (bút nt Hemphillian-

Plaisancian, or Blancan — Astian, as demonstrated on the phylogenetic relations o.'

the Plesippus-Allohippus-Macrohippus-series)

.

The correlation chart accompanied here, will illustrate the views on inter-

continental correlations mentioned in this paper.

Maríné

:

Mediterranean, Atlantic

& North Sea

Brackish & lacustrine

:

Pannonian & Ponto-Caspiah

Continental

:

North American

•

Astian

Levantian

e
.

Blanco
Plaisancian, Diestian, etc.

Sahélian

(Anversian, Messinian

Redonian)

Kimmerian (Dácián

Rhodanian)

.

Pannnonian Pontian
Hemphilll,

Thousand Creek. etc.

Meotian
!

Chersonian Clarendon, Rattlesnake,

Republican, Upper Snake
Creek, etc.

1

Vindobonian s. 1.

(Boldérian. etc.)
Sarmatian Bessarabian

Volhynian
Ricardo, Valentiné, etc.

Tortonian Barstow, etc.

2/ Földtani Közlöny 10— 12. sz.
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SZEMLE

HEGYSÉGSZERKEZETI ÖVÉK
ÉS A KOLAJ-FELHALMOZÓDÁSOK*

SÍKABONYI LÁSZLÓ

(5 térkép- és rajzmelléklettel)
i

A Föld leghatalmasabb országában, a Szovjetunióban igen nagyszámú és

gazdag kolajterület található. A Szovjetunió kolajterületeinek földtani vizsgálati

fényt vet a kolaj keletkezésének és felhalmozódásának homályos kérdéseire. Ezt

a természetes adottságokon kívül lehetvé teszi a szovjet geológusok kiváló mun-
kája és nagyszámú irodalmi közleménye, amely módot nyújt a legtávolabbi terü-

letek földtani felépítésének az összehasonlítására.

A moszkvai, Gubkinról elnevezett Kolaj intézetben Nikolaj Ivanovics

Bujálov professzor irányítása mellett megpróbáltam azokat az összefüggéseket

kinyomozni, amelyek az azonos geotektonikai helyzet kolajmezk földtani jellegei

között felismerhetk. Ennek az óriási anyagot felölel tanulmánynak els ered-

ménye ez az összefoglalás-jelleg kis dolgozat, amely talán segítségére lesz a

magyar szakembereknek a Szovjetunió földtani megismerésében.

A Szovjetunióban csaknem minden terület üledékes kzeteiben találtak szén-

hidrogéneket. Ma már igen kevés területet nyilváníthatunk a kolajbányászat szem-

pontjából teljesen reménytelennek. A földtörténeti múlt valamennyi szakaszában

keletkeztek szénhidrogénfelhalmozódások, és legfeljebb csak az tapasztalható, hogy

egyes földtörténeti szakaszok üledékeiben igen nagy mennyiségben, míg más id-

szakokéiban kevesebb kolaj található. A század elején a szakembereknek az volt

a véleménye, hogy kolajfelhalmozódások — majdnem kizárólagosan — a gyr-
dési övék fiatal üledékeiben találhatók, és a nagy szárazföldi pajzsok belsejében

vagy idsebb rétegösszletekben komolyabb kutatásokat nem végeztek. Az utóbbi

évtizedek fejldése azonban azt mutatta, hogy a kontinentális pajzsok bels részein

és a paleozoós üledékekben is igen nagymennyiség kolaj található. A Szovjet-

unióban Iván Mihailovics G u b k i n indítványára nagy kutatómunkát indítottak

meg az Orosz-pajzs keleti részének paleozoÓ6 képzdményeiben, az Ural és a Volga

közé es területen. 1929-ben, a Káma folyó mellett, a Fels-Csuszovszki hegyek

környékén találtak rá az els komolyabb kolajmezre. Pár esztend alatt azután

az Orosz-pajzs különböz részén feltárt devon- és karbon-korú kolajmezk olyan

óriási jelentségekké váltak, hogy Molotov elvtár.s a SZK(b)P XIII. kongresz-

szusán méltán „keresztelte
11

e! ezt a területet „Második Bakunak
11

.

* A Moszkvai Gubkinról elnevezett Kolajintézet „Kolaj és földgázterületek kuta-

tása
11

tanszékén 1951. április 16-án tartott eladás.
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Ha végignézzük a statisztikai adatokat, az idsebb földtani korokban kelet-

kezett koliajterületek gazdasági jelentségének állandó gyorsütem növekedéséi

tapasztalhatjuk. A paleozoós rétegekbl termelt kolaj mennyisége ma már csak-

nem eléri a harmadkori üledékekbl nyert kolaj mennyiségét.

1. sz. táblázat.

Á kolajtartó rétegek

kora

i

Szovjetunió termelése

%-bao
Világ termelése

%-ban

1913 1937 1950 1927 1946

évben évben

Harmadkon 98,8 93,3 59,0 56,4 47,6

Mezozoós 1,2 1,8 1,8 14,3 19,1

Paleozoós — 4,9 39,2 29.3 33,3

Ezek a tények a kutatók nagy részét arra a gondolatra vezették, hogy kolaj-

felhalmozódások keletkezhettek mindenkor, minden egyes földtörténeti szakasz üle-

dékeiben, mindenütt, ahol az illet földtörténeti szakasz tengerében szerves anyagú
üledékek halmozódhattak fel és ahol megvannak a kolaj tárolására alkalmas
kzettani és szerkezeti feltételek. Ennek a felismerésnek a következtében az egyes

kutatók azon igyekeztek, hogy a különböz kolajterületeket kzettani, vagy szer-

kezeti felépítésük szerint csoportosítsák, mert az üledékkzettani és szerkezeti

adatok segítségével a szerves anyagok migrációs folyamatait, amelyek az egyes

kolajtípusok keletkezéséhez vezettek, nyomon lehet követni, és az illet terület

kolajbányászati értékét meg lehet határozni. így az egyes kolaj területeket létre-

hozó folyamatok legtöbbször ki lettek emelve a Föld fejldését összetev folyama-

tok egészébl, a kolajmezk szerkezeti formái pedig önmagukban a Föld nagy-

szerkezeti egységeitl függetlenül lettek tárgyalva. Ha azonban „a kolaj kelet-

kezésének és a kolaj-területek képzdésének folyamatát dialektikus nézpontból
vizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy ez a folyamat a Föld hatalmas dialek-

tikus fejldési folyamatának egyik része.“ (Gubkin). Éppen ezért szükségesnek

látszik a kolajtartalmú területeket olyan rendszerbe összefoglalni, ahol ezek

nincsenek kiszakítva a Föld fejldését összetev nagy ciklusok egészébl.

Ha a kolajterületeknek a Föld fejldését irányító orogenetikus szakaszok

által létrehozott geotektonikai övékhez való viszonyát megállapítjuk, akkor bele-

kapcsoltuk azok keletkezési folyamatát a Föld fejldését összetev nagy ciklusok

egészébe. Ha pedig helyesen összesítjük a különböz helyeken lév, de az azonos

geotektonikai egységek azonos zónáiba tartozó olajmezket, az így kapott cso-

portok jellemzje a hasonló földtani felépítés lesz. Az az üledékciklus, amelynek

egyik fázisában keletkezik a kolaj anyakzete, egy-egy szerkezeti zónán be ül

hasonló módon folyik le. A migrációs folyamatokat irányító Etológiái és szerke-

zeti adottságok tehát a kolajterület szerkezeti helyzetétl függenek.

Ha tehát a kolajterületeket geotektonikai helyzetük alapján csoportosítjuk,

olyan természetes rendszert kapunk, ahol térben és idben azonos helyzet kolaj-

területek kerülnek egymással párhuzamba. Ha pedig egy területnek geotektonikai

helyzetét meghatároztuk, meghatároztuk annak a geoszinklinálishoz való viszo-

nyát is, tehát nemcsak a szerkezeti formákat kialakító igénybevétel hasonló foka

és módja, hanem az üledékképzdés, vagyis a kolaj keletkezésének és felhalmo-

27 *



zdásának hasonló menete is jellemzi az azonos csoportokba tartozó kolajterüle-
tek tagjait.

A Szovjetunió kolajterületei változatos és gazdag anyagot nyújtanak az

összehasonlításhoz, azonban a végs és helyes kép kialakításához a Föld vala-

mennyi kolajelfordulásának figyelembevétele szükséges.

A kolajterületeket geotektonikai helyzetük alapján elször A. d' L o n e osz-

tályozta. Szerinte a kolaj és az egyéb bitumenek elfordulásai:

1. Vagy az ids pajzsok peremén, a Kaledoniai gyrdéshez,

2. vagy a Herciniai gyrdéshez,

3. vagy pedig az Alpi gyíírdési övhöz kapcsolódva találhatók.

Ké:ségteien, hogy a leggazdagabb kolajfelha'mozódások a három nagy hegy-
ségképzdási öv környékén csoportosulnak, azonban ma már ismerünk igen gaz-
dag kolajelfordulásokat a nagy szárazföldi táblák nyugodt település réteg-

összleteiben is.

> Az utóbbi években. Y. A. Uszpenszkij és A. Sz. Radcsenko, majd
pedig I. O. Brod és N. A. Jeremenko rendszerezte a kolajterületeket geotek

tonikai helyzetük alapján. A szovjet kutatók az ilyenértelm rendszerezésnek

mintegy alapgondolatát vázolták a részletek kidolgozása nélkül.

V. A. Uszpenszkij és A. Sz. Radcsenko geotektonikai térképet közöl-

nek és feltüntetik a kolajterületeknek a hegységszerkezeti övékké! való kapcso-

latát is. Brod és Jeremenko vázlatos táblázatban foglalják össze az egyes

kolajtartalmú provinciákat. (2. táblázat.)

2. sz. táblázat.

Kolajtartalmú provinciák

Csoport Alcsoport

I. A pajzsok kolaj és földgáz pro-

vinciái.

II. x\ gyrdési övék kolaj és föld-

gáz provinciái.

1

.

) A pajzsok belsejében lév medencék.

2.) A pajzsok peremén lév területek.

1.) A fiatal gyrdési övék eltere és

a gyrt területek szegélyzónái.

2. ) A köztes medencék.

I. O. Brod és N. A. Jeremenko vázlatának továbbfejlesztése igen hasz-

nos feladatnak mutatkozik. A Szovjetunió kolajterületeinek tanulmányozása révén

kiviláglik ugyanis, hogy a pajzsok belsejében lév medencéktl fokozatos átmene-

tet találunk az egyszerbb felépítési jellegekbl a bonyolultabbakba, együk oldalon

az ids, a másik oldalon pedig a fiatal gyrdési övék felé. A különböz korok-

ban és különböz helyeken keletkezett kolajmezknek nemcsak felépítésbeli jel-

lege, hanem az ket létrehozó folyamatok is egy egységes láncolattá kapcsolódnak.

I. O. Brod és N. A. Jeremenko vázlata alapján a Szovjetunió kolaj-

területeit geotektonikai helyzetük - alapján a következ fbb csoportokba soroz-

hatjuk. (3. sz. táblázat.)
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3. sz. táblázat:

A Szovjetunió köolajtartaimú területei a Föld szerkezeti nagy egységei-

hez való viszonyuk alapján.

A szárazföldi idös-láblák és a

PQloeozoás hegységszerkezeti

övék elterének köolajfarfalmá

területei.

Aszárazfldi-
láblák

belsejében

lév
kbolajterülefek

B

A polaeozoikum

hegységszerkezeti

öveinek
peremén lev

kolaj

területek

A szárazföldi

ids- táblák

peremén

lév

medencék

koolaj-

területei

vagy

„
átmeneti

provinciák"

III.

A fiafal hegységszerkezeti -

övékhez kapcsolódó

kolojferulefek

A B c

A mezozoikum Az Alpi hegység- Az Alpi

végén szerkezeti -öv hegysegszerkezeh

mozgóit elterének ÖV

területekkel k öolaj közfes

kapcsolatos

kolaj

elfordulások

elfordulásai C internid

medencéinek

kolajterülelei

I. A szárazföldi ids táblák és a paleozoós hegység-szerkezeti övék elterének

kolajtartalmú területei.

Ebben a csoportban olyan kolajterületeket találunk, amelyek vagy a merev

pajzsok bels részein, vagy pedig a paleozoikum hegységképzdési öveiben fog-

lalnak helyet. (Lásd a mellékelt térképen.) Ellentmondásnak látszik, hogy a gyü-

rdési övék területeit együtt tárgyaljuk a merev pajzsok belsejében lév meden-

cékkel. A Szovjetunió területén a paleozoós hegységképzdési övék kolajterületei

kis jelentségek. Az Orosz-pajzs keleti peremén, az Ura! nyugati elterében

húzódó köolajelfardjUlások jellegeikben’ sok ha somióságot mutatnak az Orosz-

pajzs bels részeinek elfordulásaival és minden jel arra mutat, hogy nem köve-

tünk el hibát, ha az Orosz-pajzs paleozoós rétegsorait az uráli geoszinklinális-

sal egybevetjük, min* epikontinentális kifejldést.

- A Moszkv a i-medlencé |öl kezdve (Szokszó-Izsevszkij és Cimszko-iIszimszk:j

mezk) a Volga elterén keresztül (Buguruszlán, Szaratov, stb. mezk), Bas-

kírjáig (Isimba, Tujmazü mezk) és az Ural elteréig (Molotov környéke) a *

paleozoikum mindinkább vastagszik, az epikontinentális kifejldésben alapvoná-

sok fokozatosan mosódnak el, és az üledékképzdés menetében mind ersebben

érezteti hatását a közeli uráli geoszinklinális.

Több szerz a nagy táblák belsejében feltárt kolajmezket azonban „tiszta"

pajzsjelleg elfordulásokként tárgyalja és teljesen különválasztja fejldésüket a

geoszinklinális fejldés folyamataitól. M. F. Mircsink azonban világosan

rámutat arra, hogy az Orosz-pajzs földtani fejldése kapcsolatban van az urad

geoszinklinális fejldésével.

A .szovjet geológusok más helyeken is kifejtik, hogy az Orosz-pajzs kolaj-

elfordulásai fejldéstörténetileg az Ural-tól élesen nem különíthetk el.
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A szibériai kolajnyomos területek pontos földtani kiértékelésére még nincs
meg a mód. Az ázsiai gyrt öv elterében húzódó szénhidrogén-felhalmozódások-
nak mind a mai napig különlegesebb bányászati jelentsége nincs. Igen érdekes
és reményteljes szénhidrogénelfordulások vannak a középázsiai paleozoós hegy-
ségképzdési öv belsejében. A Ba!has-tó keleti folytatásában és a Bajkál-tó
medencéjében köztes helyzet, lesüllyedt praekambriumi hegységtöredékekkel kap-
csolatban mezozoós, paleozoós, és prekambriumi rétegek tartalmaznak szén
hidrogéneket.

II. A kontinentális pajzsok peremén lév medencék kolajterületei, vagy „átmeneti

provinciák
1

*. %

A Szovjetunió területén három olyan elfordulás van, melyet ebbe a csoportba
lehet sorozni: K-Ukrajna, Ural-Emba és az Arktikus terület.

Milyen alapon nevezhetjük a pajzsok peremén lév kolaj területeket átmeneü
provinciáknak?

1. Ezek a „kolajmedencék** nem messze terülnek el a geoszinklinálistól, és

ennek megfelelén rétegsorukban az epikontinentális és a geoszinklinális jellegek
keverednek.

2. A kolajtartó rétegek fels paleozoósak vagy mezozoósak, tehát a pajzsok
kolaj tartóin ál fiatalabbak, az Alpi-öv kolajtartóinál idsebbek.

3. A szerkezeti formák jelentsen élénkebbek mint a pajzsokon, de határozott

gyrdéses jellegek, nagy velk, rá- és áttolódások nem találhatók.

Összefoglalva mindezt, azt mondhatjuk, hogy a pajzsok peremén lév kolaj-
területek k: fej ldésiik, földtani koruk és szerkezeti formáik szerint, átmenetet jelez-

nek a pajzsok és a fiatal hegységképzdési övék kolajterületei közölt.

Az Ural-Emba körzetben és az ukrajnai mezkön a kolajtartó-szerkezetek a

penn sóösszlet mozgása révén jöttek létre. A triász üledékek hiányosan vannak
képviselve és a paleogénben alig történi üledékfelhalmozódás. Ezek a jelek arra

engednek következtetni, hogy a pfalzi és a larami hegységképzdési idszak moz-
gásai ezeket a területeket is érintették. A pajzsok pereme tehát viszonylag élénken

mozgott a hegységképzdések idején, s a mozgást a perm sóösszlet közvetítette

a mezozoós képzdmények felé.

III. A fiatal hegységszerkezeti öéekhez kapcsolódó kolajterületek.

A leggazdagabb és legjobban tanulmányozott kolajelíordulások a fiatal

hegységszerkezetek zónájában vannak. Szénhidrogénfelhalmozódások találhatók

a mezozoikum végén kiemelkedett hegységtömegekkel kapcsolatban (A), a har-

madkori hegységképzdési öv elsüllyedékeiben ( B) és köztes (internid) meden-

céiben. (4. sz. táblázat.)

4. sz. táblázat.

A B C

Fergana ÉK-Kárpátok Grúzia

Tádzsikisztán É-Kaukázus Azerbajdzsán

Keres D-Turkménia
Kubán-Fekete-tenget

Dagesztán

Aral-tó környéke Szahaiin

Kamcsatka -
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A 4. sz. táblázatban látható beosztáshoz a következket kell hozzáfznünk:
Grúzia és Azerbajdzsán területét sok geológus nem .számítja köztes meden-

cének.

Szahalin és Kamcsatka helyzete teljesen külön megítélést kíván, azonban
földtani adatok ezekrl a területekrl nem állnak rendelkezésünkre.

A) A mezozoikum végén mozgott területekkel
kapcsolatos kolaj elfordulások.

A középázsiai kolajterületek sorozhatok ide. A Szovjetunió ezen távoles
területérl még nem rendelkezünk olyan nagymennyiség adattal, hogy teljesen

tiszta képet kaphassunk ezeknek az igen bonyolult hegységrendszer területek-

nek földtani felépítésérl. A bonyolult tektonika itt igen sokszor nehéz feladatok

elé állítja a geológust, mivel az Altáj, Pamir, és 'a Tian-Sán vonulatában a külön-

böz hegységképzdési fázisok zónásan északról dél felé ismétldve nyilvánultak.

Északra a Pamirtól a Gisszarszk és az Els-Péter hegyláncok déli lejtje a

mozozoikum végén mozgott, míg a Pamir északi része paleozoós gyrdésekbl
áll; a Középs-Pamirban egész fiatal gyrdések találhatók, míg délebbre pre-

kambriumi mozgások nyomait figyelték meg.
Ezektl a hatalmas hegyláncoktól nyugatra és délnyugatra terül el a Tadzsik-

depresszió. A. D. Ar'hangelszki szerinti a Tadzsik-depresszió a mezozoikum
mozgásainak az eredménye. A paleogén elején igen nagymennyiség törmelék

hordódott le a medencébe, és ez a durva törmelékes rétegösszlet a kolaj tárolója.

A Tadzsik-depresszió a gyürdési öv közé ékeldött medence, azonban helyzete

szerint egészen még sem internida. Teljesen köztes (internid) medence a Fergá-

nai-mélyedés, melynek rétegtani felépítése egyez a Tadzsik-depresszióéval.

A Közép-Ázsiai hegységrendszer még igen sok bonyolult kérdést állít a föld-

tan mveli elé. A különböz idkben lejátszódott mozgások az általános csapás

irányában és arra merlegesen is, ma még fel nem ismert szabályok szerint ismét-

ldve alakították ki a hegységeket. Itt is a csapásiránnyal párhuzamosan zónásan

felépített részgeoszinklinálisok soráról van szó — akárcsak az Alpokban — azon-

ban itt a zónák kiemelkedése között lév fáziskülönbség, a nagy méretek miatt

jobban észlelhet, és számolnunk kell a geoszinklináiisnak a csapás irányában

való részekre tagoltságával is.

Szeretnék néhány szót szólni e helyen az Aral-tó környéki, karakumi szén-

hidrogéntartalmú területekrl is. Az Aral-tó az Orosz-tábla keleti folytatásában

lév Uszturt-pajzs szegélyén terül el. A kolajmezk földtani felépítése ennek

a helyzetnek megfelelen igen sok hasonlóságot mutat Ural-Emba földtani fel-

építéséhez. A mezozoikum üledékeiben azonban még egyelre jelentékenyebb

kolajíelhalmózódásokat nem találtak. A szénhidrogének az Aral-tó harmadkori

fejldésének termékei.

B) Az Alpi hegységszerkezeti öv elterének
kolajelfordulásai.

Az Alpi hegységképzdési öv eltérzónája, vagy „flis" öv az Északi-Alpok

eltt kezddik, és a Kárpátok, Balkán-hegység és a Kaukázus küls oldalán-húzó-

dik tovább K felé. A hegyláncok elterében a merev pajzsok és a gyürdési öv

határán a paleogén és a miocén élénken diszlokált üledékei találhatók. A pliocén

ezekrl a területekrl hiányzik. A rétegek mozgatottságának mértéke a pajzsok

irányában fokozatosan csökken.
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Az ÉK-Kárpátok küls oldalán a galíciai (Boriszláv, stb.) kolajmezk talál*

hatók. A Kaukázus É-i eltérzónájában Keres, Kubán, Fekete-tenger, Groznij és
Dagesztán kolajterü tetei foglalnak helyet.

Nem mondhatjuk azt, hogy a fiatal gyrdési öv küls zónájának kolaj-terü-

letei teljesen azonos fejldésmenettel rendelkeznek. Végighaladva ezen a kéreg-
részen, a kolaj-területeknek igen változatos tömegével találkozunk. Nemcsak a

gyrdési rendszer uralkodó csapására merlegesen az eltér felé haladva talá-

lunk eltérést a jellegekben, hanem a csapás irányában is, amit érthetvé tesz az

a tény, hogy az Alpidák nem minden egyes tagja azonos idben mozgott.

A Krímet és a Kaukázust pl. M. V. Muratov és A. D. Arhangelszki
különválasztják, mivel szerintük a Krim-hegvség kiemelked mozgása már a

mezozoikumban befejezdött.

C) Az Alpi hegységszerkezeti öv köztes medencéinek
kolajterületei.

'Az Alpidák hegységrendszerében, tektonikai értelemben, megkülönböztetünk
ú. n. köztes pajzsokat (internidák), amelyek a gyrt öv közé vannak beékeldve.
Ezek a köztes pajzsok a Föld valamely régebbi fejldési szakaszának marad-
ványai, nem egy esetben a paleozoikum valamelyik hegységrendszerének kon-

szolidálódott töredékei. Ezek a „tömbök
11

a fiatal mozgásokban mint passzív

tömegek veitek részt.

A köztes-pajzsok vagy masszívumok javarészén a mezozoikumban üledékek

nem képzdtek, ami valószínvé teszi, hogy a mezozoikum tengerének partjával

párhuzamosan futó kisebb-nagyobb szigetcsoportokat alkottak. Amikor a paleogén

végén a mezozoós tömegek kiemelkedésének f szakasza befejezdött, megindult

ezeknek a tömböknek a süllyed mozgása. Minden jel arra mutat, hogy itt izo-

sztatikus kiegyenlít mozgásokkal kell számolnunk, amelyek a kiemelt mezozoós

tömegek és a köztes pajzsok között jöttek létre. Ezek a mozgások, ahogy azt a

különböz országokban végzett geodéziai mérések bizonyítják, még ma sem feje-

zdtek be. Az emelked hegyláncok között lév tömbök süllyed mozgása követ-

keztében, a neogén elején, a gyrdési övék közén kisebb-nagyobb üledékgyüjtk

alakultak ki, amelyekbe az újonnan képzdött magaslatokról a törmelékes afiyag

igen nagy mennyisége hordódott.

Minden köztes helyzet medence önállóan fejldött, és ma van olyan, amelyik

véglegesen feltöltdött, azonban egynéhányban az üledékfelhalmozódás napjaink-

ban is folyik.

Klasszikus köztes medence a Magyar vagy Pannóniái medence, amely a Kár-

pátok és a Dinaridák közén terül el. A Pannóniái medence alapját az ú. n.

Pannóniái masszívum képezi. A Pannoniai-masszivumhoz hasonló kisebb-nagyobb

tömegek egészen Iránig húzódnak, a harmadkori hegységrendszer közén és az

Alpidákat két zórára: az északi Alpini vagy Kárpárida és a déli Dinarida-övre

osztják. Ez a köztes „masszívumrendszer
11

a Rodope masszívumnál kétfelé ágazik

és nemcsak délkeleti irányban húzódik tovább, hanem keleti irányban a Fekete-

tenger medencéjén keresztül a Kis és Nagv-Kaukázus között lév Kúra és Rión

masszívumokban folytatódik. (A Rion-foiyó depressziója Grúzia, a Kura-folyóé

pedig Azerbajdzsán területén van.)

A Ny-i kutatók a Kis- és Nagy-Kaukázus között lév mélyedést nem mint

köztes medencét fogják fel, hanem az eltérzóna flis-övének a hegységrészek közé

benyúló ágaként kezelik. Nem egy szovjet geológus is a fenti elvet vallja a

„Kaukázusontúlról
11

. Erre a véleményre azért jutott a kutatók egy része, mivel
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a Kaukázuson-túÜ terület ersen diszlokált képzdményeket mutat és a tektonikai

firányok ezen a területen megfelelnek a Kaukázus jellegzetes ÉNY—DK-i csapás-

irányának. A másik érv, ami e területnek a „f!is“-'övhöz való tartozását látszik

Bizonyítani az, hogy az itt felhalmozódott üledékekben ú. n. „flis-jellegeket“ lehet

felismerni.

Eltekintve a „flis“ elnevezés körüli összevisszaságtól, (mivel evvel a minden-

ható szóval hol üledékkzettani, hol mint rétegtani elnevezéssel találkozunk, hol

pedig egész geotektonikai zónát jelölnek vele), rá keli mutatnunk arra, hogy az

ú. n. „flis“ jelleg üledékösszlet a gyrödési övék bels peremén is megtalálható

(st a terület fejldéstörténetétl függen másutt is), tehát az, hogy vala-

milyen terület üledékei „flis“ jellegek, még nem határozza meg annak egyik

vagy másik szerkezeti övbe való tartozását.

Az sem elégséges ellenérv az ellen, hogy a Rión és a Kúra folyók depresz-

szióját mint internidákat fogjuk fel, hogy az antiklinálissorok tengelyének csapás-

iránya, a Kaukázus f csapásirányával megegyezik. Világos az, hogy minden
internid tömeg mozgása, csak annak az egész hegységszerkezeti öv mozgásának
a függvényében képzelhet el, amelyik közé be van ékelve. Legfeljebb csak arról

lehet 6zó, hogy a köztes masszívumok mozgása kevésbbé intenzív, mint a kör-

nyez gyrt övé, a hegységképz erk iránya esetleg eltérést szenved, azonban
sehogysem lenne helyes azt állítanunk, hogy a pajzsok mozgása független a kör-

nyez hatalmas kéregrészek mozgásától és a köztes pajzsokon így nem is kíván-

hatunk a gyrödési övéktl teljesen független tektonikai irányokat és jellegeket.

Annyi bizonyos, hogy a Rión és Kúra masszívum igen kicsi, vagy ahogy való-

színbb a Fekete-tenger és a Dél-Káspi medence kicsi tartozéka, tehát tektonikai

mozgásában megközelítleg sem olyan önálló, mint pl. a Pannóniái masszívum.

Azonban arra a kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy a két Kaukázus közén

viszonylag nyugodt település fiatal rétegösszletekkel borított széles medence

terül el, csak egy mélyben húzódó merev tömeg feltételezésével adhatjuk meg a

feleletet. Hogy feleletünk nem hibás, azt a Rión és a Kúra völgyében megfúrt igen

vastag rétegösszletek bizonyítják. A Kúra depresszióban A. D. Arhangelszki
a geofizikai mérések eredményeibl mintegy 5000 méter vastag fiatal üledéktakarót

tételez fel. Ilyen nagyvastagságú rétegösszlet csak nyugodt süllyedmozgást

végz területen halmozódhatott fel. A földtörténet revolúciós szakaszában, a föld-

kéreg labilis zónájában pedig csak merev tömegek végezhettek nyugodt vertikális

mozgásokat. -

Hasonló meggondolásokat találunk elszórtan R e n g a r t e n és A. D.

Arhangelszki munkáiban is. Rengarten a Rión és a Kúra depressziók

viszonylag nyugodt szerkezeti formáit köztes masszívumok feltételezésével véli

megmagyarázhatónak. Tehát a Rion-folyó völgyének, azaz Grúziának és a Kura-

folyó völgyének, azaz Azerbajdzsánnak a kolajelfordulásait, mint internid

medencékben keletkezett kolajterületeket különválasztjuk a Kaukázus E-i oldalán

lév olajmezktl. A fenti érveink érvényesek az Elbrusz és a Kopet-Dág közé

es, a Káspi-tenger K-i folytatásában lév kis síkságra is, tehát a Dél-Turkmén

kolajelfordulások szintén ebbe a genetikai csoportba tartoznak.

A Két-Kaukázus közé, valamint az Elbrusz és a Kopet-Dág közé es kolaj-

mezk igen sok vonásban eltérnek a Kaukázus É-i peremének kolajterületeitl.

Míg az É-Kaukázusban a kolaj az oligocén és az ids miocén üledékekben talál-

ható elssorban, addig a bels medencékben a pliocén végén keletkezett üledékek-

ben van a leggazdagabb kolajfelhalmozódás. A köztes medencék produktív réte-

geivel azonositható rétegsorok a Kaukázus küls peremén igen hézagosán kép-

zdtek, a kolajmezk szerkezeti formáit véve figyelembe pedig a két terül:
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között semmi hasonlóság sem található. A geotektonikai alapon történ osztályo-

zás éppen itt bizonyítja be jogosultságát, ahol még ma is létez tengerek átnyúl-

nak az egyik zónából a másikba és a két zóna kolajterületeinek földtani felépíté-

sében mégis megmutatkozik fejldésmenetük különbözsége.
A fentiekben röviden és csak a legfontosabb geotektonikai alapvonalak figye-

lembevételével — Brod és Jeremenko alapgondolatából kiindulva meg-
próbáltuk a Szovjetunió kolajterületeinek természetes rendszerét felállítani.

A kolajterületeknek egy hasonló alapokból kiinduló csoportosítása a kolajfelhal-
mozódások keletkezésének lényegileg nem vegytani, hanem földtani problémájára
egy újabb irányból vethet világot. Ez a rövid összefogialás-jelleg értekezés ilyen

feladatokat hiány nélkül nem teljesíthet, hiszen a Föld valamennyi kolajeifordu-
lásának a kiértékelésére az adatok nem állanak a rendelkezésünkre. Csak arra
akarunk rámiftatni, hogy a szénhidrogén-felhalmozódások nem bonyolult össze-
visszaságban vannak szétszórva a Föld kérgében, mint azt egynéhány’ .szerz bizo-

nyítja, hanem térben a Föld szerkezeti egységeihez és ezen keresztül a Föld fejl-
dési szakaszaihoz kapcsolódnak. Hogy ez a kapcsolat nemcsak helyzetbeli, hanem
a Föld különböz területein különböz idkben lejátszódott földtani folyamatokhoz
való valóságos viszonyt fejez ki, azt az alábbi egynéhány törvényszerség
támasztja alá:

1. A kontinentális pajzsokon a kolajtartó kzetek nagy .százaléka karbonátos
kzet. Az ^átmeneti kolajterületeken keresztül a gyíírdési övék felé haladva a

kolajtartó kzet összetételében a törmelékes kzetek jutnak túlsúlyra.*

2. A kolajtartók szerkezeti formáinak jellege a koiajterüleí geotektonikai

helyzetétl függ. A geotektonikai helyzet a kzetek igénybevételének foka, a
íoimaalakító erk iránya és a kolajtartók szerkezeti formái között lév kapcsolat
az 5. számú vázlatos táblázaton láthatók.

5. sz. táblázat.

k köolajferüiehek szerkezeh-fcrmái és a tektanizmus megnyilvánulási-módja

közöli kapcsolat

Szerkezeli egységek

Ids szárazföldi-tablók

A palaeozoós györödési-ovek elölere

A szárazföldi-fóbiák pereme

A mezozoos mozgási-területek

Az Alpi-öv eltérzánája

Az Alpi kéregszerkezeti-öv köztes (internidj

területei

A kolajmezk
szerkezeti formái

Ural-Volga -ter lei

Ural- Volga

Emba
Ny.-Ural

Emba
Ukrajna

Tádzsikisztán
Fergána

E.-Koukázus

Ny -Ukrajna

Azerbajdzsán
Grúzia

Dél-Tjrkménia

* Az itt következ szövegben
tositást vesszük alapul.

és táblázatokban a 3. számú táblázatban közölt csopor-
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3. A geotektonikai helyzettl függen a kolajtartó rétegek korában is mutat-

kozik szabályosság. A 6. sz. táblázat világosan mutatja azt, hogy minden gec-

tektonikai övnek megvan a maga jellegzetes „ko!ajkorszaka“.

4. Az egyes geotektonikai övék kolajmezibl termelt kolaj kémiai össze-

tételében is vannak rokon vonások. Nagyszámú, de az egyes területekre meglehe-

tsen egyenltlenül elosztott kémiai vizsgálat középértékét tünteti fel a 7. sz.

táblázat, mégis a kén-, parafin- és kátránytartalom százalékos középértékét össze-

köt vonalak párhuzamos futása arról gyz meg bennünket, hogy az egyes kolaj-

típusok keletkezésére a különböz szerkezeti zónák különböz földtörténeti alaku-

lása vezetett.

6. sz. táblázni.

A kolaj idbeli eloszlása szerkezeti egysé-

gek szerinh 7. sz. táblázat.

A kolajok kémiai összetételének változása

a különböz tektoniki-övekben
(•százalékos kózipérrék)

Természetesen, ha valaki az itt elmondott egy-két törvényszerséget túl

mereven fogja fel, nem egy helyen fog látni tlük lényeges eltéréseket. Nem egy-

szer fordul el az, hogy a kontinentális pajzsok belsejében lév valamelyik

kolajterületen az olajtartó kzet, a szerkezeti forma, a kolaj kémiai jellege

nagyon hasonló a gyrdési öv valamelyik kolajterületének olajtartó kzetéhez,

szerkezeti formájához és az ott található kolaj kémiai jellegéhez. Nyomatékosan

kell azonban hangsúlyoznunk, hogy felfogásunkban az olaj területeknek csak az

uralkodó általános vonásai függnek tektonikai helyzetüktl, mégpedig azért, mivel

a kolajfelhalmozódások létrehozásában szerepet játszó számtalan földtani folya-

mat a geotektonikai öv fejldésfolyamatának szerves tartozéka. A geotektonikai

övön belüli helyi körülmények szabják meg, hogy számtalan földtani folyamat

közül melyik lesz az uralkodó.
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A kolaj keletkezésének és felhalmozódásának folyamatát tehát csak helyi

vizsgálatokkal ismerhetjük meg, más területekkel való összehasonlításában az így
felismert törvényszerségeknek mindig csak földtani gondolatmenet lehet az

alapja. A kolaj keletkezésének és felhalmozódásának kérdése u. i. földtani prob-

léma még akkor is, ha az olaj képzdésének magyarázata csak a szerves kémia

segítségével lehetséges. A kémiai folyamatok menetét is csak akkor ismerhetjük

meg helyesen, ha ismerjük a kémiai folyamatokra ható valamennyi tényezt.

«J . III íi K a 6 o h ii :

TeOTeKTOHK^eCKHe 30HHI H HeiflTHHbie MeCTOpOJKfleHHH

Abtop ycTaHOBim pa3.inqHE.ie HetjmiHbie npoBiiHu,mi Ha ochobc Hetj)-

THHbix o.iacxéií CoBeTcrcoro Coio3a. no reoTeKTOHiiqecKOJiy xapaKtepy oh
pa3.mqaeT MecToposK^eunn Ha exapbix igiiTax, Ha Kpanx miiT, h eiwia^qaThix

aeceííeax. r.iaBHbie rpynnw oh no^;pa3^;e.iiiHaeT Ha necKO.ibKO no^rpynnbi.

no MHCHino aBTopa xapaKTep HeijjTenocHtix nopo^, B03pacT o6pa30BaHHH Hetjmf

h xuMiiqecKiiü xapaKTep er 3aBiicHT ot reoTeKioHiiHccKiix ocTOHTe .iLCTBax.

]» pa3.inqHbix reoTeKTOHuqecKiix 30iiax oópa30Ba.mcb Tinibi Hetjmi.

\

Zones géotectoniques et accumulations de pétrole

pár Ladislas Sikabonyi.

En partant de la relation qui exisie entre les terrains pétroli férés de I’Union

soviétique et les zones géotecton ques. l’auteur a établi plusieurs provinces á pét-

role. II fait la distinction entre les gisemenis de pétrole des boucliers, des bords

des boucüers, de l’avant-terrain des zones de plissement et des bassins situés

entre ces zones. En dedans de ces catégories il distingue plusieurs sous-divisions.

A són avis le caractére des roches renfermant du pétrole des champs pétroliféres,

leur forme structurelle, le temps de íormation du pétrole, de mérne que són carac-

íére chimique, alternent réguliérement dans leur's traits principaux. 11 établit que

ce sont les diíférences qu’on observe dans les différentes zones géotectoniques qui

ont méné á la formation des divers types de pétrole.
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK

ELZETES KÍSÉRLETEK A GÁNTI BAUXIT IZORADIÁCIÓS
RÉSZLETTÉRKÉPÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ*

MÉHES KÁLMÁN

Irodalmi adatok szerint a gánti bauxit Ra - tartalomra vonatkoztatott sugár-

zási intenzitása két nagyságrenddel nagyobb, mint más hazai kzeteké (1).

Azok a fizikai természet vizsgálatok, melyeket Csókás J.-sal Sopronban

végeztünk, arra az eredményre vezettek, hogy a bauxitban mindkét radioaktív

elem, a Th és az U is jelen lehet, de az U mennyisége a Th -hoz képest aláren-

cleltebb.

A laboratóriumi mérések után, melyeket 26 cm átmérj és 27,5 kg súlyú

rölt bauxittal végeztünk, szükségesnek mutatkozott a bauxit helyszíni vizsgálata

is. Nagyobb tömeg bauxit esetén feltételezhet volt ugyanis, hogy a számolócsre

jutó sugárzásintenzitás a bauxit lelhelyén mélyített furatban mérve nagyobb lesz,

mint a laboratóriumban, mivel itt a számolócsövet körülvev bauxit kiterjedése

végtelennek tekinthet. Elgondolásunkat alátámasztani látszottak azok az abszorp-

ciós mérések is, amelyek arról tanúskodtak, hogy a bauxitban igen kemény kom-
ponensek vannak, amelyek nagyobb vastagságú bauxTton is áthatolnak, mint ami-

lyen vastagsággal méréseinknél dolgoztunk.

A külszíni méréseket Gánt-Bányateleptl ÉNy-ra, a térképen 1. számmal jel-

zett, felhagyott bauxitbányában kezdtük meg. A sárgásvörösesbarna, helyenként

pizolitos bauxit meglehetsen alacsony sugárzási értékeket adott.

Az 1. számú feltárás bemérése után a 2. számmal jelzett felhagyott fejtben

"végeztünk méréseket. Itt már magasabb és egymástól eltérbb sugárzási értéke-

ket kaptunk.

A méréseket a Bagoly-hegyen folytattuk és három, a közelmúltban telepített

fúrólyuk számolócsöves bemérése után a beomlott Bagolytáró elterében végeztünk

20 perces idtartammal, több ízben Í6 megismételt mérést, mindvégig hasonló

eredménnyel. A Bagoly-táró kemény, barna bauxitja bizonyult t. i. a felvételi terü-

leten valamennyi gánti bauxit közül a legrádioaktívabbnak.

Érdekes, hogy a táró elterében a légtér gamma ionizációja valamivel nagyobb
"volt, mint magának a bauxitnak a sugárzása, ami a rosszul szellzött helyen fel-

gyülemlett emanáció (= radon) jelenlétére mutat. A három fúrólyuk alacsony

sugárzási értéke onnan ered, hogy a mérések egészen a felszín közelében történtek,

ahol még a bauxit keverve volt erdei talajjal.

A Bagolyhegy legmagasabb sugárzású pontján, továbbá a 2. számú fejt két

legmagasabb sugárzású pontján át húzott egyenes párhuzamos a tle 89 m-re futó

DNy-i irányú törések egyikével, vajamint a melegesi vetkkel.

A vizsgálatokat a Meleges felhagyott bányáiban folytattuk. A 3. számmal

jelölt bányában számos mérést végeztünk. A mérések alapján megkíséreltük a

.bánya DK-i részében az jzoradiációs görbék megrajzolását. Az ÉNy-i részben vég-

* Eladás a Magyar Földtani Társulat 1951 okt. 24-i szakülésén.
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tzett mérések — a hányókon végzett mérési adatokat figyelmen kívül hagyva --

arra mutatnak, hogy a sugárzás itt is a törés, ill. vetövonalak felé növekszik

Ugyanezt tapasztaltuk a melegesi 4. számmal jelzett felhagyott bányában is.

A harasztosi, jelenleg mvelés alatt álló, a térképen 5. számmal jelölt bányá

bán szintén megvizsgáltuk az egyes bauxitok sugárzási viszonyait. A számoló-

csöves méréseket cca 4 cm átmérj és 1 m mély furatokban végeztük. A mérés':

eredményeket kiértékelve feltnt, hogy a két viszonylag legnagyobb sugárzási érték

pontot összeköt egyenes egybevág a bauxitnak és a dolomitnak, az elrehaladó

fejtés során feltárt elvetdésével.

A Harasztos-bányarészben végzett akkumulátoros méréseket véve alapul, meg-

próbáltuk az egyes bauxitfajtákat aktivitásuk szerint osztályozni. Ez a kísérlet

nem vezetett eredményre, mivel a vizsgálatok szerint nemcsak a bauxit minsége,

hanem bizonyos fokig tektonikai helyzete is szerepet játszik a sugárzás intenzitá-

sának szempontjából. A törések, ill. vetdések menti bauxitok minden esetben

nagyobb sugárzási értékeket adtak, mint a törésvonaltól távolabb es ugyanolyan

minség bauxitok.

Ilyen értelmezésben a radiológiai mérések geológiai interpretációja sikerre

kecsegtet a szerkezeti viszonyok felismerésében.

Ezt a megállapítást alá lehetett volna támasztani a törésmenti és a törés-

vonaltól távolabb lev szürke márgák és dolomitok sugárzási viszonyaival. A mind-

össze 9 napig tartó mérések során sajnos erre nem került sor.

A terepméréseket összehasonlítva a laboratóriumi mérésekkel, azt találtuk.

Tiogy lényeges különbség nincs közöttük. így a méréseket megfelel súlyú (cc;

40 kg) bauxitminta esetén a lelhelytl távol is el lehetne végezni, ha nem vo!

nánk tekintettel azokra a lehetségekre, amelyeket a helyszíni mérések a szerkezet'

viszonyok kiértékelése terén nyújthatnak.

A bauxit sugárzását az .alábbi táblázatban hosanlítjuk össze, más hazai kzet,

ill. termék sugárzásával. Kiindulási mértékegységi a gránit sugárzásával ekvi

valens sugárzású gránitgneiszt vettük.

- í- .

/ Cónf
j

28 Földtani Közlöny 10—12. sz.
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Sor-

sz.

Kzet ill.

termék

Kzetsugárzás
20 perc

alatt

Kozmikus
sugárzás

20 perc alatt

Az anyag
súlya

kg-ban

i kg-ra es
sugárzási

hányados

1 . Gránitgeneisz, Vashegy,
Soproni-hegység 24(5 338 37.50 0.01

2. Gránitgneisz. Deákkúti
kfejt. Soproni-

hegység 222 300 36 . 60 0.01

3. Vörösiszap 1232 468 18.60 0.14

4. Sötétsárga, elsrend
bauxit, Gánt. 7(56 342 27.50 0.08

A gránitgneisz Ra tartalomra vonatkoztatott sugárzási intenzitását F i n á 1 y S.

(3). a gránitokéval megyegyezen 1
0
— g/g kzetben adja meg.

Ugyancsak táblázatban tüntetjük fel az egyes bauxitfajták sugárzási intenzi-

tását a harasztosi bányában végzett mérések alapján. Ezek a mérések ugyanis, az

eladásban ismertetett technikai nehézségek leküzdése után készültek.

Az U és Th- tartalom kvantitatív adatainak közlését mellztük.

A bauxit leírása
sz.

A bauxit kémiai

jellemzése

Kzet-
sugárzás

10 perc

alatt

Kozmikus
sugárzás

10 perc

alatt

Sugárzási

viszonyszám
kzetsugárzás

kozmikussugárzás

29. vasszegény, 1203 65%,
sárgásbarna Fe203 8-13%

SiOa 8-13% 334 160 2.0

30. u. a. u. a. 329 160 2.0

31. vasdús, sütétbarna. A1 203 50-52%
pizolitos Fe 203 30-40%

Si0 2 5-6% 519 160 3.2

. u. a. u. a. 472 160 2.9
31 /a.

33. sötétsárga, A1 203 53%
másodrend Fe203 18-20%

Si02 6—7% 431 160 2.6

33/a. u. a. u. a. 438 160 2.7'

35. világosbarna, A1203 60%
elsrend, Fe 203 16-20%
okkersárga Si02 1.5-3% 402 160 • 2.5

csikókkal

35/a. sárgás, elsrend,
rózsaszín
csisokkal u. a. 498 160 3.1

36. 1 sötétbarna,

elsrend u. a. 449 160 2.8

37. u- a. u. a.. 500 160 3.1

38. u. a. u. a. 488 160 3.0
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Sor-

sz.
A bauxit leírása

A bauxit kémiai

je lemzése

I Kzet-
i sugárzás

i
20 perc

Kozmikus
sv g írzás ,

20 perc

Sugárzási

visszonyszám

kzetsugárzás
alatt alatt kozmikussugárzás

39. fakósárga, kissé

lilás árnyalatú

harmadrend

A1 203 35-40%
Fe203 cca— %25
SiO, 15-20% 465 160 2.9

40. iparilag

hasznosítható

festék

A1 203 45— 40%
Fe203 14-16%
SiO, 22—25% 257 160 1.6

40/a iparilag nem
hasznosítható

festék

p 350 160 2.1

K . Mexeui:

IÍ3<>pa,niian,iioiinaH Kapra raiiTCKoro úokchtoboio JíecTopoat^enuii b Heurpim.

Abtop uonuTa^iaa onpe^e^nTt HOByio K.aaccn<{>fiKaitnK> öokchtob h;i ocBOBe nojieBtif.

pa^naniiOHHux H8MepeHH». B pe3y.nÍTaxe cbohx paóoT ycranoiiíiaocb, >rro Ha pa^noaKTiiBHOCTn

öokchtob, Kpo>ie nx coci aBa HMeeT h hx TeKTOHHMecKoe no.TOHceHue. Bokchtbi 3a.ie-

raioipHe BAOJib cpocoB Bceiyta hmbiot óo.Tbme pasnanHOHHOÜ hht6hchbhocth. aew Te, KOToptie

HaxOABTca B^a.Tu or 'reKTOHiiaecKOÍí .nniinu.

Essais poiir Pétablissement d’une carte isoradiologique des bauxites de Gáni

pár Coloman Méhes.
L’auteur a essayé la classification des bauxites selon leur activité á l’aide de

dosages radiologiques faites dans le terrain. Les essais ont été infructueux

parceque, selon les coristatations de l’auteur, la radioacíivité des bauxites dépend

non seulement de la qualité de la bauxite, mais aussi des conditians tectoniques

du gisement. Les bauxites situées de long d’une ligne de rupture ou d’urie faille

ont toujours une plus grande intensité de radiation que les bauxites de mérne

qualité, plus éloignées de la ligne de rupture ou de la faille.
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Science, Vol. XXIV, 1932.



438

ÜJ SZIRÉNA-TÍPUS A MAGYAR MIOCÉNBL
KRETZOI MIKLÓS

A mátraszöllsi kbányából Legányi Ferenc Schréter Zoltán
útján egy sziréna állkapocs-töredékét juttatta el a M. Áll. Földtani Intézetbe.

Els rátekintésre valamelyik nagytermet Melaxytherium-la]nak látszott, a

lelet tüzetesebb vizsgálata azonban meggyzött arról, hogy a mátraszöllsi fets-

torton sziréna önálló, eddig nem ismert fejldési vonalat képvisel. Fogazatának

f jellegzetessége alapján Haplosiren n. g. néven új nemként írom le az aláb-

biakban, faji nevének H. legányii n. sp.-t javasolva, lelkes és évtizedek óta fárad-

hatatlanul tevékenyked egri gyjtnk tiszteletére.

Haplosiren n. gén.

Genoholoptípus: H. legányii n. sp.

Jellemzés: Nagytermet szirénák, magas koronájú, de igen leegyszersített

felépítés zápfogakkal, melyeken a talonid (mesoconid) egy osztatlan kúpból áll.

Zápfogak száma (?) 5.

Haplosiren legányii n. sp.

Holotipus: F. 1. V. 6001. — Bal állkapocs-töredék az utolsó két zápfoggal (az

utolsó, kibúvófélben lev M metaconidja sérült). Az állkapocstest az utolsó záp-

fog mögött és az els zápíog gyökértáján tört le.

Lelhely: Mátraszölls, kbánya; andezittufás lajtamészk.

Földtani kora: Miocén, tortonai emelet.

Jellemzés: Azonos a nemévei.

Méretek: Állkapocs legkisebb magassága az utolsóeltti M alatt 85 mm;
ennek hossza 32,5 mm, szélessége ell 25.0, hátul 23,0 mm; az utolsó M hossza

33,0 mm, szélessége hátul 21,5 mm.

Összehasonlítás: A mátraszöllsi tortonai alakkal való összehasonlí-

tásnál a következ sziréna-típusok jönnek- elssorban tekintetne, részben méreteik,

részben földtani koruk, vagy alaki hasonlóságuk alapján: a pliocénbl tekintettel

kell a Felsinotherium- fajokra lennünk, a miocén alakok közül pedig elssorban a

Mataxytherium, Miossiren, Thalattösiren nemek alakjait kell vizsgálat .alá vennünk,

a .régebbi formákat, Halitherium-ot és még régebbi alakokat, úgyszintén az ersen

eltér specializációt mutató, vagy hiányosan ismert típusokat kihagyhatjuk.

A Felsinotherium-fajok közül a típusfaj (F. foreslii Capellini) méreteiben

jól megegyezik a leírt fajjal. Ezzel szemben éiesen ellér a fogak specializálódási

iránya, amennyiben a mátraszöllsi alak fogai si szabásukat és igen leegyszer-

sített 5-kúpos "felépítésüket magas fogkorona mellett is tartani tudják, míg a Felsi-

notherium-íogaza\on ezt az utóbbi jelleget a kúpok komplikálódása és koptatott

állapotban a jellegzetes, szabálytalanul elhelyezett szigetek halmaza váltja fel.
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Emellett a leírt fajon — akárcsak az si alakoknál — a linguális kúpok kiemel-

kedbbek a labiálisaknál. Egyben viszont egyeznek: mindkét formánál aránylag

egyszer mesoconid- (pásttá Ion id-) ék nyomul be az endoconid-hypoconid-mezbe,

ahelyett, hogy más, földtanilag fiatalabb szirénához hasonlóan e mögött alkotna

(különösen az utolsó fogon) kisebb-nagyobb mértékben fejlett harmadik, hátsó

kúpsort (posttalonid).

A Felsinotherium serresii (Gervais), mint plaisanci alak, korra közelebb

fekszik a mátraszöllsihez, mint az elbbi (mely asti), méreteiben azonban jóval

kisebb. Fogazatának egyszer felépítésében is sokkal közelebb áll a leírt fajhoz,

mint az olasz alakhoz. A zápfogak eltér méretaránya (elre hirtelen csökken

nagyságukkal), az utolsó M bonyolultabb posttalonidja azonban a bevezetben

említett nagyságkülönbségek mellett azt bizonyítják, hogy jól elválasztható, de

mégis rokon fajokkal állunk szemben.

A meglehetsen bizonytalanul körülhatárolt Metaxytherium-nem fajai közül a

típus-faj (M. fossile — cuvieri) kisebb, mint a leírt faj, fogai alacsonyabbak, kúp-

jaik viszont bonyolultabbak, különösen a posttalonid felépítésében. További bonyo-

iódást mutat e téren a még nagyobb M. krahuletzi. Depéret fogazata, éppúgy,

mint a többi, némi bizonytalansággal ide sorolt faj, vagy az önálló nem kép-

viseljeként Thalattosiren néven kiemelt „Af." petersi Ábel.
A miocén-pliocén Miosiren-nek ugyancsak egyedül fels fogazatát ismerjük,

M.-redukciójának mértéke azonban egyszer fogfelépítése ellenére is megnyugtat-

hat afell, hogy ez a belga szirénatípus a mienktl ersen elüt irányban specia-

lizálódott.

Fenti összehasonlítás azt mutatja, hogy a mátraszöllsi sziréna nagyter-

met Metaxytheriina-típust képvisel, melynek helyét a réndszerben a valódi Nletaxy-

theriumok és Felsinotherium közt jelölhetjük meg, megemlítve, hogy kis Felsino-

therium serresi inkább ennek az alaknak a rokonságába sorolható, mint az igen

bonyolult fogazató nagy Felsinotherium forestiive 1 azonos nembe.

A mátraszöllsi sziréna, Koch A. felsesztergályi Halitherium cf. christoli-

adata és Schréter Thalattosiren (,,Metaxytherium“) petersi (A b e i) -lelete után

a Kárpátmedence harmadik miocén szirénája, igazolva, hogy fiatalharmadkori ten-

gerünk szigetvilágának sekély tengere éppoly alkalmas lakóhelye volt a szirénák-

nak, mint óharmadkori beltengerünk, mely elszórt töredékek mellett a felsgallai

középeocén Sirenavus hungaricusi, óbudai rupéliai Manatherium delheid'ú és a

szendehelyi lattorfi Halitherium schinzit adta a tudománynak.

M. Kp e non:

HoBafl MHoijeHOBaH cnpeHa hs MaTpace-oeiu

Abtop onpeAe^raeT hobhíí po# 113 TopTOHCKoro H3BecTHHKa b oiipysK-

hoctu MaTpacejMein. XapaKTepHtie nepTti hoboto po,a,a: BticoKne ynpoajeH-
Hbie MeTaríOHii^HLie 3yóbi. Abtop cunTaeT BasKHtiM npOBepHTb #0 cnx nop
onpeAe.ieuHbie bh^bi Ha ocHOBe 3yHOH cucTeMti.

Neuer Sirenen-Typus aus dem ungarischen Miozán.

Von M. K r e t z 0 i.

Die Staatl. Ungar. Geologische Anstalt erhielt unlángst ein Unterkieíerfrag-

ment einer Sirene, die ihr F. L e g á n y i aus dér Steingrube von Mátraszölls

durch Vermittlung von Z. Schréter zukommen liess. Auf ersten Blick schien

dér Rest eine Metaxytherium-Art zu vertreten, doch ergab sioh gelegentlich einer
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naheren Untersuchung, dass die Sirene des oberen Törtön von Mátraszöliös einer

selbststándigen, bisher unbeschriebenden Entwicklungslinie zugehört. Ioh schlage

vor, die neue Gattung und Art Haplosiren legányii n. g. n. sp. zu nennen, zu Ehren
des seit Jahrzehnten erfolgreich und unermüdlich tatigen Sammlers Ferenc
L e g á n y i aus Eger.

Haplosiren n. gén.

Genoho’.otypus: H. legányii n. sp.

Diagnose: Grosswüchsige Sirenen mit liochkronigen aber stark vereinfachten

Molaren, an denen das Talonid (Mesoconid) aus einem ungeteitten Höcker besteht.

Xahl dér Backenzáhne: (?) 5.

Haplosiren legányii n. sp.

Holotypus: F. I. V. 6001. — Unterkieferíraginent dér linken Seite mit den let/.-

ten zwei Molaren (Talonid des lctzten, im Ausschlüpfen begriffenen M beschádigt)-

Unterkieferkörper ihinter Ms und vor dem ersten Backenzahn abgebrochen.

Fundort: Mátraszöliös, Steinbruch; andesittufhaltiger Leithakalk.

Geoiogisches Altér: Miozán, Tortonische Stufe.

Diagnose: Wie bei dér Gattung.

Abmessungen: Geringste Hbe des Unterkieferkörpers unter M2 85 mm. Lángé
des M2 32,5 mm, Breite vorne 25,0, hinten 23,0 mm, Lángé des letzten M 33,0 mm.
Breite desselben hinten 21,5 mm.

Vergleiche: Beim Vergleich mit dér tortonischen Form von Mátraszöliös

müssen folgende Formen — z. T. ihrer Dimensionen, z. T. ihres geologischen

Altens, oder ihrer morphologischen Áhnlichkeit wegen — in erster Linie in Betraeht

gezogen werden: aus dem Pliozán müssen die Felsinotherium-Arten berücksichtigt

werden, wáhrend von miozánen Formen in erster Reihe die Arten von Metaxy-

therium, Miosiren und Thalaitosireti untersucht werden sollten. Die Formen des

Paleogens, wie Halitherium und noch áltere Tvpen, sowie eine abseits stehende

Spezialisation aufweisenden, oder mangelhaít bekannte, können unberücksiclitigt

bleiben.

Von den Felsinotherium-Avten stirrunt die typische Art (F. forestii Capellini)
in ihren Dimensionen gut mit dér zu beschreibenden überein, wogegen sie aber

in Bezug auí Spezialisationsrichtung des Zahnbaues stark abweicht. Wáhrend
náhmlich die Molaren dér Mátraszöllser Form den altertümlichen Bauptan und
stark vereinfachte 5-höckerige Form trotz ausgeprágte Hypsodontie be behalten

habén, tritt bei Felsinotherium eine starke Komplikation dér Höcker und im

abgekauten Zustand charakteristische, als unregelmássig zerstreut wirkende Ver-

teilung derselben auf. Dabei ragén die Höcker dér lingualen Seite über die labiale-

Seite empor. ganz. wie bei den a’.tertümüchsten Formen. In einem Punkíe stimmen
sie aber gut überein: an beiden Formen klemmt sich ein einfaches Talonid (Meso-

conid-Posttalonid) in die Mitte des Endoconid-Hvpoconid-Feldes ein, anstatt dass

es, wie bei geologisch jüngeren Sirenen, ein hinter diesem (besonders am Ms ) ge-

legenes Höckerpaar als dritte Höckerredie (Posttalonid) zr Ausbildung gebracht

hátte.

Felsinotherium serresii (G érv a is) liegt als plaisantische Form dér von

Mátraszöliös geologisch etwas náher (F. forestii ist astisch), dimensionell ist ste

aber kleiner. Übrigens steht sie derjenigen auch im einfachen Molarenbau bedeutend

náher als dér italiánischen Form. -Abweichendes Grössenverháltniss dér Backen-

záhne (nach vorne rasches Abnehmen dér Grösse), etwas komplizierter gebautes

Posttalonid sprechen aber neben den anfangs erwáhnten geringeren Abmessungen

dafiir, dass es sich hier um zwei gut trennbare. doch verwandte Formen handett.
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Von den Arten dér ziemlich unsicher mnrissenen Gattung Metaxylherium isi

die Typus-Art (M. fossile = cuvieri) kleiner, mit brachyodonten Molaren, kornoü-

ziertem Höckerbau, besonders am Posttalonid. Weitere Komplikáljon im Bauplan

dér M kcnnen am grossen M. krahuletzi De péret wahrgenommen werden, ebenso,

wie an den weiteren, mit Vorbehalt zu dieser Gattung gezáhlten Formen des

Miozáns, oder beim „M“- petersi Ábel, für dem ein eigenes Genus, Thalallosiren

errichtet werden konnte.

Vöm Miosiren des Boldérien kennen wir zwiar nur die Oberkieíerbezahnung,

doch genügt die fortgeschritíene Reduktion des übrigens (bzw. eben darum) ein-

íach gebauten M
:í
zr Feststellung dessen, dass diese belgische Sirenenform eine

von dér beschriebenen scharf getrennte Entwicklungsünie vertritt.

Obiger Vergleicih beweist es, dass die Sirene von Mátraszölls einen echterr

Metaxytheriinen vertritt, dér einigermassen eine Mittetstellung zwisclien Metaxij-

therium und Felsinotherium einnimmt. Es muss nooh erwahnt werden, dass das

kleine Felsinotherium serresii eher in die Verwandtschaft dieser Form falit, als

mit Felsinotherium forestii congenerisch ist.

Die Sirene von Mátraszölls ist neben A. Koch’s Halitherium cí. christoli

und dem Thalallosiren (,,Melaxytherium") petersi (Ábel) - Fund Z. Schréter’s
von Felsesztergály bzw. Márcfalva die dritte náher bestimmbare miozáne Sirene

des Karpatenbeckens, als Beweis dafür, dass die mit Inseln dioht besetzte Flachsee-

Landschaft dieses Jungtertiáren Binnenmeeres den Sirenen zoun Gedeihen ebenso

gut entsprochen habén kann, als unser Palaogen-Meer, das neben zerstreuten

Fragmenten aus dem Mitteleozán von Felsgalla den Sirenavus hungaricus, aus

dem Rupelium von Budapest-Obuda ein Manatherium delheidi-Skelet und aus dem
Lattorf von Szendehely den Abdruck eines Halitherium selíinzi- Skelettes liefern

konnte.



VÍZFÖLDTANI MEGFIGYELÉSEK A GÖMÖRI-KARSZTON
JAKUCS LÁSZLÓ

A Gömör—Tornai-karszton végzett vízföldtani vizsgálatok során nagykiterjo-

désíí, a Baradla-rendszeftl független karsztvízrendszert sikerült kinyomozni, a

Méné?-, Bódva-, Jósva- és Lófej-völgy által határolt területrészen.

A vidék föltani felépítésében triász-korú üledékes kzetek vesznek részt, még-
pedig középs-triász fehér és szürke mészk, alárendelten dolomit, továbbá alsó-

triász agyagpala és homokk. Az agyagpalás-homokköves rétegesoport vízíöldtani-

lag vízrekesztnek. tekinthet, a karbonátos kzetösszlet ellenben ersen karszto-

sodott. A vízrekeszt rétegcsoport a területen két, nagyjából kelet-nyugati csapása

vonalban nyomozható: délen a Jósvavölgy mindkét oldalán, a terület északi részén

pedig a Ménesvölgy északi oldalán. A vízrekeszt tagok felszíni kibukkanása

mindkét esetben egy-egv, fiatalabb hegységképz mozgások által ersen deformált,

antiklinálist jelöl. A déli antiklinális tengelye mentén a Jósvavölgy vágódott be,

az északi antiklinális déli oldalán, részben már a karsztvíztartó rétegcsoportban

a Ménesvölgy alakult ki. A széles köztes mészkvonulat északi pereme így a

karsztvíz számára megcsapoló erózióbázisul szolgál, aminek következtében a

Ménesvölgyben sok kisebb vízhozamú karsziforrás bukkan felszínre. Ebbl követ-

kezik, hogy a karsztvíztartó szinklinális északi szárnyában — a jól fejlett felszíni

karsztjelenségek ellenére — sem számolhatunk nagyobb kiterjedés, feltárásra

érdemes barlangrendszer jelenlétével. Más a helyzet azonban a szinklinális déli

szárnyában, ahol a fennsíkperemig felnyúló vízrekeszt rétegsor, mint természetes

gát, akadályozza a karsztvíz lefolyását a jósvavölgyi erózióbázis felé. Jósvaf köz-

ségtl Színig a Jósvavölgynek nincs olyan melyen bevágódó északi mellékvölgye,

amely az itteni karsztvíznívó alatti szintben megcsapolhatná a vonulat karszt-

vizét. A Bcjamér- és Kopolvavölgv is csak magasabb szintben vágja át a mész

követ, s így a karsztvíztömegre gyakorolt megcsapoló hatásuk alárendelt jelleg,

karsztforrásaik kis, illetve közepes vízhozamúak.

A karsztvízíartó szinklinális déli felének erózióbázisa a Lófejvölgy déli végé-

nek az a pontja, ahol a vízrekeszt és a karsztos összletek-a völgyfenék feltárásá-

ban egymással érintkeznek. Érthet tehát, hogy itt van az egész terület legbvebb

viz karsztíorrása (térképen I.). A forrást két év óta különböz évszakokban sike-

rült megfigyelni. Tulajdonságai jól kidolgozott üregrendszerre utalnak.

A forrás vízhozama — a vízgyjt területre hulló csapadék mennyiségé-

tl függen — 100—800 liter/másodperc között ingadozik. Hirtelen és kiadós

záporesk után már néhány órával ersen megnövekszik, a víz gyengén zavarossá

válik. Ilyenkor a víz a szokásos kiömtósi hely fölött mintegy két méterrel is ömlik

a lejttörmelék hézagaiból.

Az I. karsztforrás vízgyjt területe a Szelce-völgytl délkeletre és

keletre nyomozható ersen dolinás fennsíkrész. A Nagyoldal-tet karsztvizének
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leíolyási irányál eddig nem sikerült ugyan meghatározni, igen valószín azonban,

hogy ez a terület is a Szelce-karsztvizrendszerhez adja karsztvízfeleslegének jó

részét.

A völgyben mintegy 50 méterre! északnyugatabbra es' „Szabó-kútja“ nev
forrás vízrendszere nem áll kapcsolatban az I. forráséval, mert a két forrás víz-

hozam-ingadozásai nem egyöntetek és hmérsékletbeli különbségek is mutatkoz-
nak. A „Szabó-kútja“ vízgyjt területe a tol# nyugatra húzódó karsztfennsík.

Minthogy a Szelce-rendszer karsztíorrásának vízgyjt területe keletre messze
nyomozható

v
s a karsztvíz a több kilométeres utat igen gyorsan, néhány óra alatt

teszi meg, igen kézenfekv és valószín, hogy a karsztvízáramlás földalatti patak-

mederben, barlanghálózatban történik. Jól fejlett barlangrendszer létezése mellett

bizonyítanak a vízhozam gyors ingadozásán és a víz zavarosodásán kívül, a fel-

színen megfigyelhet fej’ett karsztjelenségek is. A területen található zsombolyok

keletkezését csak nagyméret barlangtermek mennyezetének felfelé harapódzó

leomlásából magyarázhatjuk. A Kopolya-zsomboly alján Keszler mintegy 40

méter mélységben délnyugati irányban folyó patakot talált, amelyet azonban a

ktörmelék és szifon miatt továbbkövetni nem tudott. A Kuriszláni-zsomboly csak

felszínesen van átkutatva, a Nagyoldali-zsombolyban pedig, amely mindegyik

között a legnagyobbnak látszik, ember még nem járt.

A vízgyjtterület- fejlett dolinarendszerei annak a jelei, hogy a földalatti

karsztjelenségek- is ersen fejlettek. A területen több víznyel van, ezek közül a

II. -vei jelzett 1951. májusában, hirtelen beszakadással jött létre. Víznyelképessége

szinte korlátlan.

Az I. karsztíorrás feletti mészkoldaiban számtalan, ktörmelékes vörösagyag-

gal kitöltött kzetrés van, akárcsak a Jósva-forrás fölött. Ez a törmelékes agyag
patakhordalék.

A forrástól mintegy 25 méterre felfelé az oldalban, egy télen ersen gzölg,
tág hasadék volt. 1933-ban Keszler ezt a hasadékot kitágíttatta és rajta keresz-

tül egy barlangvég jelleg repedéshálózatba jutott, amely gazdag korróziós for-

máival amellett szól, hogy a barlangrendszer folytatása ugyancsak fejlett. A foly-

tatást nagymennyiség törmelékanyag zárta el, amelynek eltakarításához Kész-
termék nem volt anyagi íedezete. Mivel a kitágított bejárat közvetlenül az újon-

nan épített mút mellett fekszik, balesetek elkerülése végett ma ktörmelékkel

van eltorlaszolva.

Az elmondottak alapján igen valószínnek látszik, hogy hazánk e nemben leg-

nagyobb és legszebb természeti kincsének, az Aggteleki-barlangnak ikertestvérével

állunk itt szemben. Az Aggteleki-barlangot maga a természet tárta fel és tette

hozzáférhetvé az ember számára, az aggteleki pleisztocen-vetdés révén. A Szelce-

rendszer barlangját a karsztkutatás mutatta ki, feltárása azonban emberi munka-

erre vár.

A Szelce-rendszer barlangjának járható hossza mintegy 15 km lehet. Cseppk-

képzdményekben igen gazdagnak kell lennie, mert- az aktív rendszer feletti mész-

ktömeg vastagsága helyenként a 200 métert is eléri. Feltárása mellett a követ-

kez, részben tudományos, részben gyakorlati érvek szólnak:

A barlangrendszer feltárását nem a véletlen, hanem tudományos és céltuda-

tos kutatómunka tenné lehetvé, s így a barlangrendszer feltárása egyben igazol-

hatná annak a munkamódszernek a helyességét, amellyel a barlang létezésének

megállapításáig eljutottunk.

Az általános karsztfejldéstan -korszer megítéléséhez felbecsülhetetlen érték

adatokat várunk a barlang megismerésétl, pl. a zsombolykeletkezés Kész tér-

félé elméletének bizonyítékát. Ez lenne u. i. az els barlang, amelyben alulról
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közelíthetnénk meg a felszínen már ismeretes zsombolyokat, és mérésekkel állapít-

hatnánk meg a járatelzáródás és a zsomboly egymáshoz való helyzetét.

A barlangihálózat szelvénye a Szelce-völgy környékének alapos rétegtani és

tektonikai megismerését tenné lehetvé.

A barlangban, fkép a zsombolyok környékén, nagymennyiség denevérguanó

felhalmozódás várható, amelynek kitermelésével népgazdaságunk jóminség ter-

mészetes mtrágyához juthatna.

A barlangrendszer feltárását meg lehetne kísérelni a zsombolyokon, vagy
víznyelkön keresztül. A Kopolyai-völgy végében lév forrás idszakos, fels

járatának kitágítása útján ugyancsak remélhet, hogy bekerülhetünk a Szelce-

rendszer egyik ágába. Nincs kizárva azonban, hogy itt egy kisebb, önálló karszt-

vízrendszerrel van dolgunk. Ez esetben a Kopolya-zsomboly sincs genetikai össze-

függésben a Szelce-rendszer barlanghálózatával.

A feltárás legbiztosabb eredményt ígér módja a forrás fell való behatolás,

vagy a Kész ler által megkezdett úton, a barlangi deltahálózatot elzáró törmelék

átásásával, vagy egy 80— 100 m hosszú, a deltaszakaszt átharántoló kutatótáró-

va\, amely bejut az egységes fágba. A tárót néhány méterrel a forrás felett lenne

célszer telepíteni.

A távolabbi környék bejárása során, Deienk községtl északra, egy nagyol'.'

ids megjelenés, jórészben kitöltött víznyel (?) barlangot és egy ugyancsak ids.

lorrásbarlangot találtam kb. 450 m tszf. magasságban. (Az irodalom egyikrl sem

tud). Mivel mindként barlangnak már a pliocén folyamán is nyitott szája volt.

Könnyen lehetséges, hogy rétegeik értékes gerinces smaradványokat tartalmaznak.

A Veliki Strosz déli iábánál is van egy kb. 8 m hosszú forrásbarlang, ennek

kitöltése azonban jóval fiatalabb. A barlangszáj déli fekvése és a forrás közelsége

miatt azonban srégészeti szempontból jelents leleteket rejthet magában. Ez

utóbbi barlang folytatása is könnyen feltárható ienne.

Jl. fl k y ii

:

rn;i;poreoJiorHHecKHe HaaiOfleHHH Ha reniepcKOM KapcTe

TeMepcKaa KapcTOBaa ojiacTt oto rnaBHbm KapcTOBbiíí paiíoH b BeHrpmt.
3jeci> HaxoAHTca nperepacHaa KapcTOBaa nemepa ArnejieK. C noinoinbio rn^po-

reunornnecKiix aHu.ni30B bo^bi a BTop onpeAenun HOByio CHCTeAiy icapcTOB-

bix nemep KOTopaa pacnonoaceHa b pafiOHax HouiBacJje ii Ce^aenycTa. Abtop

b AanbHeintíM yicaaceT Ha MeTO^,bi Haií6o,iiee u;e.iecoo6pa3Horo BCKpbiTHH

3Tiix neipep.

Observations hydrogéologiques dans le Karst de Gömör

pár Ladislas Jakucs

Le plus grand terrain karstique de la Hongrie est célúi du coinitat de Gömöf.
C’est ici que s’est développée la célébre grotte de stalactites d’Aggtelek.

Dans són étude l’auteur démontre en ce territoire, á l’aide d 'observations

hydrogéologiques, la présence d’un colossal systéme de grottes • karstiques qui

s’étend de la commune de Jolsvafö jusqu’á Szeice-puszta. II élucide aussi la

iiuestion de la méthode la plus appropriée pour leur exploration.

v
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ISMERTETÉSEK

Prigcrovszkij M. M.: Geologú seszkije isszledoványija i paleogeograficseszkij

analiz pri razvedkach uglenosznüch rajonov CCCP. (A Szovjetunió kszéntaríalmú területei-

nek földtani kutatása és paleogeográfiai analizise. Moszkva, 1948.) Prigorovs zkij
profeszor könyve ketts célt valósít meg: a jellegzetes kszénterületek földtani és sföld-
rajzi jellemzését adja kifejldési típusok szerint és ugyanakkor rámutat az ezekbl a tudo-

mányos elemzésekbl adódó gyakorlati vonatkozásokra. A Donyec-medencét, a kelet-

ukrajnai barnakszénterü’etet, a kiszelovi kszénvidéket, a cseljabinszki és a kuznvecki me-
dencéket, továbbá Kazahsztán északkeleti részének alsó-karbon kszéntelepeit és a baj-

kálkörnyéket tárgyalja részletes elemzéssel. A könyv összefoglalja az említett kszénterü-
letekrl írt részleíaatokat, ezeket önálló kutatási eredményeivel kiegészíti a szerz és

egységes szemléletmóddal világít rá a felmerül kor és genetikai kérdések megoldás-
módjára. A könyv elssorban a kszénkutatás geológus és mérnök szakemberei számára
készüli, de átfogó kérdésbeállítási módja a szakkáderképzésben is nélkülözhetetlenné teszi.

Hatalmas irodalmat ad.

J a k u c s.

Va s z i I j e v P. V.: U goi (Kszén). Moszkva, 1949. V a s z i 1 j e v könyve egyike annak
a tudományos és gyakorlati kérdéseket metodikai beállításmóddal tárgyaló kiadványsoro-
zatnak, melynek a legfontosabb hasznosítható ásványok lelhelyeinek földtan; tárgyalása
a célja. A könyv els részében a szerz a kszén fizikai sajátságait tárgyalja. Nagy súlyt

lektet a mikrostruktúra vizsgálatokra. Ezután a rétegtani azonosításokkal foglalkozik,

majd rövid fejezetben a kszén kémiai összetételét tárgyalja. A kérdésbeállító rész után

a kszén hasznosítási módjait tárgyalja, elssorban ipari vonatkozásban. Itt a briketiezés,

kokszolás, lepárlás módozatainak ismertetésén kívül rámutat a földalatti kszénelgázosí-
tás módszerére is, melyet a nehezen kitermelhet telepek hasznosításánál ma már a Szov-

jetunió számos területén alkalmaznak. Külön fejezetben foglalkozik a kszén anyagának
makroszkópos és mikroszkópos kutatásával és a kémiai-technológiai vizsgálati módszerek-

kel. A továbbiakban a kszénülés folyamatának feltételeit, majd a kszén metar^orfizmu-

sának ismérveit tárgyalja. Érdekes fejezet szól a kszén mállásáról. Részletesen Kapjuk a

kszéntelepek kialakulásának sföldrajzi feltételeit. Adja külön-külön a kszénfajták petro-

gráfiai, petrogenetikai, kémiai és technológiai osztályozását, majd a kszéntelepek genetikai

osztályozásáról és a kszénvidékek iparilag je..emz típusairól ír.

A könyv további, mintegy 150 oldal terjedelm része a Szovjetunió szenvagyonanak

és kszénelfordulásainak becslése és ismertetése. Szerz megkülönböztet várható (per-

spektivális) és ipari kszénkincset. Ebben a ketts felosztásban genetikai alapon elszór

a medencebeli kszénkifejldéseket ismerteti, majd az átmeneti zóna telepeit, végül az

orosz tábla kszénkincsének adatait nyújtja. Ez a csaknem felbecsülhetetlen érték munka

1949-ig megadja a kérdés irodalmát is.
b Jakucs.

Betechtin A. G.: Promüslennüje margancovüje rudi CCCP. (A Szovjetunió ipari

mangánércei.) Moszkva, 1946. Betechtin professzor több, mint 300 oldalas munkája

kimerít ismertetése nemcsak a Szovjetunió mangántelepeinek, hanem a mangánnal kap-

csolatos valamennyi földtani és ásványtani kérdésnek. A könyv els része általános man-

gánföldtan, ahol a' mangán ásványait, a magántelepek genetikai típusait, a mangánércek

ipari osztályozását és ipar: követelményeit, továbbá a mangánlelhelyek kutatásikörülmé-

nveit tárgyalja körültekint részletességgel és igen nagy felkészültséggel. A könyv má-

sodik része a Szovjetunió mangántelepeinek ismertetése. Ebben a részben az ukrajnai,

kaukázusi, uráli, kazahsztáni, középázsiai, nyugatszibériai és a távolkeleti magánérctele-

pek részletes földtani és ipari vonatkozású ismertetését kapjuk. Betechtin professzor
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Könyve a mangánnal kapcsolatban érdekelt valamennyi szakember számára nélkülözhetet-

len, a kérdést a maga teljességében átölel, alapvet monográfia. Megjelent a Szovjetunió

Tudományos Akadémiájának kiadásában 1946-ban.

J a k u c s.

K le nova M. B.: Geologija mórja (A tenger geológiája). Moszkva, 1948. Klenova
professzor hatalmas munkája a legkorszerbb tengergeológiája a világirodalomnak. Szá-

mos általános földtani és üledékes kzetképzdési probléma megvilágítását adja a világ-

irodalom és a szovjet kutatóexpedíciók adatainak nagyszer feldolgozásával. A tenger
geológiájának tudománytörténeti vázolása után a korszer tengerkutatás feladatairól be-

szélve, beilleszti a tengerfenék geológiáját a többi tudományok közé. Rámutat egyben a

tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának lehetségeire is. Ezekután a tenger-

kutatás geológiai módszereirl, a mélységmérésrl, a mintavéte'rl, a minták feldolgozá-

sáról, az expedíciós munkáról és a geofizikai mérés módszereirl beszél. A követke
fejezet címe: a földkéreg szerkezete az óceánok alatt. Itt a nehézségi és szeizmikus ano-
máliákat ismerteti, maja a mai óceánok földtörténeti kialakulásáról ír. A tengerfenék dom-
borzatának elemzésével kapcsolatban a fenékhajlásszögek mérésérl, a fenék geomorfoló-
giájáról és ennek a tektonikával való összefüggésérl kapunk részletes tájékoztatói

A következkben a vízburoknak a tengerfenékre gyakorolt hatásait tanulmányozza a

szerz, így elssorban a vegyi hatásokat, a vízmozgások és az éllények hatásait. Ezután
a tengerfenékkel, mint az éllények lakó- és temetkezési helyével foglalkozik, az élvilág
és a tengerfenék viszonyával, a biocönózisokkal és tanatocönózisokkal, a szerves, fleg a

planktcni lények kzetalkotó szerepével és a bakteriális hatásokkal a kzetképzdésben.
Az üledéktípusok és a faciesek tanulmányozásánál az üledékképzdési tényezk figyelembe-

vételével, az övék szerinti elkülönítés (abisszikus, bathiális, sekélytengeri, paríközeli, nyilt-

tengeri, stb.) tárgyalásának az alapja. Külön fejezetet szentel a tengeri üledékek mecha-
nikai állapotainak, így elssorban a víztartalomnak, szemnagyságnak, lekeríketettségnek,

stb. vizsgálatára, majd! a fenéktérképek összeállításáról és alkalmazásáról beszél. Gondos
részletességgel elemzi a tengerfenék üledékeinek vegyi és mechanikai kölcsönhatásait. Itt

adja magyarázatát az üledékek színének és a tengeralatti mállási és egyéb kolloidkémiai

folyamatok ismertetésén keresztül jut el a konkrécióképzdés problémájáig, melyet új meg-
világításban állít elénk. A tengeri ásványképzdés folyamatainak nem kevésbbé érdekes
fejezetében kapjuk a glaukonitképzdés és a jellegzetesen mélytengeri ásványok kialaku-

lásának megvilágítását is. Ezután az üledékek rétegzettségének fajairól, okairól, majd a

vízalatti talajcsszásokról beszél a szerz. Szemlélteten mutatja be a hullámverésnek a

szerepét a tengerparti üledékképzésben, a partvonaltípusokat és azok kialakulását. Az
utolsó fejezetben a szerz által vezetett expedíciók tudományos munkájának eredményeként
a Szovjeunió beltengereinek negyedkorszaki fejldéstörténetét rajzolja meg, s ezzel könyve
még teljesebb értékvé válik. A m az egész világirodalmat felölel irodalmi felsorolást ad.

Ábrakincse gazdag és jól van összeállítva. Magyar nyelvre való lefordítása és kiadása
esetén a hazai általános földtani irodalom egy igen komoly, alapvet munkával gazda-
godna A könyv 1948-ban jelent meg és 495 oldal terjedelm.

J a k u c s.

Varencov M. V.: A Pannóniai-medence új kolajtartalmú provinciái. (Gubkin akadé-
mikus emlékére kiadott gyjtemény. Moszkva, 1951.) A múlt év szén az akadémiai ju-

biláns nagygylés alkalmával Magyarországon járt Varencov M. V. professzor, a Szov-
jetunió Tudományos Akadémiája Földtani Intézetének igazgatója. Az akadémiai nagy-
gylés alatt és után tett földtani kirándulásokon megismert adatok és az irodalom alap-

ján foglalta össze tartalmas közleményben a Pannóniai-medence olajföldtani viszonyait.

Varencov professzor rövid összefoglalást ad a Pannóniai-medence fejldéstörté-

netérl és a magyar kolajbányászat eddigi eredményeirl. Az egyes kolajtartalmú terüle-

tek leírójelleg ismertetése után a Pannóniai-medence olajföldtani viszonyainak összefog-

lalásaként a kiváló szovjet szakért megállapítja, hogy a Pannóniai-medence területén a

kolaj- és földgázmezk három f típusát lehet megkülönböztetni.

1. Brachiantiklinálisokhoz kapcsolódó kolajmezk. A medence leggazdagabb kolaj-
elfordulásai tartoznak ide (Lovászi, Budafapuszta).

2 A medencealjazat lepusztult, kristályos rögeire települ miocén és paleogén rétegek
kevésbbé jelents kolajtartói.

3. A kristályos medencealjazat kiemelked rögvonulataihcz kapcsolódó, pannóniai üle-

dékekbl álló, nagy felboltozódások (Mihályi).

Varencov professzor megállapítja, hogy a Pannóniai-medence kolajképzdményei
zónális-lencsés települések és a brachiantiklinálisok íelboltozódásaiban elhelyezked ho-
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Diókhoz és homokkhöz kapcsolódnak. A medence északkeleti peremén a fels-, középs-
miocén és az ojigocén üledékekben zónális-kzettani kolaj- és gáztárolók vannak (Bükk-
szék, Tárd).

A Pannóniai-medence területén eddig feltárt alsó-pannóniai korú kolajtárolók könny
parafhr.os kolajat tartalmaznak (Lovászi, Budafa, Hahót). Legnagyoob fajsúlyú a Hahóii-
mez kolaja (0.864-ig). A kéntartalom ezekben nem lépi túl a 0,6%-ot. A paraffintartalom
4—7% között változik.

A medence északkeleti peremén lév bükkszéki kolajmez szintén könny, paraffinos
jelleg ko.ajat termel. A Nagy Magyar Alföld kolajterületei (Krösszegapáti) nehezebb,
-aszfaltos jelleg kolajat tartalmaznak.

A Pannóniai-medencében lév kolajtípusok fiziko-kémiai sajátságaiban tapasztalható
változatok összefüggése az olajtároló kzetek keletkezési feltételeivel, települési mélysé-
gükkel és az olajtároló kzetek összetételével, még nem tanulmányozott.

Varencov professzor az anyakzet kérdésével foglalkozva megállapítja, hogy nem
fogadható el L ó c z y azon megállapítása, mely szerint a Pannóniai-medencében csak a
középs-oligocén üledékek foghatók fel alkalmas anyakzetként, hanem a pannóniai-emelet
elején uralkodó sföldrajzi viszonyok is teljesen elégséges feltételeket teremtettek a kolaj
kiindulási anyagainak felhalmozódósához.

A kiváló szovjet kutató ezek után párhuzamot állít a Bécsi-medence, a Kaukázus közén
lév medencék és a Pannóniai-medence olajföldtani jellegei közölt. Megállapítja, hogy a
Pannóniai-medence szerkezeti felépítésében igen hasonlít a Bécsi-medencéhez. A Bécsi-
medencéhez hasonlóan itt is két szerkezeti-tektonikai emelet van; a fels, a pannóniai-
emelet gyengén diszlokált üledékeibl áll és éles diszkordanciával települ az alsó szerkezeti
emelet ersen diszlokált, idsebb (mezozoós, paleozoós) medencealapra. A fels szerkezeti

emelet üledékei, enyhe brachiantiklinálisok a kolaj tárolói. A Pannóniai-medence kolaj-
tartalmú összlete azonban messze elmarad a Bécsi-medence kolajtartalmú rétegösszletei-

tl, vastagságban és a kolajtartalmú szintek számában. A Pannóniai-medencében u. i.

az alsó-pannóniai alemelet mindössze tíz olajtartó szintet tartalmaz, míg a Bécsi-medencé-
ben a pannonjai emeletnél háromszor vastagabb pannonjai, szarmata, tortonai és alsó-

paleogén üledékek, több mint harminc kolajtartalmú szinttel mutatkoznak.

A Kis- és Nagy-Kaukázus közén húzódó medencék általános szerkezeti képe sok ha-

sonlóságot mutat a Pannóniai-medencéhez. Varencov professzor szerint ezek a szer-

kezeti jellegben mutatkozó hasonlóságok valószínvé teszik azt, hogy a Kaukázus említett

területein a Pannóniai-medence kolajtartóihoz hasonló, st gazdagabb kolajtároló kze-
tek rejtznek a föld mélyében. A Kura-depresszióban u. i. a paleogén és neogén üledékek
10— 12.000 m vastagok (tehát ötször-hatszor vastagabbak, mint a Pannóniai-medencében).
A Kura-alföldjén (a medence keleti részén) a nagy vastagságú apseron-emelet és a pro-

duktív-rétegösszlet kolajtartalma már mélyfúrásokkal is meg van állapítva. Kelet-Grúziá-

ban a siraki-rétegek 20 olajtartalmú szintet tartalmaznak. A fels- (szarmata) és középs-
(csokrak) miocén, valamint a maikop-emelet (oligomiocén) Grúzia területén még számos,
közelebbrl nem vizsgált, köolajszintet tartalmaz. Varencov professzor szerint a Kura-
medence földtani felépítésének jellegei, a néhol mutatkozó élénk szerkezeti formák ellenére,

azt bizonyítják, hogy a kolaj keletkezéséhez és felhalmozódásához szükséges feltételek

sokkai kedvezbbek voltak a Kis- és Nagy-Kaukázus közén lév síkságok területén, mint a

Pannóniai-medencében.
S i k a b o n y i

D. Andrusov: Les fossiles du mésozoique des Karpates I. Planies et Protozoaires

(A Kárpátok mezozoós smaradványai. I. Növények és egysejtek). 163 old. 2 ábra és 27

táblával. Práce Státneho Geol. Ustavu, 25. Bratislava, 1950. A sokoldalú és igen tevékeny

szerz 25 év alatt gyjtött anyag feldolgozásának els fejezetét zárta le ezzel a munkával.
A legkorszerbb slénytani dolgozat, amely a rövid és szabatos leírásokon kívül minden
csoportnál tekintetbe veszi és kiértékeli a rélegtani, életföldtani és sföldrajzi adatokat és

összesített következtetéseket von le bellük. 27 szép kivitel táblája bséges szemléltet
anyagot ad.

A munka felhívja figyelmünket arra, hogy a magyar szakirodálom még nagy hiányo-
kat mutat és még igen sok a tennivaló a földtan és slénytan terén Magyarországon is.

Különösen fontos számunkra azért is, mert szomszédos területekrl lévén szó, a közös
vonatkozások ismerete megkönnyíti szakembereink munkáját. Reméljük, hogy hamarosan
üdvözölhetjük az irodalomban a nagy munka folytatását is.

Jakucsné

A harmadik Karbon-Kongresszus 1951. június 25-tl 30-ig HeerWiben volt,

amelyen 15 nemzet képviseletében 250-en vettek részt. A Karbon-idszak rétegtanára és
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földtanára vonatkozóan az üléseken 80 eladás hangzott el. Külön viták voltak a karbon-

idszak rétegtani nomenklatúrájára, palynologiára és kszénkzettanra vonatkozóan.
A kongresszus beszámolója 1952 elején jelenik meg. Mintegy száz dolgozatot fog tartal-

jr.azni a Karbon-idszak rétegtanára, palaeobotamkára, palynologiára, palaeozoológiára.

üledékes kzettanra, kszénkzettanra, tektonikára és alkalmazott földtanra (víz, gáz,

geofizika) vonatkozóan.

K i 1 é n y i n é

Geologische Rundschau 39. kötet 1. sz. Stuttgart 1951. A kezdettl fogva

-a földtan általános nagy kérdéseivel foglalkozó folyóirat többnyelv közléssel nemzetközi
jellegvé alakult. Tárgykörök szerint csoportosítva több általános érdekldésre számot-
tartó cikket közöl.

Niggli: Gesteinschemismus und Magmenlehre (8—32. old.) cím cikkében a kzet
ismeret mai irányának megfelelen félreteszi a régi, elavult feltevéseket, de felhívja a

ügyeimet arra, hogy régi, gondos megfigyelésekbl adódó eredményeknek nem szabad el

kallódniok. Hangsúlyozza a kzetvegytani összefüggések fontosságát, amelyeket statisz-

tikai adatokkal kell alátámasztani, mégpedig összehasonlításra alkalmas adatokkal. Sok
példán, táblázatban és diagrammban mutatja be a statisztikai módszer alkalmazhatóságál
különböz kzetismereti kérdés megoldásában, a mállás, osztályozó szállítás, leülepedés é>

mindenekeltt a magmás dliíferenciáció esetében. Rámutat a magmás eredet kzetek és

kzetcsoportok és más eredet kzetek és kzetcsoportok közötti alapvet vegyi különb-
ségekre.

F i s c h e r: Gránit und Sial (32—77. old.) Niggli dolgozatával szemben a magmás
•és egyéb kzetek között sokkal kisebb alapvet különbségeket lát. Inkább a kapcsolatokat

igyekszik megtalálni, keletkezés és tulajdonságok tekintetében is. Megállapítja azonban,
hogy nagyméret egynemsödés csak akkor lehetséges — még metaszomatikus folyamatok
kczrejátszása esetén is —

,
ha a kzet átmegy a magmás állapoton. Ez nem zárja ki meg

nem olvadt zárványok és reliktumok hálózatának fennmaradását. Metaszomatikus folya-

matokon keresztül homogenizáció csak kisebb mértékben lehetséges. Energia- és térproblé-

mákat is felvet, végül pedig a hegységképzdés, valamint a sialnak egy mélyebb rétegbl,

a sialsimából való differenciációjának elméletét geokémiai adatok felsorakoztatásával

szemlélteti.

Borchert: Die Zonengliederung dér Mineralparagenesen in dér Erdkruste (81—94

old.). Az ásványi paragenezisek öveit szubvu'.káni, plutóni és mélységi abisszikus

övekre osztja. A határvonalat 5— 15 km-ben állapítja meg. A plutóni ásványtársulásban a

nyomás- és hgrádiensek alacsonyak, a nehézfémek jól elkülönülnek. Az érintkezési meta-
szomatikus és a pegmatit-pneumatolitos folyamatok itt fontos szerepet játszanak. A szub-
vulkáni ásványtársulásokat igen nagy nyomás- és hgrádiensek, rejuvenáció és az ércek
teleszkópos szerkezete jellemzi. Az érintkezési-metaszomatikus és pegmatit-pneumatolitos
folyamatok gyengék vagy hiányoznak.

A n d r é e: Geologische Konsequenzen einer Erdentstehung auf kaltem Wege (147— 149.

old.). Rámutat egy asztronómiai hipotézis földtani vonatkozásaira, mely szerint a Föld
szilárd csillagtöredékekbl alakult, amelyeket a nehézségi er következtében történt össze-

ütközések által felszabadított energia melegített fel.

Prat je: Die Erforschung des Meeresbodens (152— 176. old.). Ismerteti az üledékfúrás
és mintavétel korszer módszereit, a tengerfenék morfológiáját és kzetanyagait b
bibliográfiával.

Garozzi: Rythmes de sédimentation dans le crétacé helvétique (177—195. old.). Üj
üledékföldtani vizsgálati módszert ismertet, görbékben bemutatja a legfontosabb ásvány

•Thni és slénytani fáciesek változásait. Az adatok helyes csoportosításával lehetvé válik

az üledékképzdés és az azt létrehozó különböz tényezk közti kapcsolatok tisztázása

Végül megadja a kzettani fáciesek sföldrajzi értékelését. Megfigyeléseit összeveti a mai
tengerkutatások eredményeivel.

Brückner: Líthologische Studien und zyklische Sedimentation in dér Helvetischen
Zone dér Schweizer Alpen (196—212. old.). Nagyméret üledékképzdési ciklusokat muta
be kréta- és eocénüledékeken a kzetalkatrészek, szemcsenagyság és annak mennyiség'
eloszlása, szervesmaradványok öveinek, a mésztartalomnak, leveles rétegezdésnek.
mészk és márga váltakozásának vizsgálata alapján.

Cornelius: Zur Frage dér Absatzbedingungen dér Radiolarite (216—221. old)
Mérlegeli a bizonyítékokat, amelyek a radiolaritok mélytengeri keletkezése mellett és ellen

szólnak. Korai halála megakadályozta a dolgozat befejezésében és a végs következtetések
levonásában.

29 Földtani Közlöny 10— 12. sz.
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Wegmann: Subkambrische Titlite in dér Herzynischen Faltungszone (221—234. old.).

Az aktualizmus elve alapján néhány prekambriumi tillit glaciális keletkezését bizonyítja.
Véleményét a szemcsenagyság és alak analízisére, szerkezetükre és egyéb jellegekre ala-

pítja. Rámutat arra, milyen fontos a jégkorszak biztos kimutatása a paleozikum elestéjén.

I 1 1 i e s: Die Paláogeographisce Auswertung dér Schrágschichtung (234—237. old.).

A szerz bizonyítja, hogy csak folyók által létrehozott keresztrétegzcJés értékelhet ki az

sföldi ajzban. Tengeráramlatok is kialakíthatnak ugyan keresztrétegzdést, ezek azonban
annyira bonyolultak, hogy kiértékelésük sikertelenségre van ítélve.

Ackermann: Geröllton (237—239. old.). A szerz bemutatja, hogy jelenkori viszo-

nyok mellett hogyan rakódik le agyag és durva törmelék együttesen. A képlékenyen mozgó
agyag összekeveredik a tetején leülepedett törmelékanyaggal.

Kilényiné— Jakucsné

Topkaya: Recherches sur les silicates authigénes dans les roches sedimentaires
(Autigén szilikátásványok vizsgálata üledékes kzetekben.) Bull. des láb. geol. min. etc. —
de Univ. de Lausanne, No 97. 1950.

Az üledékes kzetek nem magmás eredet szilikát ásványainak egyszer leírásával

már a múlt században is több szerz foglalkozott. Els pillanatra meglep, hogy az eddigi

felfo’gás szerint csak a magmás kzetekben keletkez szilikátásványok üledékes kzetekben
is létrejöhetnek. Ezek rendszerint sajátalakú ásványkombinációk, melyek mind a törmelé-

kes, mind a finomszövet kzetekben (márga, mészk, dolomit) keletkezhetnek. Kristály-

alakjuk részben azonos a magmás kzetek ásványaival, s csak kis mértékben tér el tlük.
Gyakran álalakúságban mutatkoznak más (rendszerint dolomit, kakit) ásvány után. Az
auto-epigén ásványok eddig ismert száma kb. 50, melyek között 15 szilikát van. Ásvány-
genetikai szempontból különösen az utóbbiak érdemelnek különös figyelmet, bár egyes
szilikátmódosulatok az epi-zónás átalakulás keretében is létrejöhetnek.

Már régebben ismert a turmalin és a földpát epigén keletkezése, amit- most T o p-

kaya muszkovit és kvarc vizsgálataira is kiterjesztett. Vizsgálatainak eredményeit min-
ség'leg és mennyiségileg hasonlítja össze, amibl kzettípusokon belül érdekes és meglep
eltérések mutatkoznak. A vizsgálat módszertani részében részletesen ismerteti a vizsgá-

landó anyag elkészítését. Mivel túlnyomóan savban jól oldódó kzetekrl van szó, HC1,
HNO,, és HCOOH-t használ azok feltárására. Általában 1 gr. mészkre 6 cm3 HC1 elegend.

Technikai sósav 1:4 arányban kiválóan alkalmas erre a célra.

Szerz újszer megállapításai összefoglalva a következk: A finomszövet üledékes

kzetekben (fleg márga, mészk, dolomit) elforduló kvarc, földpát, muszkovit, turmalin

stb. ásványai igen gyakran epigén úton jönnek létre, ahol legtöbb esetben a következ
para genetikai összefüggés mutatható ki:

a) a kvarc és a föídpátok rendszerint kizárják egymást;

b) a muszkovit gyakorisága a kvarc és a földpát alárendelt jelenlétére utal. A inusz-

kovit rácsa kristálykémiai szempontból stabilabb, kristályosodás szempontjából „aktívabb
1 '

alacsonyabb hmérsékleten, mint a kvarc és a földpátoké, tehát a rovásukra képzdhet;

c) a föídpátok rendszerint csak a finoman szemcsézett kzetekben fordulnak el;

d) a turmalin meszes dolomitokban gyakoribb, mint a márgában és a cukros-szövet

dolomitokban.
Kiss

F. Hermann: Les Richesses Minérales du Monde (A Föld ásványkincsei) 247 old. 27

ábra. Payot, Paris, 1950.

A könyv a közelmúlt és napjaink termelési adatainak összehasonlításával érzékelteti

az ásványi nyersanyagtermelés fejldését. Az élvonalbeli ásványkincs-termel országok

közül kiemeli a Szovjetuniót, amely különösen az utóbbi idben a világ össztermelésének

legnagyobb részét szolgáltatja.

Az els fejezetben az ásványfelhalmozódás körülményeivel és folyamataival foglalko-

zik, kiemelve a dúsulás geokémiai vonatkozásait. Az üledékes telepek nyersanyagai közül

bvebben tér ki a kszén és a kolaj kérdésére.

A második fejezet a legfontosabb tartalék- és termeltelepeket ismerteti, országok sze-

rint csoportosítva. Tárgyalási sorrendjében elször az éghet kzetekrl: kszénrl, tzeg-

rl, kolajról, bitumenrl szól. Ezek részletezésében megemlékezik az illet nyersanyag

megismerésének történetérl és összefoglaló táblázatokban közli a meglev és tartalék

készletek adatait. Ezután sorraveszi a termel országokat, közli globális termelési adatai-

kat, a fontosabb elfordulási helyeket, a tartalékok mennyiségét és minségét. Ugyanilyen

formában tárgyalja az ércásványokat, megkülönböztetve a különleges „acél-fémeket’
1

tar
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taln
i ásványokat, „nemesfémeket 11

,
„könnyfémeket' 1

tivprcfln\/a rrrvly„aicijjcinytig'.mdi öz,uigaiiaio nyersanyagokat
.

Fontosabb ásványi nyersanyagok tárgyalásánál termelési grafikonokat közöl.

W i 1 1 e m s z

vékony redotakarók
_

mozgása csak a vonulatok elterében és hátterében lev tömegek
együttmozgásával válik megérthetvé. Ezek a magukban merevebb tömegek egymás felé
tolódva hoztak létre a közbens mozgékonyabb kéregpászta gyrt-takarós hegységformá-
lodasat. A legutolsó évtizedekben kialakult a hegységképzdésnek mélységi oknyomozása,
amely szerint a hegységképzdés a földkéreg gyenge üledékes öveinek, a geoszinklináFs-
ban végbemen összenyomódása a szárazföldi szilárd tömbök vándorlásával. A hegység-
képzdés, illetve a tágabb értelemben vett tektonizmus, szárazföldek és üledékgyú'jt-tenge- §
rek egymáshozi helyzetének földtörténeti nyomozásává lett, szervetlen anyagok és szerves
élet változásait és fejldését igényel vizsgálatok összegezésével.

A„ hegységképzdésre vonatkozó megismeréseknek Európában két klasszikus központja
Becs és Zürich. Mindkett az Alpokra támaszkodik. A svájci iskola H e i m nyomán mind-
máig elssorban a Svájci Alpok exakt kutatásából nyert tapasztalati megismerésekre építfieim Albert klasszikus megállapításai mindvégig nem is mentek túl a svá-'ci föld hatá-
rain. A bécsi iskola, S u e s s E. nyomán nagyvonalú szintézissel, az Alpok megismeréseit
a Föld összes hegységrendszereire kiterjesztett, általános törvényekké formulázta. Bécs, a
sváici klasszikus isko'áva' szemben romantikusnak nevezhet. Ez jellemzi Köbér nagy-
szabású tektonikai vonalvezetését is. A svájci iskola az exakt részlettanulmányok irányzata
mellett Argand, Staub és mások nagyjelentség szintetizáló irányával bvült.

Kraus jelenlegi müncheni professzor, a svájci klasszikus tektonikai iskolának meg-
felel Rothpletz a,pi iskolájában neveldött. Németországi, a Varisztid-területekre
vonatkozó resziettanulmányok után, szintétizáló képességét számos dolgozatban igazolta.

aii.

A

i

Qegirge“ c. kétkötetes munkájának els kötete (Dér alpine Bauplan) az
Alpokból kiindulva törekedik a Föld összes hegységrendszereit az aláárainlásos elgondo-
lassal közös negysegszerkezeti nevezre hozni. Most megjelent kitn könyve ugyanezt

/Aki? \ ,

a
. .

Alapgondolata a hegységek szerkezetének aláépítéses, mélyszerkezetre
(Aooau) való visszavezetése. A könyv els felében ilyen vonatkozásban részletesen elemzi
az európai idsebb orogéneket: a szvekofennid, gotokarelid. kaledóni és varisztid-vonulatok
szerkezetet a hozzátartozó Appalach-vonulatokkal. Részletesebben tárgyalja (117— r ~

old.) az alpid-hegységvonuiatokat, az Alpok kivételével, amivel 1950-ben megjelent „Bau-
geschichte d. Alpen c., sajnos, hozzánk még el nem *utott külön könyvben foglalkozik.
Az alpid-hegysegeket a következ csoportokban elemezi: I Pireneusok; II Kelt'beri-
tel Jooet! orogen; III. Ny.-mediterrán; IV. Kárpátok; V. Dinaridák; VI. Kárpát—Balkán—
marida összefoglalás; VII. Kaukázus; VIII. Óvilági (Eurázsia és Gondvánia közötti)

crules (szinafia); IX. Atlanti-óceán; X. Maláji szigetvilág; XI. Keletázsia-pacifikus sze-
ge y, XII Ujvüagi pacifikus szegélygeoszinklinális; XIII. Pacifikus mélyszerkezet és alá-
aramlas. XIV. Aramlásmozgás.

, ,

E'?ek
,

nek
1

a részletes elemzéseknek fölhasználásával a második rész a földszerkezeí-i
mi lenesek alaptételeit foglalja össze. Az egész könyv hegységszerkezeti szintézise a moz-
gasok oknyomozasaban a Föld bels tagolódásáig jut. Ennek megfelelen a merevebb
küls oial ovon aluli folyásos övben is megkülönbözteti a felsbb hiporeon-t és a mélvebb
batireont. Ezek különböz ellentétes mozgásából ketts-orogén gyrdésbl származtatja
a negysegvonulatokat, mint valamennyi korszer többi szintézis is (Staub. Köbér).
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A részletes elemzés, valamint az alaptételek összesítése nagyon sok gondolatot tartalmaz-
nak, tagadhatatlanul sok meggyz érvvel. Éppen ezért a könyv nem könny, de gondol-
kodtató olvasmány. A mélységi övék kétségtelen íolyásos mozgásainak a felépítményt

mozgató ténye mellett az orogén gyrdés részletmozgásai fizikailag nehezen érthet föl-

tevésekként tekinthetk. A mindent egységbe fogó szándékban a gondolat sokszor elszakad
ugyan az anyagtól, de az egyes fölakéregrészek egyéni fejldését, ontogeniáját, a föld-

kéreg földtörténeti elgondolással tökéletesen fölépített törzsfejldésévé, filogéniájává fej-

leszti. A tektonizmusnak ilyen összefogása sok tekintetben mechanisztikus materializmus,

mert a Föld belsejének anyagi állapotára vonatkozó ismereteket ma még csak a mozgás
egyszer tényére és az anyag egynemsödésére tudja visszavezetni. Ez a filozófiai szem-
lélet azonban, ebben az esetben földtani megismerésünkben új fejldési fok, amely a könyv
szerzje szerint is javításra és továbbfejlesztésre szorul.

Vadász

P. D. Trask: Applied Sedimentation (Alkalmazott üledékképzdéstan). 707 old. John
Wiley & Sons, New-York, 1950. A könyv P. D. Trask összeállításában 39 szerz közös
munkájaként jelent meg. A hét fejezet közül hat gyakorlati mérnöki kérdésekkel foglalko-

zik. Az els fejezet tárgyalja az „üledékképzdés alapelveit". Ezen belül a talaj keletkezé-

sével, az üledékszállítás törvényszerségeivel, geofizikai kérdésekkel, az üledékképzdésre
vonatkozó ismeretekkel, talajmechanikával, valamint a leülepedés módjával és a talajvizek-

kel 'foglalkozik.

A második fejezet a mérnöki geológiát tárgyalja az üledékek szilárdságával kapcso-

latban felmerül mérnöki kérdésekkel. Mút, híd, földgát, alagtépítéssel, alapozással fog-

lalkozó kérdések és az üledékek egyéb kapcsolatainak tekintetbevételével.

Az ülepedési folyamatokkal kapcsolatos gyakorlati problémákat tárgyaló harmadik
fejezetben az üledékek és a földcsuszamlás viszonyáról, az állandóan fagyott talajról, part-

védelemrl, kikötben keletkez üledékekrl, zátonyképzdésrl, öntözcsatornákról és a

talaj konzerválásáról van szó.

A következkben a negyedik fejezet az üledékeknek a betonra gyakorolt hatásávai a

kerámiai anyagokkal, az önthomokkal, az ötödikben pedig üledékes ásványtelepekkel,

végül üledékes kzetek, mint érctelepek anyakzeteivel foglalkozik.

Az olajföldtani kérdéseket tárgyaló fejezetek „a földalatti technika, olajtelepek, poro-

zitás, pemíeabilitás és kapilláris tulajdonságai, valamint a kzetek porozitású és permea-

bilitása“ címen összegezik az idevágó alapkérdéseket.

Végül az üledíékképzdéstan katonai földtani vonatkozásait közli.

Mészáros

E. E. Wahlstrom: Introduction t-o theoretical igneous petrology (Bevezetés a mag-
más kzettan elméletébe). 365 old. John Wiley & Sons, Inc. New-York, 1950. A könyv
összefoglaló munka, célja, hogy az olvasónak a magmás kzettan elméletének megismeré-

sét klasszikus munkák olvasása nélkül lehetvé tegye.

Els részében a szerz méltatja a fiziko-kémiai módszerek jelentségét a kzettani

kutatásban, majd röviden ismerteti a heterogén rendszerek egyensúlyviszonyait tanulmá-

nyozó módszereket. Röviden összefoglalja az ásványképzdés kémiai alapjait. Foglalkozik

a G i p p s-féle fázisszabállyal, a polimorfizmussal, az enantiotrop és monotrop átalakulá-

sokkal. az elegykristályképzdés feltételeivel, az izomorf egykristályokkal. Igen szemlél-

tet diagrammok bemutatásával ismerteti az 1 és több (2—3—4) komponenst'! szilikátrend-

szerek kristályosodásának h- és nyomásviszonyait és a könnyen ill komponensek hatását

az ásványképzdésben. Végül külön fejezetben tárgyalja a fontos kzetalkató ásványok

keletkezési viszonyait.

A második rész elején a fontosabb ásványok és néhány válogatott kzet összenyomhatósá-

gának számszer értékét adja, majd ismerteti a földkéreg anyagára és a Föld bels állapo-

tára vonatkozó kutatások eredményeit. Foglalkozik az izosztatikus egyensúllyal Tárgyalja

a magma elhelyezkedését, összetételét, hmérsékletét, kzetalkotó ásványok kiválási scr-

íendjét, a magmás eredés mélységi és kiömlési kzetek települési formáit és a vulkán-

mködés különböz megnyilatkozásait.

Külön fejezetben foglalja össze a kristályosodásról, az anyagelkülönülés különféle

fajtáiról a nyomás és hmérsékleti viszonyok változásáról, a különböz magmák krisályo-

sodásárol, a 'magma és mellékkzet kapcsolatáról, az asszimilációról és syntexis-rl, azok

.mechanizmusáról szóló eddigi ismeréteket.

A 11. fejezet a gránitizációval és annak mechanizmusával, hmérsékletével és a gra-

nitizált kzetek makro- és mikroszkópos jellemzivel foglalkozik.

Az eddigi eredmények összefoglalásán kívül ismerteti a megoldatlan kérdéseket is.
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Röviden érinti az elemvándorlás kérdését és problémáit. A magmás és utómagmás m-
ködés tárgyalása után a magmás reziduál olvadékok hmérsékleti viszonyait tárgyalja,

jellemzi a pegmatitos, pneumatolitcs és hidrotermális fázist. Ismerteti a magmás kzetek

fbb csoportjait és azok keletkezési viszonyát.

Külön fejezetben adja a magmás kzetek rendszerezésének történetét, a kémiai alapon

nyugvó kzetrendszereket, a kvantitatív ásványtani jellemzés alapjait és a fácies fogalmát.

A könyv végén külön függelékben hasznosnak vélt fiziko-kémiai fogalmak rövid ma-

gyarázatát adja.

A munka jól összefoglalja a magmás kzettan elméleti kérdéseit és kézikönyvként jól

használható.
Ka&zanitzky

\
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A magyar földtani és ásványkzettani irodalom jegyzéke 1949/1950.

Pótlás.

Ajtay Z.: Tanulmány a hazai paleocén-kréta szénmedencék karsztvízadatairól. Bányá-
szati és Kohászati Lapok, LXXXI1. 1949. 357—365. old.

Albei F.: üjabb elgondolások a karsztvízkérdéssel kapcsolatban. Hidrológiai Közlöny,
XXX 1950. 406—413. old.

Balogh K.: A Bodva és Sajó közti barnakszénterület földtani viszonyai. Földtani Köz-
löny, LXX1X. 1949. 270—286. old.

Bereczky E.: A magyar föld kincsei: a cement. Természet és Technika. CVIII. 1949.

417—421. old.

Egyed L.: A fizika az ásványoiajkutatásban. Természet és Technika. CIX. 1950. 685

—

690. old.

G re gu ss %: Az ajkai íelskrétakorú barnakszén fuzitzárványának meghatározása.
Földtani Közlöny, LXX1X. 1949. 394—406. old.

Greguss P.— S zalai I.: A solvmári barlang faszénmaradványai. Földtani Közlöny,
LXXX. 1050. 195—198. old.

Haáz I. B.: Geofizikai kutatások. Természet és, Technika, CVIII. 1949. 489—490. old.

Hermann M.-—Varga S.: Tusnádiiird-környéki andezitek. Földtani Közlöny, LXXX.
1950. '99—124 old.

Hollós A.: A „Hegyalja’
1

kaolinjairól. Aáagyar Technika, IV. 1949. 86—88. old.

Jugovics L.: Adatok a Cserhát-hegység andezitjeinek ismeretéhez. Földtani Közlöny,

LXXIX. 1949. 434—453. old.

Kálmán M.: Karsztvízbetörések leküzdésére Tatabányán végzett kísérletek. Bányászati
és Kohászati Lapok, LXXXI1I. 1950. 394—402. old.

K á n t á s K.: Korszer elektromos mérési módszerek az olajkutatás és feltárás szolgála-

tában. Bányászati és Kohászati Lapok, LXXX11I. 1950. 167— 177. old.

Kánt ás IC—S chef fér V.: A Dunánfúl regionális geofizikája. Földtani Közlönv,
LXXIX. 1949. 327—360. old.

Korim IC: Magyarországi glaukonitos üledékek. Bányászati és Kohászati Lapok,

LXXXíII. 1949. 325—329. old.

Krössy L.: Néhány szó az alföldi olaj származásáról. Bányászati és Kohászati Lapok,

LXXXIII. 1949. 560—562. o'.d.

L.evin B. J.: A Föld és a bolvgók szerkezete és kialakulása a meteorit-elmélet tükrében.

Természet és Technika, CIX. 1950. 2— 10, old.

Méhes K-: Radioaktív nversanvagkutatás Magvarországon. Természet és Technika,

CVIII. 1949. 367. old.

Méhes K.—Tari L.: Ultrahangok felhasználása a bányászatban és a geológiában. Ter-

mészet és Technika, CVIII. 1949. 179— 180. old.

Pa utó G.: A nagybörzsönyi ércelfordulás. Földtani Közlöny, LXXIX. 1949 421—433. old.

Pan tó G.: A hévízi tó hidrológiai vizsgálata. Hidrológiai Közlöny, XXIX. 1949. 290—
294. old.

Papp F.: Magvarország gyógyvizei. Les eaux médicinales de la Hongrie. Hidrológiai

Közlöny, XXIX. 1949. 157— 159. és 295—300. old.

Pávai-Vaj na F.: A „Karsztvíz
11

és a „Karsztvíziérképek
11

. Hidrológiai Közlöny, XXX.
1950. 402—405. old.
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Rásky K.: Tarrietia hungarica n. sp. elfordulása Magyarországon. Földtani Közlöny,
LXXX. 1950. 149—150. old.

S chef fér V.—Kár.tás K-: lásd Kántás—Schefíer.

Schmidt E. R.: A zsomboly-képzdés mechanikájáról és jelentségérl óharmadkori
széntelepeink vízmentesítésénél. Bányászati és Kohászati Lapok, LXXXIII. 1950.

408-412. old.

Smidt O. J.: A Föld keletkezésének új elmélete. Természet és Technika, CIX. 1950. 86

—

91. és 155— 161. old.

Stasney A.: Adalék a forgó vetdésekhez. Bányászati és Kohászati Lapok, LXXX1I.
1949. 417—420. old.

Strausz L.: Az üledékképzdés ütemessége. Földtani Közlöny LXX1X. 1949. 407

—

420. old.

Süröeghy J.: A magyar medencerendszer artézi kutjai. Artesian wells of the Hungárián
Plains. Hidrológiai Közlöny, XXIX. 1949. 351—353. old.

Szádeczky-Kardoss E.: Über Systematik und Umwandlungen dér Kohlen-
Gemengt'eile. Mszaki Egyetem Bánya- és Kohómérnöki osztályának Közleményei
1948/49. 176—193. old.

Szádeczky-Kardoss E.: Háromszög vagy diagonális vízelemzési projekció? Hid-
rológiai Közlöny, XXX. 1950. 225—229. old.

— Péch Antal serlegbeszéd a bányászati és kohászati kongr. 1949. XII. 11-én. Bányászati

és Kohászati Lapok, LXXXIII. 1950. 242—244. old.

S zalai I.—Greguss P.: lásd Greguss—Szalai

S zalai T.: Adatok a magyarországi terrnális vizek „juvenilis“ alkatrészeinek származá-
sára, valamint hbségére nézve. Origin and Heat Content oí the „Juvcnile” Consti-

tuents of Hungárián Thermal Waters. Hidrológiai Közlöny, XXIX. 1949. 73—77. old.

Takács P.: A dorogi karsztszén és a bányavíz kölcsönhatása. (Hozzászólás Venkovits I.:

Dorogi vízvizsgálótok c. cikkéhez.) Hidrológiai Közlöny, XXX. 1950. 414—415. old.

Tari L.—Méhes K-: lásd Méhes—Tari alatt.

Tárczy-Hornoch A.: Geofizika a bányászat szolgálatában. Bányászati és Kohá-
szati Lapok, LXXXIII. 1950. 75—89. old.

Telegdi-Róth K.: Lóczv Lajos, a geológus. Földtani Közlöny, LXXIX. 1949. 311—’

319. old.
— Elnöki megnyitó. Földtani Közlöny, LXXIX. 1949. 286—289. old.

— A magyarországi és erdélyi ásványolaj- és földgázkutató, illetve termel mélyfúrá-
sokból fakasztott vizek. Földtani Közlöny, LXXX. 1950. 17—98. old1

.

Vadász E.: Kína földtani nyersanyagkincsei. Természet és Technika, CIX. 1950. 247—
248. old.

— Lomonoszov úttör szerepe a földtanban. Természet és Technika, CIX. 1950. 560—
561. old.

— Geológusmunka száz év eltt. Bányászati és Kohászati Lapok, LXXXIII. 1950.

363—365. old.

— Az sember bányászata. Természet és Technika, CIX. 1950. 45—52. old.

— Terrnális „karsztvíz" Dél-Baranyában. Hidrológiai Közlöny, XXIX. 1949. 81—83. old.

Vajk A.: Széntelepek elgázosítása. Bányászati és Kohászati Lapok, LXXXII. 1949. 86

—

91. és 129—135. old.— Széntelepek elgázosítása. Természet és Technika, CIX. 1950.

Varga S.—Herma nn M.: lásd Hermann—Varga.

Vendel M.: Zusammenhange zwischen Gesteinprovinzen und Metallprovinzen. Mszaki
Egyetem Bánya- és Kohómérnöki osztályának Közleményei, 1948/49. 206—324. old..

Venkovits I.: Adatok a dorogi mezozoós alaphegység szerkezetével kapcsolatos üre-

gekhez és vízjáratokhoz. Hidrológiai Közlöny, XXIX. 1949. 160— 168. old.

Vértes L.: A solymári barlang rétegviszonyairól. Földtani Közlöny, LXXX. 1950. 199

—

203. old.

Vigh F.: Karsztvízproblémák a bányászatban. Bányászati és Kohászati Lapok,
LXXXIII. 1950. 661—674. old.

S

/




