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ÚJABB IRÁNYZATOK AZ ÜLEDÉKES KÖZETEK

RENDSZEREZÉSÉBEN
(Elnöki megnyitó)

SZÁDECZKY ELEMÉR
A magyar

földtani

tudomány feladatainak jelents megnövekedése következ-

tében Társulatunk életének is alapveten változnia kell. Szervezési kérdések tömegével terhelt jelenünkre tekintettel most, amikor az egy évre vállalt elnökségem
ideje lejárt, néhány tapasztalatot és ezzel kapcsolatos kérést szeretnék eladni, azzal
a céllal, hogy a következ tisztikar munkáját könnyitsem és Társulatunk fejldését

elsegítsem.
A mostani évad megindításakor egyik fontos szervezési kérdésünk az volt,
hogyan szolgálja a megnövekedett feladatokat a Társulat lehetleg anélkül, hogy
a jelenlegi legfeszítettebb idszakban aktíváink alkotó munkaidejét túlságosan rövi :
dítenénk az ülések szaporításával. Tekintetbe kellett venni, hogy a földtani eladások
száma az Akadémia rendezvényeivel is megnövekedett.
megoldást olymódon igyekeztünk elsegíteni, hogy az eladások és hozzászólások idejének korlátozását határoztuk el. Az eladások, ill. viták színvonalának
emelésére pedig bevezettük az elre leikért hozzászólások rendszerét, ami tagjaink
minél nagyobb számának aktiválását is hivatva volt elsegíteni.
Az új rendszer ebben a kezdeti formában még nem váltotta be a hozzá fzött
reményeket. Ezért fleg a vezetséget terheli a felelsség, hiszen ez elssorban szervezési kérdés. Errl a ftitkári beszámoló részletesebben megemlékezik.
Azonban nrndez a -zükséges eredményességgel jó szervezés mellett sem
valósítható meg tagjaink épít hozzájárulása nélkül. Mindenekeltt köztudattá kell
válnia, hogy az eladások, hozzászólások idkorlátozása a szocialista együttmködés érdekében mindenkire érvényes, másutt sokszor még sokkal élesebb formában
bevezetett eljárás, és soha nem személyes érdemek, ill. a dolgozat értékének lekicsinylése. Az idkorlátom m eladás kárvallása nélkül, st színvonalának, érdekességének és hatályosságán k növelésével könnyen elérhet a stílus tömörítésével,
a lényeg kiemelésével és táblázatos adatfelsorolások eladásbeli elhagyásával.
Ugyanez vonatkozik a
zászólásokra is, amelyek keretében többször estünk,
-érdés új szempont szerinti megvilágítása, és nem
abba a hibába, hogy az nem
rggyal kevéssé összefügg újabb adatok száraz
épít krit ka, hanem például
•felsorolása vagy a szerzk eredményeinek megismétlése volt.
Ezzel áll szoros kapcsolatban kiadványaink kérdése is. A Földtani Közlöny

A

'

:

r

eddigi terjedelme feladataink számára és munkatársaink számának és aktivitásának
megnövekedése következtében kétségtelenül szk lett. Igen nagyjelentség ezzel
kapcsolatban az Akadémia magyarnyelv földtani közleményeinek és világnyel víí

Acta Geologica-jának megindulása. De emellett feltétlenül szükséges a Föekani
Közlöny terjedelmének fokozatos emelése, rovatainak átrendezése, újakkal kKgászí-
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6t egy a geológus-technikusaink és bányász-kartársaink fejlesztését biztosító
külön ismeretterjeszt folyóirat megindítása is. Ezek eléréséhez a szükséges els
lépéseket megtettük. De itt közgylésünkön is tudatosítanunk kell, hogy a földtani
folyóiratok jelentékeny fejlesztésére immár múlhatatlanul szükség van. A Földtani
Intézet nagyobb kiadványai (Geologica Hungarica, Földtani Intézet Évkönyve stb.)

tése,

ügyének megoldása

—

—

lehetleg ugyancsak az Akadémiával való együttmködésben

szintén halaszthatatlanná vált.

ismét mindegyikünk
Kiadványaink tényleges fejldésének ügye elssorban
munkájának, és nem egyedül csak a szervezésnek lehet az eredménye. Ezúttal is
elssorban a tömörség, az eladásmód kérdését kell megemlítenünk. Társulatunk
tagja eltt világosnak kell lennie, hogy egész más fogalmazást és
minden
részletezést kíván az olyan dolgozat, melyet hazai szaktársak számára írunk, hazai
kutatás részleteredményeirl, elssorban vagy kizárólag magyarul, ahol tehát a további munkálatokra tekintettel a megfelel részletezéstl nem tekinthetünk el; és
ismét más fogalmazást, a helyi részletek elhagyását kívánja az olyan tanulmány,
amely a magyar földtani tudomány feredményeit a külföld felé is bemutatni kívánó
Acta Geologica számára készül. El kell érnünk, hogy ezeket a megkülönböztetéseket
m'ndenki maga végezze el, és ha az egyik-más ,k esetben nem sikerülne teljesen,
úgy a szerkesztség általi tömörítéseket a cikk érdekében végzett tényleges segít-

mköd

:

ségként méltányoljuk.
Tisztelt

Közgylés!

Többízben szó volt a Társulat eltt is a földtani tudományok roppant fejldésérl, amelyet leginkább a kristály-kémiai és geokémiai szemlélet fejldése okozott.
Ezek új szellem tárgyalási módja mindinkább megvilágosítja az ásvány-kzet kép-

zdési kérdéseket és széles távlatokat nyit különböz tudományágaink között.
Ennek jegyében igényesebb témát választottam, ami üledékes kzetekben bvelked viszonyaink miatt különöskép vonatkozásban van a hazai korszer földtani
•feladatokkal:

az üledékes-kzetek genetikai kapcsolatainak kérdését.

Múlt évi elnöki megnyitómban szólottám az elemeknek, ill. ionoknak kzetképzdésre dönt saját tényezirl: a vegyértékrl és az atomok, ill. ionok nagyságáról, rádiuszáról. Igyekeztem bemutatni,
hogy mind a magmás kristályosodás,
mind az üledékes kzetképzdés id- és térbeli egymásutánját elssorban az ionok
vegyértékével és méreteivel kapcsolatos értékek határozzák meg.
Most a kérdés másik oldalát szeretném megvilágítani: a kül6 tényezket,
amelyek a különböz ionok egymásra hatását szabják meg.. A küls tényezk egyrészt kémiaiak (nagy általánosítással a koncentráció, vagyis az oldott anyag menynvisége a vízben), másrészt fizikaiak (a nyomás és a hmérséklet). A nyomás és
hmérsék'.et lényegesen csak a Föld egészét tekintve változik, tehát fleg csak a
bels geoszférák egymástól való megkülönböztetésében jelentkezik ftényezként.
Az üledékes-kzetek keletkezésének felszíni övében a nyomás és hmérsék'.et
viszonylag kevéssé változik, ezért itt elssorban a kémiai 'tényezket kell tekintetbe
vennünk.

A vegyi tényezket a régebbi fizikai-kémiai szemlélet egyszeren a koncentráló fogalmával fejezte ki.
A koncentrációt, ill. a különböz elegyrészek oldhatóságát már csaknem egy
százada az üledékes-kzetek bizonyos csoportjaira dönt tényezként ismerték.
Az üledékes-kzetek csoportosítása és e csoportok szokásos sorrendje: 1. durva üledékek, 2. agyagos-bauxitos. 3. karbonátos és 4. precipitációs-kzetek sorozata nagynövekv oldhatóságot fejezi ki. A kutatók az akkori f'zikai-kémiai szemlélet
alapján az oldhatóság törvényeinek megismerésével reméltek magasabb sz'ntézishez
jutni az üledékes-kzetek rendszerezésében is, de az oldhatóságot egymagában, ill.

jából a

Szádé czky
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mindössze a nyomás és hmérséklet függvényében vizsgálták. Az ilyen vizsgálat
annál jogosultabbnak látszott, mert az analóg olvadékonyság a magmás kristályosodási folyamatok ftényezjének bizonyult. Ez irányzatnak a jellemz megnyilvánulásai a van t’ H o í-féle 'sóvizsgálatok, valamint számos ú. n. fizikai-kémiai
l

kzettan voltak.
„
Ez a szemlélet azonban az üledékes-kzetek esetében zsákutcát jelentett, mert
az oldhatóság'
eltéren a vele összehasonlított olvadékonyságtól
dönten nem
az üledékek képzdésén belüli nyomás- és hmérsékváltozásoktól, hanem az ionoknak akkor részben még nem ismert bels saját tényezitl; t. i. a vegyértéken kívül
az ionrádiusztól függ. Ezért az oldhatóság alapján álló szemlélet csak a legújabb
idkben adott és adhatott szintetikus eredményt az ionpotenciál fogalmának bevezetésével. Ily módon az- üledékes-kzetek régi ösztönös beosztása szmorú tudományos
megalapozást nyert. (Földtani Közlöny, LXXXI, (1951), 358—360. 1.)
Az oldhatóság, ill. most már pontosabban az ionpotenciál alapján történ
fcsoportjának rendszerezését
beosztás azonban így is csak az üledékes-kzetek
képet az üledékes-kzetek egymáshoz való viszonyának
jelenti, de nem ad közelebl
számos finomabb részletérl. Nem világítja meg az agyag és bauxit, valamint a
•foszfátos, mangános, vasas, glaukonitos csoportok egymáshoz való kapcsolatát.
Általában a nehezen oldható, uralkodóan kémiai jelleg üledékeket homályban
ásvány-,

ill.

—

—

:

hagyja.

Az ionpotenciálos szemlélet u. i. nem veszi tekintetbe az éppen a nehezebben
oldható ionok esetében mindinkább dönt hatásúnak megismert savanyúságot, ilL
lúgosságot, vagyis a pH-t. Az utolsó évek szakirodaimának egy részében azonban
már eltérbe lépett a h'drogénion-koncentráció alapján való értelmezés. Ilv módon
fleg az Al- és St-üled ékeinek: az agyagoknak és bauxitoknak viszonyait sikvrült
többé-kevésbbé tisztázni, vagyis azoknak a kzeteknek képzdését, amelyek jellemz
elemeinek vegyértéke nem változik. A szemléletre jellemzként bemutatjuk az A., S:
oldhatósági viszonyait
ábrázoló diagrammot
és ferri-ionok
a pH-függvénvében
(1. ábra). Ezen az alapén az agyagos- és bauxitos-üledékek genetikai rendszerezéséhez magyar kartársunk
Gedeon T. járult hozzá, amikor rámutatott, hogy a
kovasavas fehéragyag 2—3 pH közt, veresagyag, terra rossa és nyirok 3—5.5 pH
közt, a laterit és bauxltos-agyag 5.5
t7 pH közt, a bauxit pedig 7
9 pH közt
kezik leginkább.

—

—

1.

ábra.

’

1
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A nehezen oldható ionok egy nagy csoportjában azonban ennek a második
tényeznek, a pH-nak tekintetbevétele sem vezetett kielégít eredményhez. Megvilágítatlanul maradtak elssorban azok az üledékek, amelyeknek felemei változó vegyértéknek: így a vasas-, a mangános-, fos zfátos -köz etek. A már említett két tényezn,
az ionkoncentráción és a pH-értéken kívül u. i.egv harmadik dönt kémiai tényezje
is van az üledékképzdésnek: a redoxpotenciál. Fleg szovjet kutatók érdeme, hogy
ezt felismerték és alkalmazását megkezdték az üledékes-kzetek rendszerezésében.
E tényez számszer értékelése és értelmezése azonban nehezebb volt az elbbi
kettnél. Ez ugyanis feltnbben csak mint az oxigén jelenlétének vagy hiányának
hatása érzékelhet. Ily alakban Potonié H. félszázados vizsgálatai óta szerepe
van az organikus-üledékek rendszerezésében, nevezetesen a humolit és 6zaprolit élO-határ közelebbi meghatározása
lehetvé tette a tágabb
különítésében. A H*S

—

értelemben vett szaprolittól a jüttja-kzetek elkülönítését. Arhangelszkij
és
O-thatár kérdésének dönt szeiskolája vizsgálataiból pedig kiderült, hogy a H 2
repe van a kolaj anyakzetek egyrészének képzdésében Í6 (euxin fácies).
Mindebben azonban még nem szerepelt az oxidációs-redukciós folyamatok
lényegének felismerése és számszer kifejezése és így az üledékes-kzetek egészére

S—

rém

volt kiterjeszthet.

Elször S c s e r b n á-nak sikerült a redoxpotenciál számszer értékének felhasználásával az oxidációs-redukciós folyamatokat rendszertanilag az összes hipergén, azaz exogén ásványtársulásokra kiértékelni, beleértve az üledékes-kzeteket is.
Ferszman mutatta be a moszkvai akadémián.)
(Ezt a dolgozatot 1939-ben
A redoxpontenciált durván úgy lehet meghatározni, hogy ez a növekv oxidációsképesség mértéke. Minél nagyobb a redoxpotenciál, annál ersebb az oxigén és
egyéb oxidáló anyagok hatása és ezért annál nagyobb vegyérték alakban jelennek
meg a változó vegyérték elemek az ásványokban.
i

Ilyen alapon

Scserbina

a

következ

fácieseket különítette

el:

vegyértékek kisebb vegyérték alakjai (Ti 3 és Ti*, V* és l /4 Cr*, Aló 3 és Mo^, Mn-, Co-, Ni-, U* és £/<» és Pb-ionokat tartalmazó ásványok) lehetnek jelen. Itt mai ismereteik szerint a vonatkozó
1.

ferrovas fácies, amelyben elméletileg a változó
,

redoxpotenciál kisebb, mint 0,6 V.

a
2. Ferro-ferri-fácies, amelyben csak olyan ionok lehetnek jelen, amelyeket
ferrovas nem redukál vagy a íerrivas ne.m oxidál. Ezért egyrészt az Mn*, V3 Cr 6
Pb*, Ni*, másrészt a Ti'*, U* hiányoznak. A redoxpotenciál mintegy itt 0,7
0,8 V

—

,

körül van.
3. Ferrivas-fácies, amelyben csak olyan ionok lehetnek, amelyeket a Fe*
oxidál.

A

redoxpotenciál

itt

1

V

,

nem

körül van.

Kromát-vanadát fácies.
(wulfcnit).
krokoittal, valamint molibdátokkal
4.
Ezek redoxpotenciálja 1,2— 1,3 V körül van.
5.
Nagy vegyérték oxidok Fáciese 1,35 V-os redoxpotenciál felett, PM-el
Ebben a fáciesben nem lehet jelen többé Mn-,
(plattnerit) és CcP-mal (stainierit)
Cr 3 Fi.
6. A speciális nitrát-fácies ugyancsak nagy, talán még az elbbi fáciesnél is
nagyobb redoxpotenci állal, a nitrátásványokon kívül jodát-, kromát-, szelenát.

,

ionokat tartalmazó ritka ásványokkal.

A következ

évben

Pusztovalov már

az alapon egy közelebbi rendszertani beosztást
ket a

következképpen osztotta be
1.

5.

növekv

szabad

O

anyagoknak nagy szerepével,

2.

kénhidrogénes

és szerves

a

foszfor'tos.

6.

fácies, a

oxidációs,

7.

az üledékes-kzetekre nézve ezen

alkotott. így a tengeri üledékeredoxpotenciál alapján:

teljes

is

hiányával és ezért

sziderites, 3. samozitos,

ultraoxidációs fáciesek.

a szulfidoknr.k
1.

glaukonitos.

Szádeczky
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Hasonlókép a kontinentális üledékek Pusztovalov által megkülönbözgeokémiai fác eseiben is egyeseket pl. a kszén-fáciest oxigénhiány jellemez,
másokat a szabad oxigén feleslege, pl. a vasoxidos üledékes érceket, valamint a
:

tetett

laterit

fáciesét.

Ezek a kezdeményezések jelentékeny hatást váltottak

hogy

latban,

a

ki. Ez azzal áll kapcsoaz üledékes kzetképzdés és küls
feltételezheten
lényegileg teljessé vált, vagyis

redoxpotenciál bevezetésével

kémiai tényezinek megismerése
további kémiai ftényez kimutatása már
az els két tényez: az ionkoncentráció,

nem

várható.

majd

Ebbl

félszázad

centráció vizsgálatát az üledékes-kzetek esetében

is

érthet, hogy amikor
a hidrogénionkor,

múlva

bevezették, az

harmadik dönt tényezként

általános visszhangot, mint amikor

Az els két tényez elégtelensége
ezek általánosabb alkalmazásával szemben
tényez bevezetésével azonban nyilvánvalóvá
jes, és így eljött az üledékes -köz etek kielégít

nem
a

keltett

olyan

redoxpotenciáít

ugyanis bizonyos idegenkedést váltott
a kutatók többsége eltt. A harmadik
vált, hogy a fotényezk ismerete tel-

felismerték.

ki

rendszerezésének az

ideje.

Fontos kérdés, hogy milyen viszonyban áll e három kémiai ftényez egymással. A következkben Charlot vizsgálatai alapján igyekszem megvilágítani,
hogy a három tényez egyetlen magasabb egységet képvisel, nevezetesen az oldatokban lehetséges különböz részecskék mindegyikének csereviszonyát fejezi ki:
1. Az oldatok oxidációs, ill. redukciós erejét mér redoxpotenciál u. i. olyan
3.
határoz meg. amelyeket elektroncsere jellemez.
lolyamatokat
2. Az oldatoknak savanyúságát, ill. lúgosságát mér pH olyan változásokat
határoz meg, amelyeket a protoncsere, vagyis a hidrogénkation (H + ) cseréje jel-

lemez.
3. Minden más ion, ill. poláris-molekula mennyisége, ill. koncentrációja pe 'ig
az egyéb ioncserékkel jellemezhet.
Ezt az összefüggést könny megérteni, ha szemügyre vesszük a következ

példákat,

ill.

egyenleteket:

Elektroncsere pl

1.

’

Protoncsere*

2.

pl
'

'

Ioncsere

-{-

elekton

Mérszám

+

e

redoxpotinciál

bázis

-f-

proton

Cl-

-f fi-

reducens 4- oxidáns
Fe 2

Fe i+

4

sav

4
4

HCl

vev

ad ó komplexum 4-

pl
'

4

N*N03

NO

,

-f-

pH
koncer

leadott ion

+ X4

ill.

akt

Mindhárom esetben a tömeghatás törvénye érvényes, amelyekben a ki'
részecskék koncentrációja, ill. pontosabban az aktivitás a dönt. Az aktivit á.
megkapjuk a koncentrációnak (k) az aktivitási együtthatóval (f) való szorz
a

=

k

•

a)

:

-ól:

f

Az együttható többek közt a vegyértéktl, vagyis töltésszámtól is iüg; és
igen híg oldatoknál az együttható az egység felé tendál, tehát csak igen kis koncentrációban lehet a koncentrációt az aktivitással felcserélni. '.
Charlot az elemek nagy részére meghatározta az egyensúlyi viszonyokat
a pH és az E (redoxpotenciál) függvényében. Diagrammjai közül a vas és a manadatait bemutatjuk (2. és 3. ábra). Összehasonlítva az egyszer pH-dlagrammal, látható, hogy milyen nagy a fejldés az elemek geokémiai viselkedésének m- g-

gán

ítélésében az új

diagramm

meg, hogy az oldott
*

bázisok a

alapján.

ferri-ion

pH

Az egyszer pH-diagrarr~

2,2 táján

kezd kicsapódni

r ö n s t e d érte'mezése szerint a savak a
proton felvevésére alkalmasak.

B

k'~

a

protonok lead

.

1.

ábra)

az:

a .ta

nert vörössz
’:

>.imas

an\
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Fe(OH)i-csapadék alakjában. Az új diagrammon ez is leolvasható, de emellett látható. hogy pH 14 táján a vashidroxid újból oldatba kerül komplex ferrit-anionként:
(Fe*+0*)— Látható továbbá, hogy a (fehérszín) Fe(OH) r csapadék pH 5.8 táján
redoxpotenciálnál. Nagyobb redoxpotenciálnál, pl. levea zöld, ill. fekete ferro-ferri-hidroxiddá, majd a már említett vörös ferri-hidioxiddá alakul át. Még nagyobb, de a természetben kivételes redoxpotenciálnál
)-- keletkezhetik, így a vas
ferrátion, vagyis a 6-érték vas komplex anionja (FeO x

kezd kiválni, de csak kis

gn

'

újból oldatba kerül. De azt is látjuk a diagrammból,
oldott íerri-ion 0,78 volt normálpotenciálnál alakul át

hogy
ferro-

a
:

savanyú

közegben

onná, ez pedig

még

10— 2 molkisebb redoxpotenciálnál, —0,44 V-nál csapódik ki színvasként. Mindez
koncentrációra érvényes: az értékek természetesen a koncentrációtól is függnek.
.

a mangánnál, st a többi változó vegyérték
összehasonlítjuk a Fe-.mal, úgy a két diagramm összehasonlításából kiderül, hogy nagy redoxpotenciálnál, vagyis leveg jelenlétében a
mangán válik ki könnyebben éspedig szilárd MnO-> alakjában, míg a yas ilyenkor

Hasonló viszonyok jelentkeznek

fémes elemnél

is.

Ha Mn

-1

fleg vashidroxid alakjában jelentkezik, ami azonban esetleg kolloid oldatban maradhat. Viszont leveg hiányában, azaz kis redoxpotenciálnál fordítva, inkább a vas
csapadék alakjában, míg a mangair
válik ki, t. i. a ferro, ill. ferro-ferri-hidroxid
ilyenkor többnyire mangano-ionként oldatban

marad

(3.

ábra).

Általában a hidroxid csapadékok képzdése kizárólag a pH-tól függ, vagyis
a hidrogéniona diagrammokban ezek határai függlegesek. U. i. csak a pH -tói
koncentrációtól függ azoknak az ionoknak, ill. vegyületeknek a képzdése, amelyek
a hidrogénnel, ill. hidroxiddal ers gyököket alkotnak. Az anionok közül ilyenek pla

(COz)-—, (POi)*—, továbbá az

OH—.

Szádeczky

E.:

üledékes kzetek rendszerezése

Változó vegyérték oldott, egyszer fémes ionok állapota viszont kizárnia
a redoxpotenciáltól függ, azaz határai vízszintesok.

Az

összes többi

mezk

:.aq

határai

mindkét tényeztl függnek éspedig a redoxpotenciál csökkenésével a pH növekedik
(jobbra lefelé haladó egyenesek képviselik a határokat). Ez azt jelenti, hogy a vegyérték nemcsak a redoxpotenciál növekedésével, hanem a pH növekedésével, vagyis
a lúgosabbá válással is n. így pl. az oldott mangano-ion már egyszer^ pH növekedésével 4-végyértók mangánvegyületté válhat és így MnO-z alakjában kicsapódik. Ezért van az, hogy a bakonyi mangánércek esetében is a „karszthatás“, vagyis
kapcsolatos lúgosodása
a mészk, oldódásával
azonnal a M't
a lerakó oldatnak
kicsapódásához vezet.

Végül a változatlan vegyérték 0//-v al, ili. //-nel ers gyököket nem alkotó
elemek mindkét tényeztl ‘függetlenek: Na-r, 7\+, A/g+ 2 Ca 2 + Cl—, Br — J —
Ezekre tehát ilyen diagrammok szerkesztésének nincs értelme. Ezek egyszersmind
könnyen oldódó vegyületekként jelennek meg az üledékekben.
E diagrammokban ábrázolt nagy hidrogénionkoncentráció és redoxpotenciál
kiterjedést csak a laboratóriumból ismerjük. A természetben rendszerint csak kisebb
változatosság jelentkezik és ezt a tartományt a vizi üledékek viszonyaira a vastag
,

i

,

Blumer

vonallal körülhatárolt terület ábrázolja, a svájci M.
1950. évi vizsga',
Vizes oldatban, vagyis az üledékek többsége esetében szélsséges re
potenciálok azért nem lehetségesek, mert a víz oxidáns és reducens s. A víz j

szerint.

létében a

legersebb oxidálószer az oxigén, mert

a víz

minden ennél ersebb

oxi-
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9.

dáló anyagot oxigén-képzdés közben redukál.
így pl. a fluor nem
jelenlétében, mert HF-é redukálódik és oxigéngáz válik szabaddá:
F,

A

A

sivatagi

+

H-,0

-

2HF +

V*

0-2

igen nagy- redoxpotenciálját

nitrát-fácies

vizes oklatban tehát a redoxpotenciál fels határát az

nes adja meg. (Ezt ábrázolja a

Az

2.

és

életképes víz

is

oxigén hozza

létre.

0>/20 2— egyensúlyi egye-

ábrában a fels ferde vastag egyenes.)

3.

alsó határt az olyan vizes oldatokban, amelyekben teljesen hiányzik az O,

hidrogén-rendszer potenciálja határozná meg, mert az ennél ersebben redukáló
//-ionjai, eloxidálják. Azonban gyakorlatilag a szabad hidrogén nem
marad meg a természetben egyrészt, mert kevéssé oldható és- könnyen párolog, mása

anyagokat a víz

A

hidrogén nem stabilis az olyan szerves vegyünincsenek szénhidrogénekké redukálva. Ezért
gyakorlatilag a redoxpotenciál alsó határát a természetes vizes oldatokban nem
a hidrogén-rendszer, hanem Blumer szerint többnyire a kén 6zulfidos rendszere
(S/S-—) határozza meg. Ezek mennyisége u. i. a természetben meglehetsen nagy.
(Ezt ábrázolja az alsó vastag vonal a 2. és 3. ábrában.)

részt,

mert kevéssé oxidálódik.
sem, amelyek

letek jelenlétében

még

A

természetes vizes oldatokban szélsséges pH-értékek sem lehetségesek,
nedves klímában csaknem állandónak tekinthet karbonátos-rendszer ezeket
kiegyenlíti. A pH gyakorlati alsó határa a vizes oldatban 4 körül van (2. és 3. ábra
baloldali vastag vonal): a COj-vel telített oldat savanyúsága azért nem szállhat
lényegesen pH 4 alá, mert ez esetben a CaC0 3 oldódik és ez a pH-t megnöveli,
visszatolja. A fels határ viszont kb. 8,5 pH-nál van, mert ha tovább lugosítanánk
az oldatot, vagyis további OH - 1 adunk hozzá, úgy a hidrokarbonát-ion karbonátiónná alakul és megkezddik a CaC0 3 kiválása.

mert

-a

azonban szélsségesebb pH-értékek
kénsav hatására vagy a gyorsan bepárolgó
és így karbonát által nem semlegesíthet lúgos oldatok hatására. Az oldat lúgosabbá válásával azután a nagy' redoxpotenciálc/k területére kerülhetünk és így
Különleges esetben

is

jelentkezhetnek,

rendkívüli vegyértékek

Talán

Scserbina
A jelen

is

módon

ily

a

pl.

a sivatagokban

a pirít jelenlétében

pl.

jelentkezhetnek.

keletkezhetett a

már

említett különleges nitrát-fácies. amelyet

legnagyobb vegyértékek fácieseként emelt

ki.

évben többek közt Krumbein és Garrels megkísérelték a
legfontosabb
tágabb értelemben vett kémiai
üledékes-kzetek képzdésének
pH- és E-értékeit közelebbrl is körülhatárolni. Eredményeiket a 4. diagramm szemlélteti. Hangsúlyozták, hogy bármilyen változatosak is a mészk (kalcit) természetbeni keletkezésének körülményei, akár szerves, akár szervetlen, akár pedig törmelékes eredetrl van is szó, minden esetben a kalcit-képzdés nagymértékben függ
a pH -tói, dé független a redoxpotenciáltól. Kakit savanyú közegben nem keletkezik
és nem is rakodhat le; nagyobb
mennyiségben csak viszonylag lúgos közegben,
pH 8 felett képzdik. Ilvmódon a diagramm jobbszélére kerül a mészk területe.

—

—

Hasonló körülmények közt keletkezik a
kalcit-képzdés mellett önálló kzetet

—

nem

foszforit,

de ez rendszerint bséges

Krumbein és Garrels
kevéssé meggyz érveléssel —

alkothat.

itt meg kell jegyeznünk:
valamivel kisebb pH-nál keletkeznek.
a kalcit területtl balra, de azzal párhuzamosan jelölik.

feltételezik tehát

hogy

és

a foszfát-üledékek

A

foszfát területet így

Másrészt kiszámították a hómat:’ sziderit-pirit-képzdés fizikai-kémiai hatámódon megkapták a vasoxid, a vaskarbonát és a vasszulíid területét. Ezt
a mangán megfelel vegyiileteire is hozzávetlegesen kitcrjeszthetnek tekintik.
rait

Ily

Szádeczkij

E'.:
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üledékes kzetek rendszerezése

Hídrogénion koncentráció (pH)

n

8-0

9-t

I

Hematit
Limonit

Kematif

Mn Oxid

Limonit

Chamosit
Kova
Kai át

O'^anyag

Tzeg

~<3

Claukomt

•

Kematit, limonit

Claukomt

Fsz font, kova
?>

slb.

Kalcd

'^Organikus anyag
- 0-1

((lolomit)

Szerves anyag

^

Sziderit

*C3
c:

Halit

Chamosit

határ

^

Chamosit

<o

Mn Ovid

Kova

V
*

Gipsz

Anhidrit

fsz font

fsz font

Uj

>20%

sótart.

Ka leit

.

Mn

Szerves

Oxid

anyag

Chamosit

kakit

sít

Cl.

Rodokrozit

l

líb^fcli.

~C3

| Organikus
anyag
j/i derít

S0

<'S^

rj

g/oukonit

Rodokrozit

tatár , SM fsz font

Tzeg

Organikus anyag

Fsz font,
Kova

(Pirit)

-03

.

Pirit

kakit

Kalcit

Organikus

Rodokrozit
At a kandit

2

anyag
Pirit

Urán

,

Nehez fémek

4.

A

,

fsz fent

Alabandit

?

ábra.

szerves üledékképzdés fels határaként a nulla-redoxpoienciá'.
A semleges pH 7 határt pedig az önálló tzegképzdés

ítelezik fel.

testi

-'arak

'

eszik.

/epei
,
Mindenesetre még durva meggondolások ezek, azonban hozzávet
dhatnak az üledékképzdés elméletének fejldésérl.
Lényeges, hogy az ilyen módon nyert üledékes kzetképzdési terük'.-:- megihetsen * függetlenek a tengervíz hmérsékletétl, nyomástól, azaz a r. >egt
öt a víz

'

:

•

.

összetételétl

,

is.

Mindezeket a folyamatokat nagymértékben elsegítik és
alyamatok is, anélkül, hogy a pH- és E -értékekre vonatkozó
lyességét befolyásolnák.

'iák a szerves
:•

.

ip.t

érv

í-

—
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Ma már megadhatók

sz.

a legfontosabb földtani kifejldések (fáciesek)

ság és redoxpotenciál értékei

savanyú-

is:

-

pH

Nyiltte’ngeri fácies

7,5-8,

Euxin

6, 8-8,

és

9.

rokon fáciesek

Evaporit fácies

8,0— 9,0

Mocsári

igen széles

fácies

E

(redoxpotenciál)

0,0

F 0,2

10 1©
co

0,0— +

©

0,1

kissebb mint 0,0

A diagenezis és epigenez s alkalmával az anaerob baktériumok hatására kénuidrogén keletkezik és ezáltal a redoxpotenciál csökken, a savanyúsági érték azonban rendszerint kevéssé változik. Legkisebb diagenetikus hatás tehát az euxin és a
mocsári fáciesek esetében várható, ahol a redoxpotenciál már amúgy is csekély.
Viszont legnagyobb lehet a diagenetikus hatás a nyílttengeri kifejldés esetében,,
különös akkor, ha gyors neritikus anyagfelhalmozódás következtében az üledék szerves' anyagot is tartalmaz és így diagenetikus redukciós folyamatok valóban végbemehetnek. A diagenetikus kénhidrogén képzdése némileg csökkenti a pH-t is, és
ezáltal a kalcit esetleg instabilissá válhat, a vasszilikátokból pedig pirixképzdés
közben kovasav szabadulhat fel. Mindez elsegítheti egyrészt a kovásodás folyamatát, másrészt a kalcit instabilissá válásával a dolomitosodást is.
Ezzel szemben a felszíni mállás a redoxpotenciált növeli.
nthogy azonban
úgy a diageneíikus, mint a mállási hatások kiszorítás-jelleg ásványátalakulásokat
idéznek el, a legtöbb esetben remélhet, hogy az eredeti
ásványos összetétel is
megállapítható és így a lerakodás körülményeinek közelebbi fizikai-kémiai tényezi
az üledékes-kzet ásványi összetételébl is meghatározhatók.
íme: kialakulóban van az üledékes-kzetek képzdésének igen határozott
ismerete, ami e kzetek földtani szemléletét és kutatását új, konkrét és pontos alapokra helyezi. Ugyancsak kialakulóban van a magmás és metamorf kzetképzdés
tartományainak meghatározása, amivel már inagam is más alkalommal foglalkoztam. Messzire vezetne, ha e két tartománycsoportot összehasonlítani akarnák. De
általánosságként máris elmondhatjuk, hogy a magmás- és metamorf-kzetek a jóval
kisebb redoxpotenciálok területén, vagyis diagrammjaink mélyebb részén helyezkednek el. Az üledékképzdés lényegét geokémiailag az endogén kzetképzdéssel
szemben túlnyomóan, ha nem is nrnden esetben, az oxigéntartalom átlagának és a
redoxpotenciálnak növekedésében jelölhetjük meg.
Az üledékes-kzetek O-tartalmánák növekedését végeredményben az atmoszféra növekv O-tartalma eredményezi.
érEzt a levegbeli szabad oxigént
nád s z k j-nak ma már számtalan módon megersített felismerése szerint a szerves életmködés hozta létre, olymódon, hogy az asszimilált szerves-anyag egyrésze
nem bomlott el széndioxiddá és vízzé, hanem kszénben és kolajban megkötdött.
A Föld egészét tekintve, tehát az Ó-tartalom a mélybl részben tartósan a felszínre
migi ál, olyképen, hogy az eredetileg a Föld mélyén kis koncentrációban volt oxigén
a magmás- és metamorf-folyamatok
folyamán mindinkább
által a földtani idk
nagy koncentrációt ér el a levegben és az üledékes-kzetek egy nagy részében.
Végs elemzésben az egész földtani fejldést
a szerves, és szervetlen világban
egyaránt
'geokémiailag elssorban a redoxpotenciálnak
a földtani idk folyamán történ fokozatos növekedése jellemzi. Jelenleg a földövek elkülönülésének ez
a legfontosabb módja.
:

M

:

V

i

—

—

ÉRTEKEZÉSEK

l

ÚJABB RÉSZLETEK A DILUVIjUM ÉGHAJLATÁNAK

ISMERETÉHEZ
GA ÁL ISTVÁN*

A bánhidai Szelim-barlangból napfényre került smaradványok alapján
igyekeztem a pleisztocén végs szakaszának éghajlati ingadozásait nyomon követni.
Mivel a barlang rétegsorában a moustérikumtol a magdalénikumig minden kipart,
illetleg minden diluviumi idszakaszt képviselve látunk, módunkban áll kísérletet
ellenrzésére, a régebbi ásatások
tenni a Bacsák-íéle „diluviumi naptár"
( 1 )
alkalmával hagyott tanú- (témoin-) rétegsor (
ábra) vizsgálata alapján.
A Szelim-barlang sziklafenekére települt, átlag diónyi (mállott!) mészkrendkívül
telehintett sárga agyag
II. teremben
szilánkokkal eléggé
az I
faszén és keszköz
szívós volt; smaradvány emlscsont (Ursus)
gyéren volt
benne. Jelzése E 5 (5—44.). Ezzel szemben a tanu-rétegsor fekvjében lev agyag
csaknem téglavörös, laza, morzsalékcs; vastagsága 1,2 m. S ámbár a föltárás átlagos 4 m-es szélességében mintegy 0,25- 0,30 m vastag szeletet fejtettünk le róla,
Éghajlati
tényezirl tehát
semmiféle smaradványra nem bukkantunk benne.
világosvörös, gyönújabbat nem mondhatunk. Az E 5 fedjében
,2 m vastag
gén plasztikus agyagot találunk a folyosó küszöbén. Érdekessége az, hogy fekvjével való érintkezési
tzhely figyelhet meg, ahsíkján nagykiterjedésíí
k
faszén-maradványt, s közelében számos n _
költ, és szilánkokra
haseg r
csontot találtunk. Megjegyzend: faszén és ép cs-ut a réteg többi részébl is
bven került el.
A begyjtött fa. szén-darabok alapján S
á n y S. és Stieber J. n. -fa
(Tilici) és krl&fa (Fraxintis) szereplését állap ...véé: meg; tlevelek nem kerültek
el. Az emls csont
csigolyák, 2 metacar.
} rr. tatarsus, 3 phalanx, 1
calcaneus, P 2 P-i,
n
nt kivétel nélkül
-langi medvére, illetleg I humerus
2
Os 2 szemfog szopós m tw: ocsra vallanak
A szegényes r- tón leletanyag jelei '-ég-; abban áll, hogy eddig a Szeiim
E; rétegébl smar
ványnem voltak ism -etesek (5. p. 49), és hogy a hársés krisfa kétségtlié te.
az akkori égi
enyhe mivoltát, s ezzel igazolást
nyert, hogy az Ursn± spela.?ns
kivált, mint egyedüli szerepl,
sohasem lehet
jeges (gl iciális)
jlat
Ebben az esetben is az deri k :
„ngés bizonyít..'
hogy inkább enyhe égh ijlat leién volt barlangjaink gyakori lakója, s a jeges kik :géseket csak ideig-óráig vészelte át, akárcsak a Homo primiger.his, meg a H. :romagnon. Ennek a tételnek eléggé dönt bizonyítéka lehet az, hogy a barlangi
medvét a H. cro-niagnon-n al együtt a wiirm II III 64.400 évig tartott hideg,
1

srn

.

—

—

—

—

—

‘

'

:

M

,

,

1

;

-

-

'

-

—

••

.

.

1

—

száraz idszaka teljesen

A

:

ki rtotta.
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Áttérve a II. terem harmadik rétegére (E 3 ), ennek a tanú rétegsorban egy
szürke,
kissé homokos
agyagpad felel meg,
mindössze szintén 0,2 in vastag
amelybl most semmiféle smaradvány sem került ki. Éghajlati körülményeirl
azonban a többjétl elüt szürke színe így is elárul annyit, hogy az akkori földrajzi
viszonyok (klíma) is jelents mértékben elütök lehettek. Ezt a föltevést támogatja
Hollendonner F. az Ei~ 5 rétegekbl gyjtött faszén-maradványokra vonatkozó
szóbeli megállapítása, hogy az uralkodó többségben lev lombos fák mellett erdei
fenyre (Pinus silvestris) valló szeneket is talált. Minden valószínség amellett
hogy a tlevel fák maradványai, kivált, ha nem csupán erdei fenykre
szól,
Mindezt megtoldhatom még azzal is, hogy
vallók, az E 3 rétegbl kerültek el.
ugyanebbl a rétegbl az I. teremben egy sarki róka (Alopex alopex L. f. diluvialis)

—

állkapocstöredéke

A
A

is

kikerült.

fölsorolt leletanyag

—

rétegtani viszonyok alapján a

latú

—

fleg a sok íaszénmardavány
még kiegészülhet.
Jegnagyobb valószínség az E 3 -réteg hideg éghaj-

keletkezési ideje mellett szól.

Míg a tanú -rétegsornak a II. terem rétegsorával való párvonalba állítása a
megfelel rétegek kzettani hasonlósága révén is könnyen adódott, az E 2 -réteg
bizonyos nehézségekkel kell megküzdenünk. A II. teremben az E 2
esetében
0,1
sötétbarna humuszréteg, amely az I. teremben három ágra
0,25 m vastag
szakad. Mindezzel szemben a tanu-rétegsorban nyoma s ncs humusznak, s ehelyett
0,65—0,70 in vastag sárga agyagot látunk, amelyben
akad faszéntörmelék.
A fanemek antrakotómiai vizsgálata folyamatban van. Ám a vizsgálati eredmény
ismerete nélkül is mondhatunk annyit, hogy a humuszos réteg csakis enyhe, csapa,-

—

—

—

:

srn

dékos „erdei idszak

Ebben

a

11

képzdménye

sátorfáját a H. primigenius..

teremben,

hanem

—

lehet.

kétségtelenül „enyhe" jelzés

Még

pedig

nem

idszakban

is

barlangban ütötte

a nyugati szeleknek

ersen

kitett

I

föl

— IL

a teljesen védett háttérben.*

teremben az E legfels rétege (E t ) homokos sárga agyag, 1 m
Benne jókora tzhelyet s ennek körzetében sok fölhasogatott,
megpörkölt s ép csontot találtunk. A csontok oroszlánrésze csak barlangi medvére
vallott, s rajta kívül csupán egy e’.efántfaj néhány csonttöredéke szerepel az együttesben. A faszén-darabok vizsgálata még folyamatban van. A két emlsfaj azonban
magában is megbízhatóan valószínsíti az enyhe éghajlatot.

Az

I

II.

körüli vastagságban.

Hozzájárul ennek megállapításához az ebbl a rétegbl elég bven elkerült,
minden tekintetben jellegzetes java-moustéri típusú paleolit-anyag: 6zakóca, vakaró,
fúró, st még fogpenge is.
A tanu-rétegsor Ei-ébl nem került el smaradvány.
Az I. és II. teremben a D-réteg világos szürke színével, nagyon egyenetlen
(átlag 2 m!) vastagságával és rendkívül: lazaságával (kézzel vájható!) tnt ki.
Anyagán, fleg a benne lev nagy mennyiség, színtelen, szögletes kvarc-6zemecske
révén könnyen fölismerhet, hogy folyóvízi hordalék. Rétegzettsége jórészt elmosódott, tagozódásnak azonban semmi nyoma.

—

Mindezzel szemben a tanu-rétegsorban szembeszök' az E t
5 rétegcsoporvastag, szürke homokos réteg kettssége. Az idsebb
D 2 (0,75 m) tag anyagában a szögletes, színtelen kvarc annyira túlnyomó, hogy
szinte iszapoknak tnik, míg a reá települt D r ben (0.55 m) tekintélyes mennyiség
a levegbl h. üott por. Bizonyára ez okozza ennek a rétegnek sötétebb színét is.
A D-rcteg korát a belle elkerült kvarcit-szakóca alapján a moustérlkum
végére (hideg mous'érikum! helyeztem.
A réteg egyetlen tzhelyébl gyjtött

tokra települt, együttesen 1,3

*

A

m

Szelim-bai'lang ösj szádája ugyanis

pontosan nyugatnak

nyílik.

;

Gaál

a szénmaradvánvokat

Részletek a diltiviurn éghajlatának ismeretéhez

u.

i.

számlázottnak minsítette,
lelt

ekaribu

(RaruJifer

igancs-töredékek teljesen
jével

Hollendonner
az

s

maradványok:

igazolták.

fenybl (Pinus montuna)
idszakot a tzhely körzetében
állcsont-töredék, fogak, valamint

hegyi

így jelzett hideg

arcticus)
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Wiegers

(Ez tehát

siergensteini

szint-

azonos.)

A SIELINL- BARLANG

FOLYOSÓJÁNAK RÉTEGSORA

T = Tzhely
K--

.

_

Kürt

fedjét alkotó, a tanú-rétegsorban 5,3 m vastag, barna agyagrétegen
vájkálásának nyomai voltak. Vizsgálódásra ebben a C-rétegben nem
került sor, me'rt a vájkálásokkal meglazított sziklák óvatosságra intettek. A C-reteg
kétségtelenül enyhe éghajlat idején keletkezett, amit lombosfák és melegkedvel
emlsfajok maradványai kellen igazoltak. Minthogy fekvje fels-mousiiénkum.

A Dt

illetéktelenek

-

Földtani Közi ni/ LXXX1I.
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fedje pedig jaVa-solutréikum, a C-réteget a kett közé es aurignacikumba, esetleg
a solutréikum legelejére kell helyeznünk.
A C.-réteg fedjében lev barlangi-lösz" réteget az I. teremben meghagyott
tanú-rétegsorban vizsgáltam át, minthogy a barlangi folyosó küszöbén alig volt
hozzáférhet.
.
A látszólag egységes, világos-sárga, igen laza réteg tagozódása itt is észlelhet. Az idsebb, B>-tag, színben élesen elüt fekvjétl, holott emlsfajai: hiéna,
orrszarvú, farkas, tulok, szarvasok, stb. révén áimenetesen összefügg vele. Itt tehát
nem- az állatvilág s a lombosfák (Hollendonner!), hanem a kzettani jelleg
árulja el az sföldrajzi viszonyok valamelyes változását, fölteheten a hvösödést.
Ezt a réteget kipar révén java-solutréinek minsíthetjük.
A diluviumi rétegsort záró legfels, ugyancsak ,,barlangi-lösz“-ben bven
elforduló emlscsontok: skaribu, sarki róka, sarki nyúl, lemnrng, stb. az ugyancsak gyakori magdeléni jelleg paleolittel karöltve a kort s az éghajlatot illeten is
pontosan tájékoztatnak.
A Szelim 13.2 m hatalmas rétegsorában slénytani alapon igazolt éghajlati
típusok ismeretében a moustérikum elejétl a magdalénikum végéig számított dilu-

vhim
Ei

=

szakaszt illeten az éghajlati kilengések következ sorrendjét kapjuk:
enyhe;
C5
enyhe; E 3
hvös hideg; E 2
„erdei idszak", enyhe;
meleg; D 2
hideg;
enyhül; C
hideg.
enyhe; B.,
hvösöd; Bi

=

—

Vessük össze

=

=

—

ezt

a

a r'ss-würm jégszüneti szakaszától

<W

B

sorrendet

=
=

=

(I.

=

„diluviumi naptáráénak adataival
.192.800 évtl) az utolsó jeges szakasz

a c s á k
e.

IU.) végéig (17.400).

következ' éghajlati típusok
Természetesen a csillagászati számításokból
hvös, enyhe, meleg) különböz tényezk befolyására sok cselben
jelentsen módosultak, fgy pl. a W. II W. I. jégszüneti szakaszban az 53.900—
4C. 200-ig jelzett enyhe szakasz az eltte és utána lezajlott hvös szakaszok nvatt
nem okozhatott biológiai változást, nem adott módot a sarkköri fajok elvonulására,
emlsök visszavándorlására. A 4. rovat tehát azt az
illetleg a melegkedvel
(jeges, hideg,

—

éghajlati

átlagot jelzi, amelyet

az akkori szerves élet tükröz.

A

Szelim-barlang rétegsora, de kisebb mértékben a Subalyuk s a Bordu
Maré rétegsora is meglep pontossággal illeszkedik Bacsák diluviumi naptárának kortani és éghajlattani mércéjéhez. Ez semm'képpen sem lehet véletlen. Az éghajlati típusok száma, sorrendje,
idtartama és intenzitása, alapján minden jégszüneti és minden jégmegszakítási (Interstadialis) szakaszt egymástól szigorúan
meg lehet különböztetni (13). „l'Jgv a sorrend
írja Bacsák
mint az idközök és intenzitások tekintetében Milankovics besugárzás; görbéje is ugyanilyen 18 elemi részbl van összetéve. De 18 elemi részbl a permutáció tétele szerint

—

18

különböz sorrendet

!

=

—

6.402, 370.705, 728.000

lehet elállítani".

volna a helyzet, ha Klute föltevésének megfelelen (11) a diluviumi
éghajlat-ingadozás csupán hideg és meleg idszakok egyszer váltakozását jelen-

Más

tette

volna.

Azonban nemcsak
közelesk

az egymáshoz
ilyen

árnyalati

eltérések

a

véglegesen ellentétes
(hideg-meleg!) típusok, hanem
(hideg hvös, enyhe-meleg!) is
fölválthatják
egymást,
jelzésére

elssorban növényi

smaradványok

(faszén,

virágpor) alkalmasak.

A következ három megállapításra
A ..prae-u'ürrn" néven (4) idézett
n;ond eleget. Sikeriileflenségének

túl

kívánok még rámutatni.
balsiker eljegesedésrl a táblázat nem
szerény
amplitúdói voltak
az oka'-, mert a

Guúl

Szelim

Szá ráz -hídé
Jeges

É

v

s

z á

enyhe-nedvt

:i

26,900— 40.200

Száraz hideg

átmen. hüv.

40,200—53,900

enyhe

53,900—66,500

hüvös-}-

77,700-80,700

Nem érvényesült
(Hézag)

Pinns montana

jeges

Enyhe

átmeneti

r

80,700—88,200

meleg

88,200—99,700

enyhe

99,700—110,600

jeges

122,000—122.600

átmeneti

122,600—133,800

meleg

133,800—140,500

enyhe

140,500—146,000

jeges

146,000—158,300-

hvös

158,300-160,000

átmeneti

—

!

Kora solutréikum

— kés

Átmenet

(Hézag)

—
Lösz

D,

Enyhe

E,

Kés- vagy hideg mousterikum

Siergensteín

Elefánt

-

Humusz

e2

J
Pre-würm

ker

J-

balsi-

eljeg.

'-/>

13

„
*

Et_

Hárs, kris

Ej

tartozik

Erd

160,000—170,200

enyhe

170,200—179,200

meleg

179,200—182,000

átmeneti

Száraz-

jeges

hideg

182,000-192.800

R.II.

Száraz hideg

csapadékos

*
.

C

aurignacikum

hvös

„

110.600—122,000

Java solutréikum

B,

Erd

|

vr.i.

enyhülés

A szomszédos Jankovichbarlangban kés solutr.

Lösz

csapadékos
-W.1I.

Magdalén ikum

Bt

?

átmen.

66,500-77,700

s

Sarkköri fauna

jeges

gé

VC .11.

Megjegyzi

ré-

teg

(erdei szaka

w.m _ 17,400 — 26,900
.

nrlan-

(mezség ö

Éghajlati
típus

m

szakasz

1
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Krapina

A

is

u
ide

Szelim-bg még

lakatlan

_

B

csak

azt

—

hangoz-

"te
Köppen-féle küszöbértéket i'2i a kilengés non
soKat váltatja, hogy „ez a rövid glaciális kilengés a Bükkhegység klímáján nem
csupán
toztatott... Nem sokat különbözött a mai- klímám.". Ezzel szemben nem
megállapítSubalyukban
is
_
a
a Szelim-barlangban, hanem a Ponor-Ohábán is
el.

a

;s

ható volt az ú. n. „meleg- moustér:kum“ közepe táján föllépett jelents lehlés (5,
A Subalyukban lombos iák helyett L.arix és Pinns szolgáltatta a tüzelt, s az

49)

.

endsök közül jóformán csak
pedig

—

ahol faszén

a

barlangi

medve

gyjt -íré még nem

Equus és Rangifer együttese

c-

útjaira bukkantak.

Ponoi-Ohábun

—

medvén kívül Capra
hvösebbé vált. s a R-W

gondoltak

a
lég világosan jelzi
elmet érdeml kilengést.

(

4

jeg-

szakaszban különös
másik esetere :s rávilágít. Eveiiunakeveredés eg;
Ez a kilengés az ú. n
kitartottak helyükön, viszont az
kor fordulhatott el, hog\ a melegkedvel faj
északiak közül néhány faj (Alopex) szívesen elkalandozott a Gerecséig.
Másik érdekessége a táblázatnak a C (1 énás réteg) feküjében kimutatóit
hézag. Itt csupán azt idézem régebbi közleményembl (6), hogv a híd g mcuamíg a Szeumuen a
kuinot követ szakaszban
b zonyos idnek kellett Lefolynia,
H aurignacensis sátorfáját fölütötte. Nem tévszethetjiik ugyanis szem e. i. Inc

sziineti

.

;

:

;

-

:

•

primigenius még a hideg moustérikumban
csupán a \V. I. végén halt ki.
ki.

W2

Földtani Közlöny.

is

lakója volt

a

Sz

.

k

-
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C-rétegnek a B 2 -vel való szoros kapcsolata, valamint a

lehlést jelz „barlangi lös-z“ is. A szoros slénytani kapcsolat magában is elárulja,
hogy a Szelim C-szintjében nem kereshetjük az aurignacikum kezd szakaszát, mert
a belle napfényre került minden rend smaradvány egyveretíí; emellett a réteg
túlnyomó részben levegbl leülepedett kzetanyaga élesen elüt a fekv anyagától
s a legszorosabban kapcsolódik a barlangi löszhöz.
A Szelim rétegsora tehát részleteiben is annak az éghajlati ingadozásnak
egymásutánját tükrözi, amelyet Bacsák Gy. diluviumi naptára elénk tár.
Bár
a Szelim rétegsorával csupán a diluvíum utolsó harmadának (kereken 200.000 esztendejének) éghajlati viszonyait ellenrizhetjük, a naptár megbízhatóságát a günzig
mert Milankoszámított további 400.000 évre is elismerjük. Annyival inkább
vics számításainak eredményét a földtani alapon végzett megfigyelések (Eberl,
Koppén. Soergel) már elzetesen igazolták.
Bacsák-féle megoldás egyNem akadhatunk fönn a Milankovics
Milankovics (3) kezdettl fogva hangoztatta, hogy szeme
két gyöngéjén,
eltt csupán a diluviumi eljegesedések lebegnek, míg a régibb földtörténeti múlt
nem gondolt. Bírálói az si eljegesedésekre
jeges szakaszainak magyarázására
vonatkozó adatokat és elgondolásokat használják föl ellene. A bírálók többségének
az a régi, Buf fon-féle tétel a kiindulási .alapja, hogy az életterek kialakulását
(gyrdés, szárazulatok kiemelkedése vagy
befolyásoló földtani jelenségeknek
elmerülése, eljegesedés stb.) közvetlen
átalakító hatásuk van
az él szervezetekre.
Épp így régi kelet a kéregforradalmak égliajlat-idomító hatását hirdet tan

—

is

is

(Ampferer, Dutton, Coleman,
arra hivatkozik, hogy csi'lagászati

Lawson, stb.). Kretzoi M. (7)
tényezk nem hogy kizárólagos okozói, de még

kezdeményezi sem lehetnek éghajlati kilengéseknek.
„A íaiimsztikailag igazolt klímasüllyedések és a radiáks kontinensmozgások
egyúttal
Kretzoi
pozitív maximumai között meglev teljes összhang
írja
hogy az eljegesedések elsleges okait nem kereshetjük kozmikus
azt is eldönü,
tényezkben
Milankovics egyoldalúsága azonban nem olyan végletekig men, mert

—

—

.

Koppén posztulatumához is hozzáteszi: a jégsapka kialakulásához, eljegesedési
kezdpontokra, magas hegységekre is szükség van.
Legalább olyan magas hegységek, mint a diluviumban voltak, ma is vannak;
ma mégsem beszélhetünk. Egyes kéregdarabod epirogenetikus kiemelkedése is legföljebb „reális alap“-ul szolgálhat jeges korszak kialakulásához, létrejöttét azonban nem idézheti el.
jegeskorról

a földtörténeti múlt történései hozzáelégednünk az si éghajlatokat többé-kevésbbé megvilágító,
legalább egyes
közvetett bizonyítékokkal is. Bizonyos növény- és állatfajokon, pl.
bizonyos éghajlathoz szokottság bélyegei ismerhetk föl. Ám sok fordul
esetekben
meg azon, hogyan "minsíthetjük ezeket a bélyegeket.

Minthogy' csillagászati számításokkal

férhetetlenek

meg

kell

—

—

Kretzoi k emeli a mészhéjas típusok tájékoztató mivoltát, inért a héj
vastagsága szoros kapcsolatban áll a víz hfokával. A mélydenger vékonyhéjú állattársasága egvedszámában különbözik a hideg sikértenger vékonyhéjú együttesétl.
:

A paleozoikum kétségtelenül meleg óceánjainak (kambrium, ordovicium stb.)
mészhéjas formái azonban általában vékony héjúak. Mezozói tengerek' esetében
pedig gondolnunk kell huleg áramlatokra is, amelyek állatvilága hamis színben
tüki öztetheti élénk az akkori sföldrajzi helyzetet. Ne tévesszük szemünk éli, hogy
az óceánban sidk óta elegend mennyiség a kalcium -ionok tömege (12), s hogy
igénye különböz fokú lehet
a tengeri szervezetek kalchi a-ion
s független a víz
mésztartalmától.

^
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a rendelkezésre álló adatok csekély
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száma miatt nem

megbízható képet.'

yujt

medenceképz

hegységképz folyamatoknak tulajdonít
Az állítólagos összefüggést a szarmatijm elejétl követte nyomon. A hegységképz idszakokat mindig csupán hüvösn3ssel, nem pedig eljegesedéssel hozza okszer kapcsolatba; a két utóbbi azonban

K retzoi

a

és

a

befolyást az éghajlat kialakulásában.

önt

nmástól nagyon eltér jelenség*

A
lt,

tortonai emelet végétéi! számított pliocén korszak
réteg- és nevezéktana eleve útját állja a

zrzavaros

nyomonkövetésének,

jntos

Kretzo

s

máig meg nem
földtörténeti

átlapo-

mozzanatok

az sföldrajzi kép megrajzolásának.

biztosabb kortani tájékoztatásnak tekinti a kéregmozgás jelensé:it, mint a -réteg-, illetleg slénytani adatokat. Pikermi, Szamosz, Taraklia, Novoklasszikus emls együtteseit ezért csupán „benyomás"
lizavetovka és Maragha
apján tudja enyhe éghajlatot kedvelnek minsíteni. Ezzel szemben Baltavár és
olgárdi

i

emls-együttesébl

—

ugyancsak „benyomás" alapján

—

az éghajlat hüvö-

Üését véli kiolvasni.

A

Congeria- fajaink letnésének egyszer magyarázata, a
a tavak feltö’.tdése, nem pedig a hvösebbé vált
eljegesedésrl sz sem lehetett,
>hajlat. Az akkori emlsfajok tanúsága szerint
hvösödésnek pedig fa j írtó hatást nem tulajdoesetleges nagyon csekély fokú

mi „pannóniai"

zek kiédesülése,

még inkább

s

—

—

Utalunk.
*

K retzoi a kéreggyrdés, mint megbízható alap mellett,
A diluvium küszöbén süllyedést és csapadékos meleg

ven

kitart.

a diluviumban

is

éghajlatot állapít

szakaszba az angol Red Crag mellett a sütti és dunaalmási mészis.
Az utóbbit illeten azonban meglapítható, hogy' a Parailurtis-i Ursus böckhi- 1, stb. bezáró rétegek fels-szarmata

Ebbe

eg.

a

ivön kívül besorozza a barótköpeei lignitet
,

írünk.

Erre a káspl-jellegü Dreissensta-fajokkal is jellemezhet Bakui, meg CsaudaRed Crag szintre a Gíinz I II. eljegesedés idejének kavicsos, löszös lilékéi települtek, s mint ilyenek, kiemelkedést s egyúttal hideget jelzk.
Kretzoi
(

—

tegek!)

érint ázsiai és
t

északamerikai füvespusztai fajok nagymérték beözönlése jellemz

a szintet, amelyet valdarnoval azonosít.

A

valdarnoi együttest (Mustodon ciruernensis, FAephás meridionalis, Ri’inosemmiféleképpen sem minsíthetjük hideget jelznek. Ha tehát a
emelkedést csupán a valdarnoi együttes támogatja, elég gyönge támogatásban
etruscus)

ros

Másfell azt sem értjük ebben
melegkedvel fajokat?

szesül.
e

a

A következ

a száraz-hideg (?)

idszakban, mi csábította

Kretzoi

szerint a „jelents emelkedés" jegyeben zaj
ennek ellenére „melegebb" és csapadékos éghajlatot
ez; ami megfelel ugyan a G-M jégszüneti
szakasz átlagos jellegének, de nerr
el meg
a következetesség elvének.
A Mindéi I— II. eljegesedés száraz-hidei;
?sz!) éghajlata
Kretzoi szerint
süllyedés jegyében alakult ki. A kéregazgás, mint „biztos" éghajlatirányító, tehát nem felel meg. Ugyancsak süllyedéses
inyzat, de ezúttal csapadékos-meleg éghajlat jellemzi Kretzo; „chelleikum"-át
amely a M-R nagy jégszünet! szakaszának felel meg. A diiuviumot lez 'ró szintet
abszöri ingadozással meg-megszakított
emelked irányzattal jelleni/
ynek
pcsán hosszabb száraz-hideg és rövidebh enyhébb-csapadékos égh é
,l
t:t

lkan

szint

Kretzoi

le.

táblázata

—

—

,

t:

•

r

’

a

Megjegyzend,

hire Baltavár
pikerm'i fajok szerepelnek.

és

Pnígárdi

állatvilágában

a

Me

pithecus-.

.

/
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ták

évf.

1952. 7

9.

sz.

egymást. Jellemz állatvilágának legfontosabb tagjai: mammut, gyapjas orr-

szarvú, barlangi medve, a szakasz végén pelig a tundra és hideg puszta fajai. Mindalapján
a palaeoüt-kuitúrák
ehhez végül hozzáteszi: „Finomabb tagozás csupán
1

lehetséges*

A

.

diluvium éghajlati kilengései

Kretzoi

Éghajlat

Süllyedés

— Meleg
Csapad. — Meleg
Száraz-Hideg (Lösz)
Csapad. — Meleg

Emelkedés

Általában hideg rövid enyhüléssel

Süllyedés

Csapad.

Süllyedés

Csapad.

Red Crag
G. I.— II.

Emelkedés

G

Jelents emelkedés

M. I.— II.

Süllyedés

—M
M — R (nagy

jégszünet)

_ W.I—

III.

alapján:

Ké regmozgás

Diluviumi szakasz

R. I—II.

(7)

„Diluvium”

Jelenkor

(

Száraz-Hideg (Lösz)

(

1?)

1?)

—

Meleg (Lösz)

Ez a táblázat B a c s á k diluviumi naptárának részletességével szemben hat
kéregmozgást s ennek megfelelen mindössze hat éghajlatváltozást mutat ki. A naptárral összevetve, önként megdl az a tétel, hogy finomabb tagozás csupán a f>alaeolit -kultúrák

alapján lehetséges.

eredmény között tehát mélyreA
nató különbség mutatkozik. Ki kell emelnem azt is, hogy a Szelim rétegsora igen
legnyomatékosan támogatja a B a c s á k-féle ,,naptár“-t. Csak az a kár, hogy
alább egyelre
a Szelim páratlan a maga nemében.
kétféle vizsgálódási módszerre! elért kétféle

—

—

*

Összefoglalva

reá kell mutatnom a Szelim rétegsorával igazolt tényre,
diluvium éghajlati és sföldrajzi viszonyai ez id szerint a Milankovics
Bacsá k-fé!e csillagászati módszerrel deríthetk föl legrészletesebben.
Meggyengül tehát az az elégedetlenség is, amelynek Scherf (15) adott hangot:
,.A barlangkutatás magában véve sohasem juthat el a pleisztocén kronológia megnyugtató megoldásáig
Nagyon természetes, hogy a magyar barlangkutatók még
ma is nagyon hajlamosak a monoglacialista álláspontra, ... mert
mindig csak
a fels-pleisztocén töredékes szelvényében búvárkodhatnak**.

hogy

a

—

.

.

.

k

hogy Milankovics nem domborította ki
Megállapíthatjuk azonban,
eléggé a Köppen-féle küszöbértéken kívül magas hegységnek, mint eljegesedési
gócnak föltétien szükségességét. (Még az sem maradhat el, hogy ez a hegység-góc
elérje a sarkkört. így válik érthetvé, hogy a földtörténeti múltban sok millió éves
jégszünetek is adódhattak.)

A
állhatják
1.

2.

földkéreg hullámzására

meg helyüket.
A kéreg hullámzása

elképzelhetetlen

alapított

eljegesedési

elméletek

két

okból

nem

rendszerint a sarkkörtl távoles területeken zajlik

a Skandináv-Alpok oly gyakori föltornyosul ása,

majd

le,

hirtelen

lezckkenése, hogy a diluvium teljes tagolásának ritmusát ez szabhatta volna meg.
„Ez a ritmus
írja
a 18! tanúsága szerint kizárólag a Föld változó'
pályaelemeivel egyezik. “ S hogy a 18 elemi rész permutálásából adódó 6402 bill’ó

—

Bacsák

különböz sorrend közül

—

Milankovics

besugárzási görbéjének ritmusa a Föld

változó pályaelemeivel egybevág, véteti; nnek

nem mondható.

Guúl

.

Ta

/.:
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a:

HoBbie AauHbie k anaunro KJiHMaTa

jh.iioiíhh.

anTopy neojKUflanHO npeacTaBriaacb B03.MO>KiiocTb npoaoa>KaTb
icKOnkn b nemepe CemiM b Eanxnaa, iiaMaBtune b .Manyi x Aiecflyax 1934—37 r. 3th
)B bie pacKonKK 3iiamiau ocTopo^nyio ripoBcpi<y CBiraeTcnbCTnyioiHeH cbhtbi, ocTaoaennapoMno b 1937 r.
OrpoAinan (b 13.2 m) óecnoaoönaH cbiitb nemepu Biiana b nepeaneíl nacm
ippnyopa. C Hanaaa MycTepiiena, t. e. c Hazaija MOKneAHiiKOBpro ricpiioaa Pnc-Biop.M
Konya 3-ro nepnoya Biop.M, t e. ao oiconHanHH nepnoya Maraanemien, Kaxcioe
íaeöamie Kan.MaTa ocTannao caeybi b 3Tiix ocayicax, n Tai< Ka aroiyneoi AOKa3aicábCTBa
OceHbio 1948

r.

>

pacnopy>Keiiyy hobl.ix íiccneaoBaTeneH. ,QoKa3aTenbCTBa pacTiiTeabnoro nponcxoncaeocTaTKii Apenecnoro yran, kocth MaeKoniiTaioiyyx n nTny, yaiconey
caeayKiyne
neoanTbi pa3nux Tiinoo. HepeaKO caymiaocab, hto b oahoai caoe BCTpenaancb yoKa3a:abCTBa B^ex Tpex bhaob.
MaTepnaa caoeB HBaacTca b SoabiunncTBe caynaeB minton : no nepeyKO
ypeyaioTCH h necoic OTnocaiynca k peKa.vi, micTbiü rv'Mve n cyaapayiionnaíi nniab
emepHbin aecc).Crapbie pe3yabTaTbi yonoanaancb bo MHonix oinoiucnnax c packonimh 3aK0HnenbiMy b 948. r.
nopa3HTeabiio 6biao paayeaenne necnanHoro, ao cnx nop oynooSpasHoro caon
Koaoanoro MycTepnena“, n ycianoBaenue aba'x rí poAie>KyTKOB („hiatus") caoeB, naKOnenpoayKTHBHbiM, caoe. C
;y onapy'/KeHiie onara b oaho.m, cMHTanno.M ao cnx nop
o.Moiybio noBbix aannux ycTanoBaiiBaaHCb Kaii.MaTimecKne ycaoBiia naiaioiyerocH caoa.
rieiyepubitt npoijmnb aorioaHenHbin c 3TH.mii aannbiAiii aaeT B03.Mo>KnocTb koh'oanpoBaTb aaniibie KoaeSanun KariMaia jJiimoBiiaabnoro Kaaenaapa no Eaqak\
1 aKiLM o6pa30M OKa3aaocb, mto ca.Mbie cneyiiaabnue Koaeaniiíi Kaii.MaTa oineuaaiicb b npoijmae. HiiKakoíí apyrofí Kan.MaTimecKiif; icaion ne aeaT B03M0>KH0CTb b
jkhx_ pa3.Mepax aeTanmayim.
ih

:

1
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NEUERE EINZELHEITEN

évf.

19,52.

7—9.

sz.

ZR KENNTNIS DES DILUVIALEN
KLIMAS
I

.

G AAL

Ergebnisse meiner, in dér Bánhidaer Selim-Höhlc (nebst
1934 37. ausgeíührten Ausgrabungen
öfteren
des
Berichte erstattete, halté ich es für notwendig, dieselben jetzt in einigen Details zu
ergánzcn. Dér Impuls hierzu wurde mir dirre h den Umstand geboten, dass in dér
hinterlassenen
Partié
im hinlersten Teile dér Höhle
(Beginn eines Korridors)
(témáim tles Sedlments, :m Jahre 1948 eine Nachforschung für mich ermöglicht
wurde.
W'ie bekannt, enthált das Sediment dér Selim-Höhle die Ablagerungen des
diluvialen Abschnittes R. II. \V. III.
Profilé, Palaeolithe, pflanzliche und tierische
Überreste wurden von mir in zwei Artikelr.
emgehend besprochen. Ich
(5. u. 6.)
öerufe mich auí diese, um die Kürze dér nachstehenden Parallelen zu rechtfertigen.

Obwold

Tatabánya)

ich iiber die

in

—

den Jahren

.

—

—

1

lm Korridor-Beginn

ist zuunterst derselbé gelb’.iche Ton-Komplex (E) abgeden Saalen I und II.. Es kann.sogar íestgestellt werden, dass sich
dicsér Komplex gerade so, wie in den Saalen auf 5 Bánke zerspaltet. Bei náherem
Betrachten können docli einige Unterschiede dér Auímerksamkeit des Forschers

lagert,

wie

in

p.icht entfliehen.

am

Felsenboden abgelagerte Schicht E 5 vorne
und Bárenknochen, deni gegeniibcr ist Ej des Korridors rt ich, mürb, bisher steril, 1,2 m máchtig. Hinsichtlich
des Klitnas sírul wir so an die Orientierung des Saales angevviesen.

So

.

z.

B.

war

die zuunterst,

zab, lichtgelb, íiihrte Paiaeoüthe (Früh-Moustérien)
1

-

Die im Hangenden dér vorigen Schichte- befindliche E 4 des Korridors ist noch
und ervvas plaslisch. Im Saale II war sic steril, da gégén konnte hier
ciné grosso Feuerstelle íestgestellt werden. Da die Tierkncchen: Wirbeí, Metacarpalia, Mctatarsalia, Phalangien, Calcaneus, die Backenzáhne P 2 P 3
os penis
2
eines erw chsenen, ausserdem Humerus und Dens caninus eines Saugtirigs von
Ursn s spelaeus ans TagesEcht kamen und dabei aus dér Feuerstelle herstammende
Holzkohlenrcstc von Prof. S. Sárkány und J. Stieber für Tilia und Fraxinus determniriiert wurden, s nd wir in dér Lage, das Kiima dér 0,2 m máchtigen
Schichte Ei als mild bezeichnen zu können.

mehr

rötlich

.

,

M

,

:

Die ébenfáik 0,2

m

máchtige Schichte

Es

sticht

von

den

benachtbarten,
Es soll aber
ein Fragment des Polar-

íníolge ihrer gráuiichen Farbe z’emlich ab. Diesmal fand ich sie steril.

erwáhnt werden, dass

frither (1936)
íuchsen (Alopex) gebeutet wurde.

in

E

;{

des

Saales

I.

Das rauhe K.lima desselben Horizonts wurde auch in dér Höhle am Bordu
wie auch im Subalyuk einwandfrei íestgestellt.
Obwohl sich die Humus-Schichte E 2 in dér Schichtenreihe des Korridors gar
uicht ze gt, kann ihr Yertreter (0,7 m máchtiger gelber Lehm) nichts anderes, als
mildes Kiima bev/eisen.
Im Laufe dér früheren Ausgrabungon bewáhrte sich -E auffallend. Ausser
den tvpischen Palaeolithen des Hoch-.Moustériens kamen auch Knochen des Höhlenháren und de- Flcphas sp. (irogonthcrii?) bániig ans TagesÜcht.
Dics genügt
gewiss, um das Kl'ma diese? Absc nittes als warm bezeichnen zu können.
A\are,

4

Im Korridor erwies

-ich

di<.

se Schicht vorláuíig ster

:

l.

Die grös>b l h.-rr ••schung Jer Ausgr :d.»ungen im Herbst 1948 bedeutete die
Tat-ache, da c s sich die einh.cTlichc Schicht D dér Höhle, welche früher Holzkohlcn•'t von Pimi\ montanu. ürner Backenzálinc und Geweihbruchstücke von Rungifcr

(ja ál

trcticus lieferte,

us fluviatilem

vermengt

itaub
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im Korridor in zwei Banké spaitetc. Die untere Bank (D 2 ) bcstelit
Quarzsand, welchcr in dér oberen (Di) Schicht mit subaerischem
ist.

D2

dass Dj und
Es kann
Spat-Moustérien) entspreehen und als Zeugen cines
ind. (Machtigkeit 1,3 m)
nicht bezweifelt werden,

dér Siergonsteincr Stufe

rauhen

Kümas

aufzufassen

:

lm Hangenden

dér Schicht Dx befindet s ch'die 5,3 in máchtige, braune Ton-

(C), welche aber wegen íhrer Unzuganglichkeit diesmal nicht erforscnt
Insoferne aber dieser Horizont, (die ,,Hy3nen-Schichte“) schon ausgiebig
unzweifelhaft bestimmt
>esprochen wurde (6). bezw. das milde Kiima desselben
chicht

L-urde.

vrrden konnte, können die bezüglichen Daten auch hier verwertet werdcn.
Bei al! dicsem ist noch hinzufügen, dass zvvischen Dx und C eine aufíaiiende
sich
hauptsachlich
durch den
Jnterbrechung (Hiatus) feststellbar ist, welche
C fühlbar macht.
irassen Unterschied zwisdhen dér Fauna und Flóra dér Dx und

Es

einigermassen wohl überraschend, dass dér im Hangenden beíindliche

ist

—

einheitlich, dagegen derselbe im Hinterteile
,HöhIen!öss“ vorne petrogrnphisch
doch sehr scharí in zwei Banké gegliedert war. Das untere, Glied
ler Höhle

charakteristischen

ausser

fiihrte

B>)

Hoch-Solutréen-Palaeolithen

(Lorbee’r-

Lanzenspitze u. s. w!) Laubbaumen-Kohlenreste (Hollendonner) unddieFauha
Horizont des Diluviums (Bi)
ler Hyanen-Schichte. Dagegen kamen im obersten
Lepus timidus, Dicrostomjx, Schneehuhn u. 6. w. mit charak-,
Rangifer arcticlis,

Die allzu scharfe Trennung
Bezüglich des Klimas ist
'ew ss feststellbar: einerseits das vorschreitende Abkühlen in Bo, andererseits das
'
’olarklima des letzteri Abschnittes Bx.
oristischen Magdalenien-Pataeolithen

auch

ieutet

in

dicsem

zuin Vorschein.

Falle auf eine Unterbrechung.

Reihenfolge dér nacheinander auígetauchten Khmata dér
B a c s á k’s (1)
SchicMenreihe dér im Diluvialem-Kalender
íeevruiber. Die aufíaiiende Übereinstimmung wird klar ersichtlich.
Ste'.len

i

m

3.2

wir

jetzt die

miichtigep

Typenkalender mit dem Höhlen-Kalenwird diese überzeugende Parallelé die Gegner
Miinnkovic's entwaíínen. In dér Regei ist es aber .so, dass die Forscher sehr
ccv - ihre Hypothesen auízugeben geneigt sind. Und inwieweit die Mehrzahl dér
Gelehrten heutzutage
zu irgend einer Varietat dér Lehre iiber d e Krustenbewejgu
n basierte Hvpothese sich bekenni, soll hier eine dieser mit etlichen Worten
pesprochen werden.

Wie

I

ersichtlich,

íadellos überein.

ler

stimmt

B

a c s á k’s

Hoffentlich

.

:

Eine dieser Hypothesen wurde von M. Kretzoi
(7) veröffentlichf. ,,Die
schreibt Kretzoi,
wird als einzige Grundlage angenommen;
•v
damít nicht in Eínklang angenommen werden kann, muss fallen... Astrononische Faktorén kön:; n nicht primare, noch weniger ausschliessliche Ursachtn von
K limaschwankungen sóin... Astronomische Faktorén íührten gemeinsam mit vielpeh oingreifenden Lokalfaktoren zu
Schwankungen
gelegentüch bedeutenden
nnerhalb dér Hebungsmaxima
Ich hoffe
dér
Forscher
die Auímerksamkeit
einigermassen darauf gelenkt zu habén, dass d e
a n k o v c’schen Faktorén
ovi
wichtig sie auch prinzipiell
sein mügén,
doch nur eine labile Unterlage zu
vu torén, aiis samtüchen E rizeidaten
PalaoStratigrapheni
des Palaontologen.
’graphen, Geomorphologen
und Tektonikers schliessbaren Folgerungen _ eben
k

kurve,

—

—

—

—

.

:

M

i

1

i

•

:

j

[können.

Was

die in

lant welcher
'tutzt,

soll

hier

den einleitenden

Milankovic

Zei'.en

betonte

Einwendung KretzoiV

sich ausschüesslich

íolgendes behauptet werden.

an astronomische F

nbe::ren

\
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Jahreszahlen

schnitt

Klima-

Heide?
Wald?

typus

9.

Schichte dér
Selim-

sz.

Antncrkunk

Höhle
•

1

17,200- 26,900

VC MII.

Polar-Fauna

glazial

Heide

-*

26,900—40,200

Übergang

SS

40,200—53,900

subtropisch

B.

Magdalenien

Löss

Misslungene Interfcrenz

Übergang

53,900—66,500
66,500—77,700

W.II.

W.II

s. d. Nachbarschaft
(Jankovich-Höhle)

77,700—80,700

Übergang

Wald

B>

Hoch-Solutr. (Hyane)

antiglazial

Humid

r

?

88,200—99,700

subtropisch

Heide

Übergang

Löss

99,700—110,600

•

Spát-Solutréen

glazial

80,700—88,200

110,600—122,000

W.I.

Hiatus

glazial

122,000—122,600

Übergang

122,600—133,800

antiglazial

133,800—140,500

subtropisch

140,500—146,000

glazial

Spát-Aurignac
(Hyane)

_

Hiatus

Sirgensteiner-St.

d2

(Rangifer)
V

e
E3

Humus-Sch.

(Elephas)

Wald

2

Prae-Würm (Alopex)

£3
c/5
i

^

146,000—158,300

subarktisch

158,300—160,000

Übergang

160,000—170,200

subtropisch

i.

Humid

C5

(Ti!ia, Fraxinitt)

Ex

U

Krapina gehört
auch hierher

-

— 179,200

antiglazial

179,200-182,000

Übergang

170,500

182,000—192,200

R.II.

e5
Heide

Das Postulat K ö p p e ns (2)
eiganzt werden, dass dér Hergang

Selim-Höhle unbewohnt

Löss

glazial

,

— áusserte sich M
(d.

h. die

—

c
1 a n k o v
soll damit
Entwicklung dér Eiskalotte) sich nur
i

i

Bev.egimg 6etzt, wenn sich im kritischen Terrain, u. zw. binnen dem PolarHochgebirge, als Stützpunkt befindct. Ohne diese Stützpunkte ist
die Entwicklung einer Inlandeisdeeke undenkbar.
Hiermit ist die Anklage wegen Einseitigkeit eliminiert.
Und was fern-er den Zusammenhang dér Khmaschwankungen mit den Kruetenbewegungen betrifft, soll folgende aus dem Ariikéi Kretzoi’s entnommene
Zusammenstellung uns orientieren.
Jede hier sich darbietende Bemerkung beseitigend, möchte ich die Aufmerksamkeit riur darauf hin lenken, dass, lant dieser Zusammenstellung, Kret'zoi in
den Rahmen des ganzen Düuviums insgesamt nur 6 Krustenbewegungen und dem
entsprechend 6 Khmaschwankungen beweisen konnie.
Demgegenüber wurde in
Typenkalendc-r nur im letzten Absch’nitt (rund 200.000 Jahre) das Doppelte nach-

dann

in

kreise sich ein

gewiesen.

Aus

diesem geht klar hervor, dass die sieh an d e Krustenbewegungen
stützenden Theorien íür die Lösung dér Gesetzmássigke'ten dér diiuvialen Eiszeiten ungeeignet sind, denn dér Rythmus dér Schwankungen stimmt nurnnit dem
dér Véréi sungskur ve üb erein. (Literatur u. Fig. siehe im ungarischen Text.)
all

:

Gaál
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KI ima

Krustenbewegung

Diluvialer Abschnitt

Red Crag

Senkung mit Hebung dér
Erösibnsbasis. Bruchsysteme.

Günz

Hebung

*

Warm, humid

I

G

I.-*— II.

—M

Kait, arid (Glazial)

Betráchtlichc

Wármer und

Hebung

hm ide

r

>

Mindéi

I.

M—

R

Riss

—

I.

Würm

I.

—

Senkung, Brüche

Kait, arid. (Glazial)

(Interglazial)

Senkung

Warm, humid

II..-

Hebung mit mehreren
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A

II.

SCHRÉTER ZOLTÁS-MAURITZ BÉLA*

1

.

A

1.

fúrás rétegtani viszonyai

Schréter Zoltán
(1

szelvénnyel.)

Lovasberény fehérmegyei községben, a katolikus templom eltt lév téren
1911-ben artézi víz nyerése céljából fúrást mélyítettek, amely 6.22 m-ig pleisztocén
löszön, 187,26 m-ig a fels pannómai-alemelet rétegein és 305,58 m-ig, a fúrás fenekéig eocén rétegeken hatolt át. A fúrás szelvényét Ven dk A. közölte $ a fúrásból
kikerült kövületeket Vogl V. határozta meg. (M. Földt. Int. Évkönyve XXII. k. 1. f.
Mivel az eocén rétegekbl a tanulmány Nurnmulina striata Bruget
barnakszénmpdencében az alsó-amely foraminiferafaj az esztergomi
eocén széntelepes rétegcsoport fölött nem nagy magasságban fekv, rétegekre jellemz, a kszénbányászat is felfigyelt erre az adatra s 1937-ben az egykori „Nagy67. old.,. 191-1).
felemlít,

is

Kszénbánya és Téglagyár

Rt.“ a községtl csekély távolságra kemélyben esetleg rejtzköd eocén barnakszéntelepek felkutatása céljából. Ezt a fúrást a rövidség kedvéért II. számmal jelölöm, szemben
a községben lemélyített ártézi kútfúrással és a néhány évvel késbb, a „M. Ált. Kszénb. R. T.“ által a község déli végén lemélyített 411. sorszámú fúrással, amelyet

bátony-Ujlaki
letre fúrást

III.

mélyíttetett a

számmal jelölök.
Ez a II. sz. fúrás nem

volt magfúrás, hanem az öblítései módszer
Tehát a fúrási anyagot nem kaphattam teljes épségben kézhez s így
lékelt fúrást szelvény se lehet tökéletes; az többé-kevésbbé vázlatos. A fúrási
nak egy részét nem kaptam meg, ez azonban a fúrás értelmezésénél komoly
történt.

nem

szerint

a mel-

anyaghiányt

jelent.

A

II.

sz.

fúrás a

következ szelvényt szolgáltatta:

mélységig a fels pleisztocén

0-tól

valószínleg 10

m

m

legalább 200
mélységig a fels pannóniai-alemelet rétegcsoportja. A fúrásmintákat csak a 115
mélységtl kezdve kaptam meg és így a pannóniai-emelet és az alatta következ tortonai-emelet rétegcsoportját pontosan elhatárolni nem lehet. Kétségtelennek tartom, hogy az I. számú
fúrásban észleltek analógiájára, a 200
alatt néhány méterrel, már a tortonai
rétegek következtek. A pannoniéi rétegcsoportot illetleg 115 m-tl 175 m-ig .szürke
agyagon hatolt át a fúró, amely 137 138
között bernásszürke agyagba és 43—
lösz, alatta

m

m

—

144

m

között barnaí

>ltos

homokos agyagot harántoltak
*

ElOadták a M.

m

1

—

agyagba ment ái. 175 185 m közt szürke,
Kövületek a következ mélységekbl kerültek el:

sötét ebbszíirke

Ffil-.lu.ni

Társulat 1052.

I

16 .-; szakülésén.

Schréter

m-bl

127

Bythinia

A

lovasberényi

251

mélyfúrás

II.

fedk, 138 m-bl Limnócurdiurn
Viviparus lóczyi Hal., Melanopsis

fuchs,

decoritm

sp.

Fuchs,

ulvuta variábilis

j

Z.:

cír.

:

decollata

Stol.

amelyek Zalányi B. szerint a Puratöredékes péidánvai, továbbá Ostracodá k,
Z a 1. és a Herpetonjpris reptans
reticulata
Herpetocypns
a
a
1.,
Z
cuprici balccinica

A

F>aird fajokhoz tartoznak.
dékek

a

m-bl Limnocardium

139

Ml m-bl Limnocardium

140 és

sp.

Limnocardium. Viviparus és Melanopsis töredékek, 149
cardium sp. töredékek, továbbá Neritina sp. töredékei

Viviparus sp. töre-

és

m-bl Congeriu,
m-bl Unió sp. és Limno-

töredékek,

sp.

146

a

és a Melanopsis gráciáin
amelyek Zalányi B.
Ostracodá
k,
továbbá
Fuchs egy jó megtartású példánya,
halfog és csontEzenkívül
tartoznak.
fajhoz
1.
reticulata
Z
a
<zer int a Herpetocypris
akadtak. 150 m-bl Unió héjdarab, 164 m-bl Dréissensia sp. és kis Lim-

töredékek

nocardium
kek, a

sp. cír.

185

m-bl

Fuchs

decorum

töredékei, Valvata variábilis

A

anyag

fúrási

m-bl Limnocardium

Fuchs

Fuchs, Hydrobia

m-bl származó

186

töredékek, 180

a Dréissensia auriculata

sp. töredé-

sok töredéke^ Limnocardium sp.

Ostracodák.

sp.,

iszapolási

maradékában szürke, meszes

törmelékén és homokon kívül igen apró Foraminiferákat ’.s találtam, ametartoznak. A 187,26 és 189,31 közt
lyek a Cibicides, Planulina és Bolivina nemekhez
amelybl Foraminiíerák is elfúró.
harántolt
a
mészkövet
kvarckavicsos-homokos

homokk

agyagjában a Dreissensici auricularis Fuchs, töredékeit
variábilis
Valvata
Limnocardium sp. töredékeit,
példányait,
és embrionális
Dréissensia
a
agyagjából
mélység
195
m
A
találtam.
Hydrobia
sp.-t
Fuchs-t és
variábilis Fuchs és
auricularis Fuchs sp., Limnocardium sp. töredékei, Valvata
B. meghatáZalányi
el,
kerültek
Hydrobia sp. apró házai, továbbá Ostracodák
HerBrady,
punciillata
G.
S.
Méhes,
a
C.
pannonica
Cytheridea
rozása szerint
agyagb 4
petocypris sp. irid. é 3 a Pciracypris sp. ind. fajok. A 200 m-bl származó
kerültek.

Majd

Dréissensia
tek

a

cfr.

el.

190

m

auricularis

Fu

c

ti

s

apró példányai

és

trdium

Lirt :•

'-p.

kerül-

1

Feltn, hogy
kor az alatta

a

következ

186

m-bl származó anyagban Foramir. ierák vannak, amimég mindig a pannóniai-emelet jellegzetes kövüle-

rétegek

korcsosirtartalmazzák. Ezek a Foraminiíerák igen kicsinyek ugyan, vagyis
-farm
ilegiíek, úgy hogy nem taré ltjuk azokat a 186 m-1
tak, de sztenohalin
:\sumi&ji
r>.
visszamaradt
létbl
anvag eredeti lakói n <k, vagyis a szarmáciai-em>

teit

j-.

üledékeibe
át
a tortonai rétegekbl a pannóniai- rm let
amint az erdélyi, bécsi és a horvátországi Markusevec) medencék p

nanem

nak,
légy,

:

1

rétegeibl ismeretessé vált Foraminiferákat

Fuchs

átniO'Ottaknak tekintik.

is

A

I>~

200 m-ig tiur;
195 rn mélységbe:
helyeznünk,
a
kell
csoportot a fels-pannóniai alemeletbe
így
bár Zalányi szerint a Cytheridea pannonica Méhes az alsó-pannónia: u lemet.'
íelsö részében otthonos. Valószín tehát, hogy ezen a tájon- az említett Ostracodaauriculata

íaj.

a fels-pannóniai alernelet al

a többi fajjal együtt a

kja. tehát a

fels-pannóniai aletneletben tovább

élt.

200 m-tl 267 m-ig fúrási anyaggal nem rendelkezem. 267 m-tl 272 m-ig
a túr
:
szürke agyagon és 272 300 rn között szürke, homokos agyagon hatol
A 268 m-bl Foraminiíerák kerültek el. így Triloculina sp., extílián co.'ir
d'O r b., Bolivina sp.. Uvigerina pygmaea d’O r b, Globigerina bulloides >40
apró példányai. A 270 m-bl pedig a Dentalina filiformis d'Or
és a G roidin
4
sp.-t.
o óf'.
soldanii d’O r b. ugyancsak apró példányai kerültek el. 274 "

—

1

.

.

t

i

>.

m

278 m-böl Robulus cullruíus Mont., 280 ni
Rnbulus inornat is l'Oi
m-ben és 296 m-ben Ciduris tüskét, utóbbiban ezenkívül Roba
?p.-t
•ü»é'\
- ;n
oc é n n e
nyéltagot leltem. Ezek a rétegek a k ö z é p s
a tort-on-ai-emeletnek a lerakód ásni.
!

i

.

t,
-i
-

290
:us
r »nt
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II.

1952. 7

é'jf.

sz.

9.

fúrás szelvénye

sz.

-rrrpleisztocén

'lilh'

|

lOOm

138-9

Ig'OrTkm 478-9
|&_OrLNfn 434-6

& Nm

a,

493

Orl.Nmsio

& OrINm

513

A^OrÍNm

519-32

4

[IrNm 526-28
jfiHNm 533 -35
L

*Nl

AGYAG

T

543-45

551 6 m

MAIK f

HOMOKOS AGYAG

.

-

r

MA IGA

fS

A RGILE £

71

4

abgile sableuse

homokos mészk

1

E7JE3

és

homokk

calcaide saíleaux et gres

homokk

es

homok

GRÉS ET SABLE
-_- --T1
v

ANDEZI

Z.-7ZI ASGILE

t

tufas,

a

TUFE ANDÉSITIOUE

n anoezittufa
J TUF ANOÉSntQUl

Nm,

NUh MULITES

0

rf

ORTHORHRAGM1HA

MÉSZK
~ rrd CALCAI8E

<3

MOLLUSCA

rrr-r.-i

A F08AMINIFERA

HOMOKOS agyag

SASLEUSE

,

1

KONGLOMERÁTUM ÉS KAVICSOS MÉSZK
CAILLOUTEUA
CONGLOM ERAT ET CAlCAIRE CAILLOUTE

s 5 - e oc e n b e, a priabonai
301 m-töl lefelé ki vetkez rétegek már a í c
kifejldése hthothamkzettani
vagv barton-emeletbe tartoznak. Erre vall a rétegek
nem lehet. A 308,
igazolni
kövületekkel
méterig
364
ni jmos mészkövek) bár korukat a

A

1

,

A

Scíircler Z.:

lovusberényi

mélyjúrás

//.
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mélységekbl származó mészkövek vékonycsiszolataiban

320, 334, 336, 350 és 364 tn

Lithothamnium-á tmetszeteket látunk, st
nem tisztán Lithothaninium ból állanak

320 rn-böl származó mészkövek majdSzabadszemmel, vagy
kézinagyítóval is jól látni a mészalgáknak álmetszeteit a 348, 350, 352 és 362 m
mélységekbl származó mészkszilánkokon. A 301 m-tl 312 m-ig fehér mészkövet
márgával váltakozott. A 308 m-bl elkerült
liaránloltak, amely
úgylátszik
mészkdarabokban a Lithothamniurnok mellett Operculina 6p., Cidaris tüske és P ceiszapolási maradékából már augit-andezit darabkák
ten töredékek akadtak. A 308
is elkerültek; innét kezdve lefelé az andezittufa végigkíséri az eocén rétegsort. A 312
-

a 308,

a csiszolatok szerint.

—

—

m

m-bl Lamna

fog

is

elkerült.

A

mélyebben következ rétegsor meglehetsen változatos. Fehér és sárgásfehér mészk, márga, márgás-homokos agyag, márgás homokk és alárendelten
me'szkötanyagú apró kavics, vagy mészkkonglomerátum építi fel a rétegsort,
amelybe andezittufa rétegek is telepszenek; a márga- és mészkrétegekben is gyakran szerepel andezittufa anyag. Vékonycsiszol :ban az els Nummulinát a 364 mmakroszkóposán láthatót a 400 m-böl származó
ben, a másodikat a 381 m-ben,

mészktörmelékben
juk a

Nummulina

találtam.
incrcissata

A

legtöbb rétegben (az andezittufát kivéve) megtalálla
fajt. Elég gyakori egy kicsiny, sima

Harpe
Bou béé

de

Nummulina, amely a N. millecaput
tartozik.

RozlozsnikP.

hogy

alakkörébe
csak

alakjának

makroszférás

feljegyzése alapján tudjuk,

a N. millecaputnak

a makroszférás, kicsiny, leneseszer alakja szerepel a hazai fels-eocén rétegekben.
Egyes rétegekben Orthopliragminá k is elfordulnak, de igen gyéren; egyedül az 514
•in mélységbl származó márgás mészkben gyakoribbak.
Az említett Nummuliná k & az alantabb felsorolandó O r thophragrniná k arra
vallanak, hogy az átfúrt rétegcsoport a fels-eocénbe, a prabonai, vagy barton emeletbe tartozik. Az I. sz. fúrásból említett N. striata voltaképpen szrntén a N. incrcissata fajnak felelhet meg, tehát nem utal a középs-eocénre. A mellékelt szelvényen
feltüntettem az egyes rétegek váltakozását, így részletes ismertetésüket mellzöm s
e c ak a kövületelfordulásokat említem fel.
A Nummulina incrassata de la Harpe vékonycsiszolatban elször .a 364
és 384 m mélységekben jelentkezett; 451 m-tl lefelé az 515 m mélységig a legb bb
rétegben megtaláltam, többnyire gyérebben, de egy s rétegekben nagyszámban,
az 513 és 514 m mélységekbl származó fúrási anyagban,

A N. millecaput Bou béé makroszférás alakja vékonycsiszolatban és r:
roszkóposan elször a 400 rn mélységbl került el, amely még jellegzetes alak.
lyebb rétegekbl elkerült sima. apró Nummuliná k hosszanti metszetein a kém
választófalak már n: - alakúak, mint a típusnál s ezért ezeket a típussal azon- V:
már nem lehet.
Az Orthophragrniná

M

n:

pratti
c h e 1. elfordul a 475, 478, 479, 510, 51'L9,
522 és 528 m mélységekben; részben vékonycsiszolatokban észlelhet. Az O.
applanata Gümb. a 480 és 510 m mélységekben, az O. aspera
a 479. 483,
514, 522 és 528 m mélységekben, az O. stella G ü m b. a 478, 510, 513 és 5 4 m mé.ységekben, végül az O. stellatu d’Arch. az 514
mélységben.
1

i

520,

Gümb

1

m

Operculina

sp.

elfordul a 310, 511 és 522

m

mélységekben.

Echinoidea töredékek a 411 és 453 méterekben, Dentalium
Lithothamniurnok jelenlétérl már fentebb megemlékeztem.- A

A
kez mészkövekben

‘

312 m-ben.

.

ni

'.

-

ve

:

Vékonycsiszolatok útján b zto
jelenlétüket a 406 (sok). 478 és 510 m mélységekbl származó
thothamniumók, a Numtnulinákka\ és Orthophragrniná hk;\ cg;
itt a fels-eocén folyamán lassan és fokozatosan süllyed tenger'
fokozatos felhalmozódásáról van szó.
is

sp.

U

elterjedtek.

1

-.

~

a

„

'
.

rí:

m. A

'
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I..XX.XII. évi.

7—9.

1952.

hogy

A. fúrás által szolgáltatott legnevezetesebb adat az,

sz.

a fels-eocén

mészk,

márga és homokk közé több rétegben és néha tekintélyes vastagságban a n dez ittufa rétegek telepszenek. Az egyik vulkáni tufaréteg pl. 22,-1 m vastag. Fels-eocén
képzdményeinkben több helyütt ismerünk vulkáni tufanyomokat, de ilyen tekintélyes kifejldésérl eddig nem tudjunk. Elkönyvelhetjük tehát azt, hogy a fels-eocén
idejében Magyarország területén számottev vulkanizmus volt. Ennek kitörési kö-

.

ma még nem ismerjük ugyan, de feltételezhetjük, hogy a mai Velenceilehetett távol. St nem valószíntlen, hogy a Velencei-hegység isme-

zéppontját

hegységtl nem

retes piroxénes és

amfibólos andezit-kocsányai

vonatkozásba hozhatók a fels-

is

eocénkori vulkanizmussal.

,

A
451

fúrás a következ mélységekben harántolt andezittufát: 414

— 452 m

közt.

m

közt,

488—492

m

közt,

m

491—509

(az 506

közt

— 436,4 m

m-ben

közt,

lapillikke!)

—

546 551,6 m közt, vagyis a fúrás fenekéig,
549 m-ben amfibólos andezitbreccsián és tufán
hatolt át a fúró. Egyes rétegeinek megiszapolásakor elég sok magnetit maradt vissza
egyéb ásványokon kívül. A vulkáni tufa ásvány-kzettani vizsgálatát Mauritz B.
végezte, ki eredményeit külön közli. A vulkáni por kétségkívül a fels-eocén part-

536—512

ahonnét az

még

m-ben

az 544

lejjebb

is

és

folytatódik.

is, hogy az üledékes kzetek nagyobb részében találunk vulkáni eredet anyagot. Idnkint nagyobb tömegben halmozódott fel
lehet, hogy részben tengeráramlások sodorták azt össze
a vulkáni por és homok;

közeli tengerébe hullott; ezt bizonyítja az

nagyobb mennyiségben.
Az 1. sz. fúrás szelvényében
agyagról, a 225,25

— 232,45 m

•

'

—

Ven

m

dl A. a 192,8 207,3
közt kvelszeríí
közt eruptív eredet töremléket tartalmazó márgáról

261,10—263,20 közt márgáról tesz említést, melyben biotitos eruptív eredet
törmelék van. A fels-eocén rétegei között tehát itt is megvan a vulkáni anyag.
A község déli részén lemélyített III. sz. fúrás, a fúrási-napló másolat szerint nem
hatolt át vulkáni eredet anyagon. Valószín, hogy a vulkáni tufák itt is megvoltak,
csak a fúrásmintákat elnevez fúrómester nem ismerte fel azokat.
A 301 m-tl kezddleg fels-eocénkorinakl priabonai, vagy barton emeletbelinek tekinthetjük a harántolt rétegeket. Tehát Jlaz 551,6 m fúrásfenékig) legalább is250 m az eddig átfúrt fels-eocén rétegcsoport vastagsága. Jóval vastagabb is lehet,
mert itt a fekvjét még nem érték el. Viszont a nem nagy távolságban, a község déli
részén lemélyített III. sz. fúrás fúrási naplója arról ad hírt, hogy még a 678,20 mben is eocén rétegekben mozgott a fúró. Ugyancsak a fúrási napló szerint a 678,20 é« a

.

38,30 m között palaeozói képzdményeken haladt át a fúró. De ezt a kavicsos
márga, szürke homok, kavicsos homok és agyagréteg-csoportot is inkább az eocénbe
utalhatjuk. Hogy a III. sz. fúrás végig a fels-eocénben haladt-e, vagy a középseocénbe is belejutott, ezidszerint nem tudjuk. Az azonban bizonyos, hogy sem a
ie's. ú. n. tornai kszéntelepet (a .Vtinim. striatci szintben), sem az alsó-eocén k7

széntelepet

A

nem

harántolta egyik fúrás sem.

fentieket figyelembevéve

Lovasberény táján a fels-eocén rétegcsoport vaslegalább is 350 -400 m-re becsülhetjük.
Összehasonlításul felemlítem,
hogy Budapest vidékén kb. 80 m-nek, Tokod táján 100
vastagságúnak írják le.
tagságát

m

A

lovasberényi II. sz. fúrás három, a Velencei hegység északnyugati oldaián
lejátszódott transzgresszióról szolgáltat bizonyítékot. Az els transzgresszió a felseocén (priabonai) tenger elnyomulása volt. Az egész oligocén, az alsó-miocén és a

középs-miocén
transzgresszió

felének, a helvéti-cmeletnek az üledékei hiányzanak.
k. -miocén

második

A második

tortonai-emeletben következett be.
A szármáciai-cmeletnek és- az alsó-pannóniai alemeletnek a rétégcsoportjai hiányzanak, tehát ezeknek a transzgresszióját se vehetjük számításba. A legfiatalabb
transzgresszió végül a fe'.s-pannónfai alemeletben következett be.
felében,

a

Sdtréter

UpeTep

3.

Z.:

A

lovasberényi

II.

mélt/júrús

^

reoJioi'HuecKiie jaiiHhie rjiyoKoíí CKBa'/icmibi

K

255

JVu

II.

b Jloiiamepeiib.

ot rpaiitmiofí .uaccimbi b ropax Be.ieime, 3 a cöpocoM orpaHtmaiomiiM
ceBepoBOcTOMiio.\t-K)ro3an; anc.\i nanpaBneiimi, na ieppHTopnn tpenmnoro öacertna npoxoAnaH CKBa>Knny ad r.ivóHHbi 551.6 m c ueni.K) pa3seaKH vt.th. Byptmie npo10 m naeficioueHOBbiü aecc, ot 10 vi 30 200 m naacrrbi nepxnero iian( 0311:10 ot 0 30
iohckoto noa’npyca, ot 200 30 301 m naacrbi toptoiickoio apy'ca cpe 3 Hero MHOiteiia 11
30 551.6 m naacTbi npiu ohoboto, nau öapTOHCKOro apyca Eep.XHero aouena.
)t 5 OI
yroabHbix ,\iecTopo>K 3 emii( ne nepeceicaancb. 3iiamne;ibHbiM pe3yabTaTO.M nypcmpi hb.tíi;tch tót ({.aKT, hto ripoxo 3 nancb anae3inoBbte Tyijjbi M£jk3V naacTa.vui BepxHtro aouena
* HCKOTOpbix caonx 3namiTeabnoii moujiiocth (22.4 \i). H 3 btopo BH 3 HO, hto Ha Teppirrojuh Beurpiui, b Bcpxne.M aopene npon 3 B 03 >iaocb pna 3namiTeabHbix BvaicanimeCKiix
ipoueccoB.
opbi

ceBepy

b

\

Les résultats géologiqués du sondage No.
pár

Z

.

II.

de Lovasberény.

SCHRÉTF.R

Au nord du massií granitique de la montagne de Velence, au delá de la
grande faille qui en direction XE-SO déllmite la montagne, dans le bassin tertiairc
on a exécuté en 1937 un 6 ondage pour la prospection du charbon. Ce sondage profond de 551.6 m a traversé les formations suivantes:

m

m

á 20U
environ une sülte
10 in du loess pleistocéne. 2. De 10
1. De o á
de couches formées surtout d’argiles du sous-étage pannonién supérieur. 3. Entre
les couches- argilcuses et sablonneuses de l’étage tortonien. 4. De 301
200 et 301
du calcaire, des marnes, des grés et du tuf andésitique de l’étage priá 551.6

m

m

abonien ou bartonien de l’Eocéne supérieur. Le sondage nous permet donc I'obsérNO de la montagne de Velence.

ver trois transgressions au versant

Le sous-étage pannon
auricutaris

186

m

lavées

Fuchs,

de profondeur

évidemment de

Limit
il

Les
fourni

couches

NummuUna

supérieur est indiqué, entre autres, pár Dreissensia
um decorum Fuc.hs, Vivipanus lóczy Hal. En
ént aussi de trés petites Foraminiféres, qui y ont éie

\

tortonien. Les couches de letage tortonien ont fourni

l’éta.;

de petites Foraminifcres, d

-

-

spicules de Cidaris et des articles d’Encrinus.

priab jnriiennes
incrassata de la

ou

bartoniennes de

Harpe, Nummulina

l’Eocéne supérieur ont
millecaput Boubée et

plusieurs espéces d'Ortop/iragmines, ainsi quc des Lithotkamniums fréquenís
la

dans

plupart des couches.

Le résultat le plus remarquable du sondage e’est la constatat on qu<. parmi
couches de l’Eocéne supérieur, d’une épaisseur dépassant considérablement la
moyenne, il y a plusieurs címehes de tufs andésitiques, paríois en une grande
épaisseur (22.4 m). Ces tufs témoignent d’une activité volcanique notable á l’époque
Xous en trouvons les traces
éocéne supérieure sur le territoire de la Hongrie.
aussi dans les montagnes de Buda, au Bakony et mérne dans la montagne Bükk.
:

les

mais les produits de l’activité volcanique éocéne ne sont présents en épaisseur
considérable que dans ce sondage. II est donc probable que le centre de l’érupt'
gne mérne,,
a été dans le voisinage de la montagne de Velence, ou dans la rr
oü se trouvent des pédonculés d’andésites a amphiboles et á pyroxén s.
'
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A

fúrás eruptív

év],

1952.

7—9.

sz.

eredet közetanyaga

Mauritz Béla

m

közti mélységbl kzetlovasberényi mélyfúrás kzetanyagát a 460—549
Összesen 32 próba anyagát vizsgáltam meg.
tani vizsgálatnak vetettem alá.
S c h r é t e r szerint az üledék az eocén fels szintjébe tartozik.
Az iszapos-agyagos anyagot bséges vízzel összegyúrtam, a lebeg részekkel

A

kolloidális elegyet leöntöttem és az edény fenekén maradt ásványos anyagot
mikroszkópi vizsgálat alá vettem. Egyes próbákban bvebben maradtak vissza lapillinagyok voltak. Máskülönben az iszapo'.ási maradék
10
szemecskék, melyek 5
jól meghatározható ásványokból állónak bizonyult. A maradékból mágnespatkóval
bséges magnetit-et lehetett kiszedni. A magnetitszemek részben automorfok,
telt

—

10

— 800

fel,

mm

it átmérj oktaéderek, némelyek egészen a rombdodekaéder alakját vették
másrészt a magnetit alaktalan szemeket is alkot.
(

Az iszapolási maradék zöme p a g ok á
50—500 u átmérjek, de vannak jóval kisebbekés

Az egyének fkép
nagyobbak is. Teljesen üde
megtartásúak. Részben automorfok, de jórészt csak töredékek. Egész megjelenésük
arra utal, hogy andezit-erupcióból származnak. A vékony táblás termet kristályo1

kon

tel

1

i

s z-földpát.

jóval

az (110), (110), (101) és (101) formákat, minek folytán az
kristályok hatszögletesek; gyakoriak a téglaalakú egyének is.

lehet ismerni

oldallapokon

fekv

Az ikerlemezesség a megfelel helyzet kristályokban nagyon jellegzetes; az ikerlenezek hol vastagabbak, hol pedig igen keskenyek.
A zónás szerkezet nrnden
egyénben jól fejlett, a kristályok gyakran igen sok zónát tüntetnek fel. A kioltás
szöge alapján a plagiszklászok labrador-összetételek, fénytörésük 1,552-nél natartalmaznak salakos zárványokat, melyek vagy a kristály
vagy pedig a kristályban a küls határvonalakkal párhuzamos koszorút alkotnak. A fenti sajátságok az andezitkzetek földpátbeágyazásaira
jellemzk. A színes elegyrészek közül egyedül az a u g t játszik szerepet. A kristályok
prizmazónája élesen fejlett, azonban a terminális lapok mindig hiányoznak, mintha
a kristály két vége letört volna.
A zömök prizmák legfeljebb 500 /t hosszúak és
200 jU vastagok, de gyakori c a kisebb egyének is. Színük zöldes barna; a vastagabb
egyének ersen pleokroosa.:, hosszant irányban nagyon sötétbarnák, míg harántirányban világosabb zöldes barnák.
Egyes próbákban halványzöldes o 1 v n-töredékek is felismerhetk, de mindig csak elenyész mennyiségben. Az elvétve látható apátit egyének automorfok;
gyobb. Igen gyakran
közepén helyezkednek

el,

i

i

i

prizmán kívül csak k s lapdk alakjában jelenik meg a bázis és az (1011) bipiramis is; a méret 200X80 u körül ingadozik.
Igen ritka elegyrész a cirkon. Egyénei nagyon élesen automorfok; átlagos
méretük 80X30 u', uralkodó forma a prizma és a bipiramis.
K. v a r c-töredékek csak nagyon elvétve láthatók. Másodlagos kalcita

:

töredékek jóval gyakoribbak.

A fenti, jól meghatározható, üde elegyrészeken kívül némelyik próba bven
tartalmaz igen apró töredékeket, melyek tele vannak zavaros zárványanyaggal; e
töredékszemek izotrópok, ill. rendkívül apró kettstör, de közelebbrl meg nem határozható részecskékbl állanak; a töredékek fénytörése 1,526-ná! kisebb. E töredékek
taián vulkáni üveg- bi állanak. A fentiek alapján az iszapolási maradék
ásványai bizonyára valamelyik andezitvulkán kitörésébl származnak. A lapil’.ik
száma hol nagyobb, hol kisebb; az iszapolási maradék ásványai nrnd rendkívül
üdék, a mállásnak még csak n> >mait se
árulják el. Az egész tömegnek kristálytufa
jellege van. Kiszóródása a ítls-eocé.
n. ill. még korábban történhetett. Utóbb'
esetben a kristálytufa anyaga belemos
ott
a lerakodó, iszapos agyagos üledékbe.

BARIT PILISBOROSJENRL
ZSIVNY VIKTOR*
anyagomat,

Vizsgálati

V

melyet

igh

i

Gy.

gh

G. gyjtötte 1941-ben a pil 6borosjenó'i
abanvában.
/
:

rendelkezésemre,

bocsátott

Fehérk

keleti

végén fekv homok-

A

megvizsgált finomszemü hárshegyi homokk kézipéldányokat víztiszta,
impregnálják;
felületüket (= a homokk repedéseit) nayobb, víztiszta, vagy sárgás, részben tejszere-n zavaros kristálykák borítják,
lelyek oldallapjait gyakran vasoxidhldrátos kéreg vonja be.
Maximális hosszuk
a 6-tengely irányában, kiegészítve) 3 mm, vastagságuk Ö.4 mm. Teljesen szabadon
melyek
;ló kristályokat nem észleltem; mindig rozettákká csoportosultak,
gymáshoz nve borítják a repedések falait. 13 megmért- kristályon, ill. kristályarányi baritkristálykák

srn

következ

iredéken a
r

{001
)

b

*

100

a

'

rj

320
1

h

>540*

{010>

m

{llOj

|014j

•

|043{-

•

V

{032*

-

r

o

jooi

meg

egyszer

(Inak

•

d |102{
{

304

•
{

{405|

•

|011[

dominálnak, valamennyi kristályon elfordulnak; általában

és

{

zek szabják

W |l08{

.

S

*

{l .0.14*

jois)

.

*

.

jóiét

•

!,

>

meg:

19 alakot figyelhettem

termetüket.

reflexeket.

{ 1

jooi|-

10*-

lapjai

lapjai

csak kivételesen,

jllo[

-éi

csak ritkán

néha érdesek.

}l00|, joioj,
11
jl02( és jói 1
legtöbbször igen alárendeltek: az els
,
1
tárom alak általában hajszálvékony s csak ritkán szélesebb csíkokban, a két utolsó
endszerint igen kicsiny háromszögekben jelenik meg. E mellék-alakoknak, melyek
J-

1

aránylag legnagyobb lapokkal, nemcsak dimenzióbeli nagy vális igen változatos kombinációkat, iileleg lapkonfigurációkat hoz létre, melyek közül néhányat az 1 10. ábrákban tün-

;özül

1

J

02 J lép

etiem

fel.
^

fel

hanem egyik-másik elmaradása

ozatossága,

Az

—

bipiramis ritkán észlelhet.

320* hármadikfajta

prizmának két kristályon összesen csak három

lapját,

l540j-t, valamennyi magasabb index els és másodikfajta prizmát és a {332*
oipiramist pedig csupán egy-egy rendkívül keskeny lapjával, egy kivétellel,** m ásnás kristályon mérhettem; mindezek csak gyenge, homályos, de azért megfogható

reflexeket adtak,

<ell

egyetlen észlelt lapja

jotój-

azonban megfigyelhettem.

•eflexét

'felcsillanással

nem

volt

észlelhet,

ponttal jelzett alakok fellépését bizonytalannak

tekintenem az elbb említett körülménynél fogva; közülük héhány d pedig
•

"

Eladás a M.
és

(015)

(0:>2)

Földi,mi Társulat

1952. jnn

16-i

szkülésén.

ugyanis ugyanazon kristályon jelent meg.

•>

•

f

A

•

még

*
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azért
fél

is,

9.

sz.

mert a rájuk vonatkozó észlelt és számított szögértékek közötti különbségek
még ennél is nagyobb). Ezek-

fok körüliek (st a joi4j-re vonatkozó különbség

nek, illetleg 7] |320{ meghatározására a

következ szögértékek szolgáltak:***
számított

észlelt
7]
•

rí

m

(320)

(110)

10°21'

10°39V2'

771

(320)

(110)

67 c 27'

67°421/2

n

bm

So

Yc

I

t

(540)

(110)

(016)

(001)

12°28'

1

(015)

(001)

15°15'

14°43'

(014)

(011)

19°13'

18°11'

+

(043)

(001)

60°31'

60° 16 1/*'

+147,'

(032)

(001)

62°27'

63°5 1 /*'

(001)

6°24'
1

6 4V.'

°47'

(108)

(001)

(001)

50°38'

50 c 23 V2

(405)

(001)

51°48'

52° 13'

(332)

(001)

72°52'

72° 13'

1

1°2'

—387,

—

1°23'

(304)

1

+7'
+32'

C 21

6°34'

1

.

'

10'

+24'

+147/
—25'
+39'

óbro

Az elbbiekben
és c szabják

'

0

különbség

-187,'
-157,'
-397,'

5°25'

(1.0.14)

ni

—

említett, normális típusú kristályokon kívül, melyek termetét
meg, ritkábban az a-tengely szerint nyúlt, vagy az a 6 tengely-

—

síkban izometrikusan, vagy közel izometrikusan kifejldött kristályokkal
zunk. Néhánynak körvonalát a 11
13. ábrákban vázoltam fék

—

is

találko-

G o cl s c h m cl t: Winkeltabellen-ben szerepl (a Helm0.8152:1:1.3136 tengelyarányból levezetett), llletötleg azokból számított
szögértékek. Az ..észlelt" adatok általában az egyes szögekre vonatkozó összes mérések
középértéke. Illetleg ahol csak egy mérés történt: egyetlen mérés eredménye, kivéve a csak
kivételesen jó reflexeket adó lapokra vonatkozókat [(1 10) (1 10), (I10)(ll0),
(111) (110)]; ez
utóbbiakra vonatkozó értékeket csak a jobb mérésekbl származtattam le.
***

hacke

A

„számított" értékek a

r-féle

1

i

Zsivny

Az eddig
-t

V.: Barit Pilisborosjenöröl

tárgyalt kisebb, fényeslapú

kristályokon kívül,

meghaladó m/c -élhosszúságú fenntt, áttetsz, 6zürkéssárga

leretesek a pilisborosjenökörnyéki
i

259

lev kézipéldányok, melyeket

Üröm

isborosjen és
stályokon az

m

a

hárshegyi

nagyobb, másfél
barit kristályok is

homokkbl. A M. Nemz. Múzeum-

Magyar Földtani

Intézet 1942-ben ajándékozott.

kfejtjébl valók. Az innen származó
szabad szemmel, illetleg lupéval keskeny csíkok
a és b alakok ismerhetk fel.
határáról, a Plattén

és c-n

lkjában, csak a p,

kívül

A pilisborosjeni elfordulás kristályai igen hasonlók a kaiéit kíséretében
is-eocén mészk, vagy oligocén márgának üregeiben és hasadékaiban találhat
dai martinovicshegyi (= kissvábhegyi) barit kristályaihoz, melyeket Bern át
Braun Gy. (2), legbehatóbban pedig Zimányi K- (3) -ismertetet,
(1),
nd a martinovicshegyi, mind a pilisborosjeni elfordulás kombinációinak jellgé
1

’

-

és

>00 lj-

jl lo{

ikot állapított

01}

y

{

122[

határozza meg.

Az utóbbi

meg.
és s

{ 1

32*-

Be rn

á

t

által leírt

h

6-,

Braun

formák

5-,

Zimányi

közül csupán négy:

ped g
:

/

j

IC

'

I-

-

hiányzik a pilisborosjeni kristályokon. Ezzel ez

ónban az utóbbiakon észlelt y >320} -t és valamennyi formát, melyeknek me_
se bizonytalannak tekintend (h {54o{, 0 1 6 , {oi}, {014} jo43}, |032}, jl.
}

V {304}

{108},

r

{405} és {332}) említett

{

szerzk nem

említik a martinovic.-

istályokról.

M

aktári L. (4) már megemlíti, hogy az V. barit-törzstipusá,**^ *
e
omagmatikus-hidrotermális oldatokból képzdött baritkristályokon figyelhet meg,
•***

:

Maki ári
Braun Fr.

a

magyarországi

baritok morfogenetikai típusainak elküiöaúé-beosztását követi azzal a módosítással, hogy enr
;sr
a ger.e
(antimomt)- és VI. (szilikát)- típusát összevonja és
>gysége> : ,i”
onit- (p. 651) vagy felsbányái- (p. 660) típusnak nevezi. Eme V-tel jelzet:
zene?
sát
morfológiai alapon' két részre osztja; ezek Y«. v. antimonit-típus
(= Antimona. apu-- M
)
raim) es Ví> vuíív antimonit-típus ) (= SziUkát- típus VI Braun).

ipjában
yiclejii

képzodés

(5)

.

.

:

•

11.

.

-

'

:
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ledékes

kzetekhez kötött ásványtánsulásokban

típust a c (001)

is

évf.

1952. 7

elfordul

—

sz.

9.

a Budai -hegységben).

(pl.

szerint táblás és a 6-tengely szerint nyúlt, a hasadási lapokkal

A pilisborosjeni baritkristályök
ehhez a típushoz tartoznak.

atárolt kristályok jellemzik.
lottakból látjuk,

is

—

mint az elmon-

hogy a budai-hegységi baritkristályokat héwizekbl képzdöttekÁmbár ezek a kristályok nem egy magmatikus ciklus fentemlített fázisnak termékei, mégsem meglep, hogy alakilag azonos típusúak ezekkel, mert képIsmeretes,

;ek tekintik.

'dési hmérsékletük nevezett fázis hmérsékleti tartományába, annak alsó részébe
'?hetett, s nincs okunk kételkedni, hogy a nyomási viszonyok is megfelelek voltak.
ilyen
tesz

Hogy a tágabb értelemben vett Budai-hegység számos pontjáról ismeretesek
termet baritkristályök, a hévforrásmködés nagy regionális elterjedésérl
tanúbizonyságot.

EapnT H3
B
flyTe.M

*
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necMamiKe b rop

rapmxeflb, aBTop ycTaiiOBiin cneavioinne 19 <|)opMbi
(C.MOTpu moKenpiiBeAemiyio Ta6nnuy)

ÜBER DEN BARYT VON PILISBOROSJEN
V.

ZSIVNV

Mein Untersuchungsmaterial, welches ich Herrn Gy. Vigh verdanke, wurde
von G. Vigh im Márz d. J. 1941 in dem damats sogenannten „Erzherzoglichen
Sandsteinbruche“,

am

östlichen

gesammelt. (Pilisborosjen
linie

liegt

Ende des Fehérk bei Pilisborosjen gelegenNNW-lich von Budapest ungefáhr 14 km in Luft-

entfernt.)

=

Hárshegyer)
Die untersuchten Handstiicke von feinkörnigem Lindenberger (
Sandstein sind mit wasserklaren, winzigen Barytkristállchen imprágnicrt; an ihrer
Oberfláche (— an den Wánden dér Risse des Sandsteines) sitzen grössere, ebenwasserklare, oder gelbliche, zum Teil milchig-trübe Kristállchen, dérén Seitenháufig eine Eisenoxydhydratschicht überkrustet. Ihre maximale Lángé (in
dér Richtung dér 6-Achse; ergánzt) betrágt 3 mm, ihre Dicke 0.4 mm. Vollkommen

falls

flachen

freistehenede Kristalle konnte

ich

An

13 gemessenen Kristallen bzw.
Formen beobachten:

r

{001

r,

a

{100}

h

{540{

b

|010{-

m

{I10j

immer

nicht beobachten;_ sie sind

aggregiert, welche miteinander dicht verwachsen die

Wánde

Kristallbruchstücken

{320(
•

>016|

.

j015j

•

W {108}

•

d {102}

•

V {304}

S j014j
{043{
>
-9

032 i

'01

•

konnte

{1.0.14}

r

{4a}

•

ich

[

folgende 19

|IU|

í

(332!

•

•

•

1

zu Rosetten

dér Risse überziehen.
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l

jOOl

|

und

1

1

lüj-

emeinen bestiminen

dominieren, sfe erscheinen

den Habitus dér

sie

ausnahmsweise, diejenigen von {llo{
{llo{ sind

manchmal

an sámtlichen Kristallen; im

Kristaile. Die Fliichen

von

00 1

}

J

gébén

bloes selten einfache Reflexe. Die Fláchen

rauh.

jl00|, |oio|, {lll};, |l02{ und {oi 1 1 eind meistens sehr untergeordnet: die.
erstgenannten erscheinen im allgemeinen als haardünne und blos selten als
itere Streifen, die beiden letzgenannten gewöhnlich als sehr kleine Dreiecke. Die

ií

Abwechslung in den Dimensionen dieser Nebenformen unter welchen
102|
den verháltnismássig grössten Fláchen erscheint, aber auch das Wegbleiben
er oder anderer Form erzeugen sehr abwechslungsreiche Kombinationen bzvv.
ichenkonfigurationen, dérén Einige in den Abb. 1
10. dargest'ellt wurden.' Die
sse

i

1

—

>yramide |lll|

Das Prisma
;

Fláchen,

drei

und

lices

r

Form

konnte ich an zwei

Kristii Ilchen

zusammen nur

sámtliche Prismeri erster und zvveiter Art mit hóhérén
{332*

blos

mit

einer ausserordentlich

je

Ausnahme* an verschiedenen

messen; allé

Kristallen

schmalen
lieferten

{016| verriet

Das

Differenz zwischen den beobachteten

und berechneten Werten sich

einem hálben Grade bewegt (die- Differenz für 0 4
Beziiglich dér Winkelwerte,** die zr Bestimmung
{

i|320| dienten,
t

Art {320{

durch
sich nicht
Aufblincken, ihr Reflex aber konnte
Auftreten dér mit einem Punkte bezeichneten Formen muss-'
deshalb als unsicher betrachten, einige unter ihnen aber auch deshalb, weil

in

n

{540 j,

schwache, unklare, aber doch erfassbare Reflexe. Die einzige beobachtete Fláche

>bachtet werden.

í

dritter

die Bípyramide

iche/ mit einer
>s

ist

selten zu beoba eliten.

1

{

ist

in dér

Náhe

scigar noch grösser).

bzw. dér Form

dieser,

ausserdem dér Abbildungen und des Schrifttums

sei auf

den ungari-

hen Text p 258. verwiesen.
Ausser den im Vorangehenden erwahnten Kristallen von normalem Typus,
ren Tracht von m und c best mmt wird, finden sich seltener auch Kristaile, die
6-Achsenebene isometríseh,
dér Richtung dér n-Achse gestreckt, oder in dér a
13. s nd die Umrisse
In den Abb. 11
ler nahezu isometrisch ausgebildet sind.
niger von denselben skizziert-.
Ausser den bisher behandelten kleineren Kristallen mit glánzenden Fláchert
derUmgebung von Pilisboros] en auch
nd aus dem Lindenberger Sandstein
rössere,- durchschemende, graulichgelbe, aufgewachsene Barytkristalle bekannt,
:

—

í

;

Kantenlánge m/c P /2 cm

?ren

iibersteigt.

—

:

Die Handstücke, welche als Geschenk

Ungarschen Geologischen Landesanstalt im Jahre 1942 dér Sammlung des
magyar Nemzeti Múzeum einverleibt wurden, stammen aus dem Steinbruche des
latten, an dér Grenze von Pilisborosjen und Üröm. An den von hfer stammender:
ristallen sind ausser m und c blos p. a und b mit unbewaffnetem Auge bzw. mittels
.T

upe als schwache Streifen erkennbar.
Die Kristaile des Vorkommens von Pilisborosjen sind sehr áhnlich derr
arytkristallen
vöm Budaer Marti novicsberge (friiher Kleiner-Schwabenbcg
enannt), die in Gesellschaft von Kolzit in den Hohlráumen und Spalten von obererschienen nümlich an derseiben Kristall.
Die „berechneten" Winkelwerte aus dem H e m h a c k e r'schen A .hsenverhültnis
1.3136 abgeleitet sind
aus
fs
Winkeltabellen entr
..non bzw
m dortigen Winkelwerter.
berechnet. Die „beobachteten" Werte sind im
dlgemeinen die
rttelwerte sílmtlich'er Messungen bzw. sofern nur eín Winkol gemessen wurde. das Result einer
einzigen Messung. ausgenommen diejenigen von solchen Fláchen [(110(110), ;! 10
10i 1110). (Ili)
die bloss ausnahmsweise gute Reflexe lieferten; für die Winkeiw- r o
(110)),
ír letzteren
wurden bloss die fcesseren Messungen het'angezogcn.

8152

*

"

:

1

(015) uncl (032)

:

Goldschmid

l

|

»
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9.

Mer gél vorkommen. Sie wurden von
oder vön oligozanem
Gv. Braun (2), am eingehendsten aber von K. Zimányi
beschrieben. Dér Charakter dér Kombinatiopen beider Vorkommen (Pilisboros-

jeozanem Kalkstein
J.
(

Bernáth.(l),

3)

jenö

o| bestimmt. Bern át h stel'.te 6,
und Martinovicsberg) wird durch >001 J^und
5, Zimányi 11 Formen fest. Von den vöm letzteren Autor festgestellten
1 1

)

Braun

Formen fehlen blosvier: /) 104}, u

>

1

01

{

^

Pilisborosjen.

Demgegenüber aber werden

Auftreten

unsicher

als

W

V

bezeichnet

} 304

i]

108}

}

r

}

|320[

wurde (h
und { 332

{405
}
Kristallen .vöm Mar-tinovicsberge nicht erwahnt.
)l.0.l4j

und sjl32jan den Kristallen von

122}

und sámtliche Formen, dérén

|540[,

)

0 6

} ,

}

0 5

(

,

{

0 1 4}

]043j-,

,

von genannten Autoren von den
}

L Maki ári erwahnt bereits (4), dass sein Baryt-Stammtypus V.*** welan aus apomagmatisch hydrothermalen Los un gén gebildeten Kristallen zu
beobachten ist auch in den, an Sedimentgesteinen gebundenen Mineralassoziationen
vorkammt (z. B. im Budaer-Gebirge) Dieser Typus ist durch Kristalle tafelig nach
c lOOl), gestreckt in dér Richtung dér 6-Achse und durch die Spaltfláchen begrenztgekennzeichnet. Wie aus dem bereits Erwáhnten folgt, gehören die Kri&tal le von
Pilisborosjen zu diesen Typus.
Es ist bdkannt, dass die Barytkristalle vöm Budaer-Gebirge aus Thermalwássern gebildet angesehen werden. Obzwar d ese Kristalle -nicht Produkte dér
obenerwáhnten Phase eines magmatischen Zyklus sind, fst es doch nicht überclier

.

:

raschend, dass sie von demsel-ben morphologischen

Tvpus als Vörgenannte s na, da
Bddungstemperatur in den unteren
des Temperaturbereiches
Abschnitt
gennant:: Phase fallen konnte und keine Ursache vorhanden ist zu bezweifeln, dass
auc! die Druckverháltnisse entschprechend waren.
Dass Barytkrystalle von dieser Tracht von zahlreichen Punkten des Budaerweiteren Sinn-e bek-annt sind, beweist die gresse regiona’e Verbreitung
Gebirges
dér Thenr.aiwassertatigkeit im genannten Gebiete.

ja.

:

ihre

—
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—
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—
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—

—

—

—

—

—

—

—

a k,l á ri (4) befolgt bei elér morphogenetischen Typisierung dér ungarischen
Bar y te im Crunde die B r a u n'sche Ei.nteilung (5) mit dér Abandcrung, dass er dessen II.
Ant.inor.
und VI. (Silikat)-Tvnus. die geneitsrli gleii rzeilige
B'ildu.ngen reprüsentieren;
zusammenfasst und einheitlich Antimonit- (p. Sál) oder Felsöbányaer-Typus (p. 660) nennt.
Uie :en als V
ezejchneten Typus ti'enot er auf genctischer und morphologischer Grundinge
>n die folgen
zwei Unterabteilungen: V« odei Antiinonit-Typus a) (— Antimonit-Typus II
1L' r u u n]i
i..r
Vb oder Antimonit-Typus b)
SiliUat-T pus VI [Braun)).
.'>!

•

-

.

(

A KOZÁRI AZURIT-ELFORDULÁS A MECSEKHEGYSÉGBEN
TOKODY LÁSZLÓ*
Pécstl mintegy 6 km-re északra, a kozári vadászház közelében, attól kb.
m-re kbányát nyitottak. A kfejt triász-mészkben létesült és a termeit
legalább is
zetet zúzott knek használták. A bányamvelést 1950 júliusában

00

gy idre

—

—

beszüntették.

A triász-mészkben jól felismerhet egy nagyjában észak-déli csapásirányú
melynek képzdésekor breccsa keletkezett. A kzetrést kitölt 3 5 m vastag
íreccsában azurit fordul el, magában a triász-mészkben azonban nem található.
Az azurit kristályokat és gömböket alkot. Egyedül álló kristályok rendkívül
itkán gyjthetk. A kristályok leginkább sugaras elrendezdésben rozettaszeren
rsoportosulnak. A rozettákat uralkodó lapjukkal a kzetre tapadó kristályok hozták
étre, miközben szorosan egymás mellé és egymásba nttek. A rozétták átmérje
3—2! mm. A teljesen szabadon álló kristályok igen ritkán találhatók. Ezek mérete
0,75—2,5 mm;
ticsi:
és
a két legnagyobb szabadon áiió kristály
1,5 mm nagy volt. Ritkábban jelenik meg. az azurit a kzethasadékokat kitöltve. A hasadékokban helyet foglaló kristályok egymásba nyomulnak és a hasadékokat tökéletesen kitöltik. E hasadékok 1
3 mm szélesek, 20
40 mm hosszúak.
Gyakoribbak a breccsán létrejött azurit-bevonatok. melyek foltszeren lépnek

—

örés,

3X5X1

7X4X

—

—

fel

és olykor mikroszkóp ikus

Az eddig

ismertetett

méret

kristálykáktól származnak.

azurit kristályos

színe erre az

és

ásványra jellemz

sötétkék.

tók;

kat

A gömbös
átmérjük
1

Nagy számmal találhamár többé -kevés bbé mállott, kristályo-

azurit-képletek színe halványkék, égkék.

—5

mm. A gömbalakú

nem alkot.
Az azurit-kristályok

azurit

sr

összenövése miatt goniométeres mérésre alkalmas
ezért a gyjtött és bségesnek mondható
anyagból mindössze hat kristályt mérhettem meg. A kristályok mérete: hosszúság
0.75- 2,5, szélesség 0,75
1
mm.
1,5, vastagság 0,25
Hat kristályon az alábbi 10- kristályalakot határoztam meg; közöttük a csil-

•példányokat kiválasztani igen nehéz,

—

—

laggal (#) jelzett az azuritra általában
a
j

*

100
J

c

m

520
021

P

001

|

1
j

6(201
j

j

|

új.

Eladás

,

a

W
Magyar

Földtani

Társulat 1351.

1

j

,

M

0

605
j

*

h

101

()
|

10

(702j
j

J

november

21-

i

szakük: -;éa.

r
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V. ugyanerrl a lelhelyrl két kristályt tanulmányozott és azon az

12 formát figyelte

meg

c |o°.|
-

p
a

D
A

7

évi. 1952.

M
M
M

•

(1).

Tjoe)

P

223
!

I

*(706|

h

221
I

R

Tói

(-)
j

m

j

1
J

k

10
j

!

M
M

forma-felsorolásba csak azokat a kristályalakokat vettem feí,.
határozott reflexe volt és ezért, illetve vhelyzetük alapján biztosan

fent közölt

melyeknek
megállapíthatók voltak; minden bizonytalan alakot elhagytam.

A

megfigyelt kombinációkat az alábbi táblázat tünteti

fel.

*

A megmért

\

-

kristályok mindegyikén

kitn

tükrözéssel jelent

Legnagyobb lapokkal mindenütt a
0{1O1}
6>{101}.
kifejldésben,
három kristályon kisebb
közül az a {100}
és

fejldött

meg
ki.

az

A

m{

110}

véglapok

kristályonként

változó
c{001} ugyancsak három kristályon jelent
meg de rosszul fejlett felülettel. A p {021} forma csak egy kristályon mutatkozott
két rosszul tükröz parányi lappal; ugyancsak alárendelt kifejldéssel egy kristályon

minség

volt

tükrözéssel szerepelt.

tapasztalható

észlelhet a

<£>{201;

a
lapja,

Míg a

W{605} és {702}

forma. Hasonlóan egyetlen esetben volt

üj formaként kell minsíteni a *{520} alakot, mely egyet-

len kristályon, rossz tükrözéssel jelentkezett és a mért-számított

szögértékei közötti

különbség alapján bizonytalan alaknak mondható: (520)
(110) 60° 26' mért, 59°
26' 36" számított értékekkel.
Végül a negyedik fajta prizmákat a h{221} prizma
képviselte, mely jól tükröz felülettel két kristályon volt megállapítható.
:

Tokody

Z
el.

s

i

vny

két

L.:

leírt

Azurií-elfordulás a Mecsekben

265

az ortotengely szerint megnyúlt típust tünteti

kristálya

Mindkét kristályon a 0{TO1) uralkodik. Az ortotengely végén
fleg IV. fajta prizmák, a másikon az m {1 10} alakult ki.

az egyik kris-

tályon

Az
a

általam tanulmányozott kristályok 4 típusba sorolhatók, de valamennyin

(9 {Tolj, uralkodik.

Az els típus a legegyszerbb az uralkodó
nagy lapokkal (2. és 4. kristály); 1. ábra.

<9{10l}-n

kívül

az

m{H0[

szerepelt

A
dése a

jellemzi az a]100} és m{100} egyenl méret kifejlés az esetleg fellép többi alárendelt forma (5. kristály); 2. ábra.
harmadik típus egyezik Z s v n y második kristályával. E típusba egy'

második

típust

(1. kristály)

A

i

kristály tartozik (3. kristály),

nyában nyúlt

meg

ez.

a

[c

:

(9

= 001

és az ortotengely ''égén az

:

101]

m{U0}

él,

tehát az ortotengely irá-

fejldött

ki,

E

kristályon

egy

forma egy -egy lappal jelent meg. A kicsiny lapok tükrözése
^hkl) és egy
annyira gyenge, hogy a két forma indexét meghatározni lehetetlen volt. 3. ábra.
A negyedik típus lényegében az elzvel azonos, de a kristály az [m f)
{hkl}

=

:

110: 101]

él szerint

nyúlt

meg

kristály 4. ábra).

(6.

c

A

Mecsek hegység kozári kbányájában az

említett törésvonal

tr’ász-mészkvel érintkezik, a
nyoriiok
Is

ismerhetk

;

breccsájában
fel

Az

ordul el. Ahol

mészk

azurit az

ízuri: csakis a

bevezetésben

már

breccsa a sötétszürke, tömött
felületén, de csakis a felületén, elvétve lazurita

elmozduláskor képzdött finom mészklisztben

megjelenik.

Az

A

azurit

kísér ásványai

réztartalmú

limonit, malachit és kaiéit.

Idát a dörzs-breccsa törmelékdarabjaj közötti úton húzódott át.

Némelyik darabon úgy tnik

fel,

volna össze. Ilyenek az azurit
ülnek az azurit-kristályok.

mintha

a

törmelékdarabokat azurit ragasztotta
A breccsa üregeiben, hézagaiban

'sadék-kitöltések.

Néhol megfigyelhet az azuritnak malachittá alakulása. Egyes azurit-kristályok felületének egy részét malachit vonja be. Ritkaságként sugaras-rostos, selyem-

fény malachit

A

is

található.

.

—

mm

breccsa vastól világos sárgára festett részein I
átmérj barnás2
fekete gömbök fordulnak éli Ezek az elszórtan elhelyezked gömbök gyak •"iák.
Anyaguk limonit. Elvétve a breccsán limonit-bevonatok és dendritek figyelhetik meg
A kaiéit sárga, szürke, vaskos tömeget alkot.

A fent ismertetett elfordulási körülmények és kísér ásván;.
Mecsek hegység azuritjának keletkezése .a következleg vár-dliatc

.

;;

o

-*
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sz.

másodlagos képzdmények. Az eredeti, primer
(CuFeSi), illetve
tetraedrit
5 is/ és
[ (CuFeZnAg) i» (Sb
jnargit C«s--1sS4 lehetett. Ezek oxidációjakor rézszulfát és vasszulfát keletkezett.
A rézszu-Ifátes oldat a mészkre hatott és cserebomlás útján azurit képzdött. A fo-

Az

írc

azurit, malacliit és limonit

kalkopirit

lyamatot

az alábbi általánosan ismert egyenlet fejezi ki:

pl.

3CuSOi '+ 3CaCO

:i

+

7

H2 0

-f 2CuCO-i

.

Cu(OH),

-f

5(CnS0 4

gipsz

azurit

A
található.

tovább vándorolt;

keletkezett gipsz oldatban

A

Az

2HiO) -f CCh

-f

az azurit kíséretében

vasszulfát további átalakulás végén limonit alakjában vált

nem

ki.

képzdésérl ismeretes, hogy az azurit nagyobb mélynyomáson és kevesebb víz jelenlétében keletkezik. Az azuritból
H*0 felvétele és C0 2 részleges leadása folytán képzdött. Mennyisége

azurit -és malachit

ségben, nagyobb
a ma'.aohit

C0 2

a 'kozári bányában lényegesen kisebb, mint az azurité.
A 'fentebbiek alapján a kozári kfejt azurit elfordulása
alsóbb szintjét jelzi.

tBER

tíAS

az

oxidációs

öv

AZURIT- VORKOMMEN VON KOZÁR
IM MECSEK-GEBIRGE
L.

TOKODY

'

Ungefáhr 6 km nördlich von Pécs, inderNáhe des Kozárer Jágerhauses, etwa
von ihm, wurde ein Steinbruch in Betrieb gesetzt. Er befindet sich im Trias“kalkstein, und das gewonnene Gestein wurde als Schotter benützt. Dér Betrieb wurde
"im Juli 1950
wenigstens fúr einige Zeit
eingestellt.-

500

m

—

—

lm Triaskalkstein

beiláufig NS-lich streichénder Bruch
x
erkennen; im Anschluss an den Bruch ist Brekzie enstanden. In dér Brekzie, welche
Dicke ausfüllt, kommt Azurit vor, aber im Triaskalkstein 6elbst
den Bruch in 3 5
lasst

sich

klar

ein

— m

Ist er nicht zu finden.

Dér Azurit bildet Kristalle und Kugeln. Alleinstehende Kristalle können nur
gesammelt werden. Die Kristalle gruppieren sich zumeist in strahliger
Anordnung rosettenartig. Die Rosetten kamen durcli Kristalle zustande, die mit ihrer
herrschenden Fláche an das Gestein angewachsen und dabei dicht aneinander und
Ineinander gewachsen sind. Dér Durchmesser dér Rosetten betrágt 5 24 ram. Ganz
Tiöchst selten

—
— 2,5 mm; die
beiden grössten freistehenden Kristalle waren 3X5X1 und 7 X 4 X 1.5 mm gross.
Zuweilen erscheint dér Azurit in den Gesteinklüften; hier dringen die Kristalle ineinander und füllen die Klüfte vollstándig aus. Die Klüfte sind
— 3 mm breit und
íreistehende Kristalle

kommen

sehr selten vor; sie sind kiéin: 0,75

1

mm

20—40

láng.

Háufiger enstehen an dér Brekzie Azuritüberzüge;
stammen von mikroskopischen Kristállchen.

sie

treten

fleckenweise

auf und

Dér bisner beschriebene Azurit
Mineral bezeichnende Dunkelblau.

ist

kristallisch, seine

Farbe

ist

das für dieses

Die Azuritkugeln sind blassblau, himmelblau. Sie sind in grosser Anzahl
Durchmesser ist 1 5 mm. Dér kugelíörmige Azurit ist bereits mehr

zu finden; ihr

oder minder verwittert, cr bildet

—

keirje Kristalle.

Tokody
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Wegen dér diohten Zusammenwachsung dér Azuritkristalle ist es seliwer
goniometrischen Messangen geeignete Stiicke auszuwáh'.en, darum konnte ich von
dem gesammelten ie ehlichen Matéria! insgesamt 6 Kristalle messen. Die Massanmm.
1
gaben sind: Lángé 0,75 2.5 mm, Breite 0,75 1,5 mm, Dicke 0,25
An sechs Kristallen habé ich d e fo'.genden 10 Kristallformen bestimmt; die
mit einem Stern (#) bezeichnete ist fiir den Azurit r.eu.
:

—

—

—

:

ajl00|

0(201

001

c
j

öjfOlJ
J

m

1

W

0

(

J

605
j

*520
p

702

021

OO

c

02,

*1

l

l

M
M

7-06

h
1

fo'l

R

™ uoj

k

*1
1

In die vorstehend rmtgeteilte

und an

j

|

p

D

-Kristalle untersucht

p (223

506

l

a

221

h

V. Z s i v n y hat von demselben Fundort zwei
llmen die folgenden 12 Formen beobachtet (1).

-

J

Aufzahlung habé

ich

M
M
M

bloss

die Kristallformen

auf Grund ihrer
Zonenlage mit Sicherheit konnten bestimmt werden, ungewisse Formen habé icii

aufgenommen,

die entschiedenen Reflex zeigten

und darum, bzw.

unberücksichtigt gelassen.

Die beobachteten Kcmbinationen sind
geben.

in

dér nachstehenden Tabelle ange-

„

c

a

m

Í

520

p

0

0

M

w

.

1 .

2
.

*

•

*

3.

4.
.5.

6

Ilire

*

*

**

*
*
*

.

.

*
*

*
*

*
*

*
í

*

*

*

*
*

h

•

*

*

*

*

An sámtlichen Kristallen erscheinen die Formen in {110} und 0{1O1}.
Spiegelung ist ausgezeichnet. Die Fláchen von m{ll0} sind melstens glatt,

“uweilen gefasert nach dér Richtung [001], Die Form
0{1OI}
Kristallen mit den grössten Fláclien entwickelt; dicse sind glatt.

hat sich an allén
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sz.

an einem Kristall (Nr. 1) mit besonders ^Tosser
ausgebildet. An dresem Kristall sir.
a { 00
und m{l 10} von nahezu gleicher rössé, beide Formen stark gestreift nádi dér
Die Form a {100} erschien noch an zwei Kristallen,
100 110]
Riclitung [a :m
an einem (Nr. 6) mit kleiner, schlecht spiegelnder, am anderen (Nr. 5) mit untergeordneter, mittelmássig réflektierender Flache.
Die Form c{001} liess sich an zwei Kristallen (Nr. 5 und 6) mit kleiner,
an einem (Nr. 3) mit grosser Flache beobachten. Ihr Reflex war jedesmal schlecht,
sie wird aber durch die Winkehverte genau bestimmt.
Von den Prisren I.-ter Art hat sich btoss die Form p{021} ausgebilciet.
A:n Kristall Nr. 5 liessen sich seine zwei wmzigen schlecht spiegelnden Fláchen
í

ausgeze

let

a {100} hat sich

Flache

reflektierer.der

=

:

1

.1

.

mit Sicherneit ieststellen.

Von den

negativen Endíláchen

tallen als herrsck ende

und

Art kann

II. -tér

Form beobachtet

an samtlichen Kris-

0{ÍO1}

werden. Untergeordnet habén sich

W {605{

entwickelt. Die Form V/{605} erschien an ein und demselben Kristali
mit zwei- Fláchen; die eine refiektierte ausgezeichnet, die andere schwach.

{702}

(Nr. 6)

schwach.

An

eine positive Endfláche II. -tér Art vor:
aber gut spiegelnden Flache.
Von den Prismen III. -tér Art tritt

0

Dér Reflex von

{702}

ist

sehr

fcloss

den

imtersuchten

{201}

knm

Kristallen

mit einer einzigen, kleinen,

m{UG} an samtlichen Kristallen auí,
ieststellen.
Die Jetztere
ausserdem lásstsich auch noch eine neue Form
#{520},
hat sich mit zwei, zueinander parallelen, schmalen, schlecht spiegelnden Fláchen
ausgebildct. Eben darum ist dér Unterschied zwischen den berechneten Winkelwerten so gross (fást

1°),

dass die Form unsicher

ist.

(520)

:

(110)

= 60°

26' be-

r
obachtet, 59° 26 36" berechnet.

Prismen IV.-ter Art waren durch eine einzige positive Form h{221},
Sie hat sich an zwei Kristallen mit drei schmalen Fláchen entwickeit,
durch ihren taieliosen Reflex gut iibereinstimmende Winkehverte ergaben.
Die beiden von Zsivnv beschriebenen Rristalle vertreten einen nach dér
Die

vertreten.
die

Orthoaxe gestrecktea Typus.

An

beiden

die,Kristalle sind nach dér Richtung dér

Ende dér Orthoaxe habén sich

bei

Kristallen

herrscht

Kanté

0 =001

dem einen

[c

:

Form

die
:

Prismen

Kristall hauptsáchlich

dem anderen die Form rr{110} ausgebildet.
Die von mir untersuchten Kr ista le lassen síeli

0{Toi}, und

101] verlángert.

Am

IV.-ter

Art, bei

1

herrscht an samtlichen die

Form 0i

in 4

Typen

einreihen, dcch

101}.

Dér

erste Typus ist dér einíachste: ausser dér herrschenden 0{1O1} trat
auf mit grossen Fláchen (Kristall Nr. 2 und 4i; AbbTdung 1.
Für den záraién Typus sind bezeichnend die Entwicklung von a {100} und
m]110} in geicher Grösse, (Kristall Nr. 1) und die möglicherweise auftretenden
übrigen, untergeordseten Formen (Kristall Nr. 5). Abbildung 2.
Dér dritte Typus stimmt mit dem zweiten Kristall Zsivny’s überein. Zu
^liesem Typus gehört ein Kristall (Nr. 3); dieser ist nach dér Kanté [c
001

mii

10}

:

101], alsó

nach dér Orthoaxe

gestreckt,

und

am Ende

:

0=

dér Orthoaxe hat s ch

m

:

{110}

entwickelt. An dicsem Kristall erscheinen eine {hkl} und eine
Form mit jc
hk }
emer Fláche. Dér Reflex dér kleinen Fláchen ist so schwach, dass es unmöglicli
war, den Index dér beiden Formen zu bestimmen. Abbildung 3.
Dcr vierte Typus ist m wesentlichen mit dem Vorangehenden identisch, doch
{

!

ist

dér

Kristall

Abbildung

4.

nach

Kanté

[m

:

0—

!

10

:

101

1

gestreckt

(Kristall

Nr.

h>_
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In dér Kozárer Steingrube des Mecsekgebirges kommt dér Azurit bloss in
sich die Brekzic mit
dér Brekzie des einleitend bereits erwahnten Bruches vor.
<k»m dunkelgrauen, massiven Triaskalkstein berührt, lassen sich an dér Oberflache
des Kalksteins, doch bloss an dér Oberflache, mitunter Aznritspuren erkennen. Dér

Wo

Azurit erscheint auch im feinen Kalkmehl des Bruches.
Die Begleitmineralien des Azurits sind Limonit, Malachit und Kalzit.

Die kupferháltige Lösung war zwisc'hen den Gesteinstriimmern dér ReibungcManches Stück erweckt den Anschein, als wáren die Triimmer' durch Azurit verkittet gewesen. Das ist bei den Azurit-Kluftausfüllungen dér
Fali. Die Azuritkristalle sitzen in den Hohlráumen, Lücken dér Brekzie.

tiekzie emporgestiegen.

Hie und da

An

lasst sich

die

einzelnen Azuriíkristallen

ist

Umwandlung

des Azurits zu Malachit beobachten.

von Malachit überzogen.

ein Teil dér Oberflache

Selten findet sich auch strahlig-faseriger Malachit mit Seidenglanz.

An den von Eisen hellgelb gefarbten Teilen dér Brekzie kommen haufig
bráunlichschwarze, einzelne Kugeln mit 1
Durchmesser vor. Ihr Stofí ist
2
Limonit. Mitunter können an dér Brekzie auch Limonittiberzüge und Dendrité
beobachtet werden.

— mm

_

Dér Kalzit

bildet gelbe

oder graue, dicke Massen.

Auf Grund dér oben beschriebenen Vorkommensumstande und dér Begleitinineralien lásst sich die Entstehung des Azurits des Mecsekgebirges folgendermassen erkláren.
Dér Azurit, Malachit und Limonit sind sekundáre Bildungen. Die urspriingprimrén Erze dürften Chalkopyrit (CuFeSz) bzw. Tetraedrit (CuFeZnAg) v2
S 13 und Enargit (CU 3 /IS 54 ) gewesen sein. Bei ihrer Öxidation entstanden
Kupíersulfat und Eisensulfat. Die Kupfersulfathaltige Lösung wirkte auf den Kalkstein ein, und durch Wechselzersetzung entstand Azurit. Dér \'organg findet seinen
Ausdruck-in dér nachstehenden, allgemein bekannten Gteichung:
lichen

.

JCu50 4

+ 3CaCOs + 7H«0 — 2CnCO

?,

.

Cu (OH),

-f-

3 ( CnS0 4

Dér entstandene Gips wanderte

in

Lsung

2H>0)

+ CO,

Gips

Azurit

kommt

+

weiter;

im Geíolge des Azurits

er nicht- vor.

Das Eisensulfat wurde am Ende dér weiteren

Un

vandlung

als

LirnonU aus-

'geschieden.

Über die Azurit und Malachitbildung ist bekannt. dass dér Azurit in grösserer
grossem CÍU-Druck und in Gegenwart von vveniger Wasser ensteht. Aus
dem Azurit bildete sich dér Malacfvt durch Aufnahme v.n H>0 und partieller Abgabe
von CO,. In dér Kozárer Grube ist die Menge des Malachite wesentlich geringer

Tiefe, bei

als die des Azurits.

Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, dass das Azuritvorkommen
des Kozárer Steinbruchs das untere Niveau dér Oxidationszone bezeichnet.
Figuren

s.

im ungarischen

Text.

IRODALOM

ZsivnvV:

1.

Hung. 41

.

194S.
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Ein neues Azuritvorkommen aus L'ngarn. Annales
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A MÉLYVÖLGYI-KFÜLKE ÉS NÉHÁNY MÁS
MECSEKI BARLANG KUTATÁSÁRÓL
VÉRTES LÁSZLÓ
1946 nyarán a Magyar Barlangkutató Társulat és a Természetbarátok Turista
Egyesületének tagjai* barlangkutató expedíciót szerveztek a Mecsek-hegységbe.
Az expedíció munkáiból itt a Mélyvölgyi-kfiilke ásatásáról, a Melegmányi-forrásbarlang feltárásáról és néhány más, kisebb üreggel kapcsolatos megfigyelésiukrl
számolhatok be.
I. Mindenekeltt fontos paleontológiái és srégészeti szempontból a Mélyvölgy i-kfülke feltárása. Dancza J. szerint, aki az ásatást vezette „a kfüike a
Mecsek-hegység fövonulatának ÉNY-i pereméhez közel fejldött ki a Nagymély-vöigy
D-i oldalán, 242 m t. sz. f. magasságban. Nyílása K-re néz. Triász -korú, csaknem vízszintesen rétegzett mészkben képzdött. Egykor forrásbarlang volt, s kialakulásának
alapját az alaprajz (L ábra) ftengelyétl 0,5 m-re nyíló szk nyíláson egykor eltört

karsztforrás vize vetette meg.

A

fülke

feltn

szélességét a

mészk már

említett

rétegzdésével magyarázhatjuk. A mennyezet eredetileg jóval nagyobb területet
fedett be, mint jelenleg (az alaprajzon szaggatott vonallal jelezve). Gyors lepusztulását ugyancsak a vízszintes rétegzdésnek köszönheti, amit igazol <tz, hogy a
víz ermíívi hatását mind a fülkében, mind az udvarszer elteret határoló falakon,
csak közel a fülke talpához és csak nyomokban találhatjuk meg. Másutt a fal mindenütt éles, sarkos törési felületeket mutat.

A

lépcsszer letörés oka a mintegy 6 m-rel mélyebben
Ennek a szk, folyosószer forrásbarlangnak mennyezete

fülke eltti hirtelen,

nyíló aktív forrásbarlang.

szakadozott be a karsztvízszint lesüllyedése után, s így alakult ki az idk folyamán
a fülke eltti meredek, tölcséroldalszer terület.
Mivel a fülke ideális semberi lakhely lehetett, s különösen mivel a Mecsek

barlangokban, az ásatást nagy
ftengelytl É-ra es 3., 4., 7., 8. és 10. négyszög
kitöltést fenékig kiemeltük és a következ rétegeket tártuk fel:
A fülke kitöltését légiéiül, fként a ftengelytl D-re es részen, átlag 0,1 m
vastagságban feketehumusz fedte. (2. és 3. ábra.) Ez alatt világosbarna
réteg feküdt meglehetsen sok szögletes ktörmelékkel. A falhoz közeles részeken
mésztufa keveredik hozzá. Alatta sötétbarna réteg van, mely a fal közelében sok apró
tanyahelynek alkalmas

igen szegény a hasonló,

reményekkel kezdtük meg.

A

A szürkésbarna réteg csak a 7., 8. és 10. sz.
négyszögekre korlátozódott, s csak á ftengely vonalától E-ra es részeken van meg.
Kevés, élessarkú ktörmeléket tartalmaz. Közvetlenül a vízszintes sziklafenékre teleAlsó és fels szintje egyaránt a sziklafenék vonalat
pedett a zöldessárga réteg.
követi Éksszélü kövek mellett simára koptatott mészkkavicsokat is tarta'maz, st
egyes helyeken egészen sankszer betelepüléseket is, amelyek a hajdani forrás mkökövet tartalmaz és mésztufás.

désérl tanúskodnak".
•

Gajdos.

Hárshegyi

Zs?.

Puskás..

[lányi

és felesége. T á

t

ra

i

és fia slb.

Brodman,-

Hollós.

Hribanek,
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ábra.

A

£hik
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

XXXII.

7—9.

évi.

MMgaölgyi-kfülki rétegsora u O-vonal menün. iTerk-pezte:

világos-barna afluviális rétegben

Dán ez

a.)

nagymennyiség apró rágcsálócsont

volt-

Gy. meg:, tarozása szerint:

Talpa europcua L.
Talpa caeca Savi.
Sorex araneus L.
Neomys fodievs S c h

1.

2.

l.

1 1

r

e b.

Crocidura Izmodon H e r ni.
Crocidura marnia Miller.
Myotis capacninii B o n a p.
Myotis rnyoüs Bor teli.
Pipistrellus pvpstrellus S c h r e
Eptesicus seraíhus S c h r e b.

„A faunában nagy tömegben

.

Plecotus auritus L.

13.

Miniopterus schreibersii
Martes martos L.
Eepus europaeus Pali.

14.

15.

erdei faunára

is

a

Glis glis L.

19.

Pitymys subterraneus S

20.

Apodemus

s.

Kuhl.

Evotomys glarcolus S elír eb.
Microtus arvalis Pali.

talált erdei

utalnak.

1

16.

é

1

y.

sylvaticus L.

egeres nagypele maradványok, a sok

erdei pocok és ertteü cickány, vdlamint a csak zárt

radványa

& B

17.
18.
b.

Ke y

Eptesicus nilssonii

12.

Valamennyi

erdkben él nvuszt egyetlen maerdkben, vagy ligetekkel

ligetes

váltakozó erdkben 31 A fauna mediterrán jelleget a dé'.európai vakondok, a hosszúszárnyú és hosszúücu denevér aránylag nagy száma adja. Északi faj mindössze egy
akadt, a többi jellegzetes középeurópai

faj.

A
kes a

Mélyvölgyi- kfülke faunája hasonlít a mai délvidéki erdei faunához. Érdedéleurópai arakon dók feltn nagy egyedszáma. Elfordulása azt bizonyítja,

hogy ez az áiiai ami a tájon ma is él, st valószínleg gyakori, bár gyjtött anyag
hiányában még nem ismerjük.
Az apró csozfok között sok madármaradvány van. Részletes meghatározásuk összehasonlító anyag hiányában
nem történt meg. Több magtör pinty
(Coccothraustes vulgáris Pali.) maradványa is elkerült"
írja Élük.

—

A sötétbarna, szürkésbarna
Cso’maradványok fként

cén-korúak.

és

zöldessárga

az elbbi

jellege ezekben azonos: vezérállat a barlangi

kettbl

medve.

rétegek pleiszto-

kerültek el.

Mellette

A

fauna

néhány lomberdre
Hiányzanak a
nyúl.

Ezek: szarvas, farkas, róka és
A szegényes faunából ítélve a rétegek korát a würm
I— II. interstadi álista,, tehát az aurignaci kultúra idejére tehetjük.
Ezt alátámassza az anthrakotomiai vizsgálatok eredménye is. Közvetlenül a
sziklafenéken, a zöldesárga réteg alatt, találunk néhány kovásodott hegyi feny és
gyjtit- faszenek lombosfák
éger ág-darabkát Í2>, míg a fölötte lev rétegekbl
( Acer, Fraxintfs, Sorbus) és kisebb részben a Picea (esetleg Larix) maradványok.
Ez azt tanúsítja, hogy a hajdani forrás mködése (kovasavval átitatott fadarabok?)

utaló

faj

sztyeppéi

a

—

csontjai! ístuk ki.

vagy arktkns

fajok.

végén sznt meg, s a- kitöltés lerakódásának
würm
a würm
— II. interstadiálisba tehet.
I.

1

ideje

—

faunával igazoltan

A Mély völgyi-ki iilke

Vértes L.:

A

figyelemre érdemessé teszi
a barlangi
hogy a barlangi medve nem vándorolt

szegényes íauirsztikai eredményt

ledve elfordulása. Régebben

u.
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azt hitték,

i.

hogy szigethegységben élhessen, s így a Mecsekbl is
Valóban hiányzik a megyefai leletbl, mely ásatásunk eltt az
gyetlen teljes mecseki pleisztocén faunát adta (5). A bizonytalan feltevést több
zben megingatták (6), tárgyi cáfolatot azonban mostani ásatásunk nyújtott.
A Mélyvölgyi-kíülke barlangi medvéje méreteiben is teljesén megegyezik a
Bükk, és a Kárpátok medvéjével.
A feldolgozás során derült ki, hogy valójában nem is ez az els mecseki
aarlangi medve elfordulás. Az Orsz. Természettudományi Múzeum Öslénytárának
néhány darabja a „Mecsek, Sárkánvkút" jelzést viseli még a múlt század 50-es
éveibl, Petényi S. gyjtésébl. Vannak közöttük ló, bölény és barlangi medve
maradványok ús. Kérdés, mit értett Petényi a „Sárkánykút“ elnevezés alatt?
\ tettyei barlangot-e. az orfi Sárkányvölgy forrását, az idszakos forrást, vagy
pedig a Mecsekszabolcs felett lév Sárkányíorrást?
ztyeppén keresztül azért,

liányoznia kell

(4).

.

sember

ha csak átmenetileg

élheteit a Mélyvölgy-köfüikéjében,

is

is.

amire

iiárom jelenség utal:
1.

A

faunában viszonylag sok az éles

törési felület feltört csont, amilyeneket

J.
Koby: L’urs á cavernes et les
cikkében íL’Antropologie, 55, 1951. 304 308. old.) kétségbe vonja,
hogy a feltört csontoknak bármilyen köze is van az semberhez. Tapasztalataink
szerint azonban világosan meg lehet különböztetni az sember-feltörte csontokat
azoktól, amelyeket a vadállatok haraptak szét, vagy a lehulló kövek törtek össze.
Kfülkénk csontjai feltéika az eís csoportba sorolandók.

zsák az osembcrbarlangokban lehet találni.
préhistoriens

A

2.

—

e.

származhatnának

faszéndarabkák

villámcsapástól

de akkor

is,

nem

ennyiféle fa-faj lenne képviselve közöttük.

A

kfülke mai alakja

m

csak kis része egy hajdan terjedelmesebb üregelmosta a víz. A rétegek nem követik párhuzaesetleg fokozatosan vékonyodva
mosan
a lejtt, amint zavartalan településnél
azt általánosságban megszoktuk, hanem hirtelen kiékeldve egy meghatározott voDana a morfológiai fejtegetése szerint az alsó forrásbarlang
nalon tnnek el.
hátrálva lepusztult s ez 2 mai barlang területének alapos csökkenését eredményezte.
Feltehet, hogy a hajdan - kk
nagyobb üreg pusztulásával az sember tzhelye
és kultúrmaradványai is elpusztultak.
Bár a fülke D-i í- .ken
rétegek elvékonyodnak, feltárásukkal esetleg sike3.

nek, s e kis rész kitöltésének javát is

—

rülne bizonyítókot találni

A

találtunk kelta edénvesz

érme (306

— 337),

rnber ottartózkodására.
~

keresztszelvér
:

—

jelzett 2.

és

4.

pontok közötti

rakkel és ugyanott két római pénz

és IL Constantius kisbronza

(337

két tzhelyet

gödörben
is volt.

— 361),

Nagy

Kerényi

Constantán
A. szóbeli

közlése szerint.
II.

A

M e egm á ov i-forrásbarlang
1

a

Melegmányi-völgyben,

a

forrás felett

— m

átmérj töbr
völgy •fenekén. Eredetileg itt egy k. 3 4
volt, az alján kis berogrSssa!.
A töbörbl nagyobb eszések idején víz szokott
kifolyni. Ezen a nyomott isvduTra s került megnyitnunk a barlangot. (4. ábra.)
mintegy 70 m-re nyílik

s

:

A

töbörbl

hosszú, elég

szk

szk kürt
vízs

n

ábra), mely az üreg F'\

-1

sága szerint

:n

—

át.

Földtani Közlöny.

A

végi' ,n kis
lát

bven

víznyelben eltnik,

folyó víz
s*

—

kb. 57 rr
(4.

és

5.

a vízfestés bizony-

újra napvilágot.

amelyeken a vízszint süllyesztébarlang D-i végén kis tó képzdött. Mélysége 2,5 m. Az állr.n-

Eredetileg két szm-n
sével jutottunk
t

a fórrá'

Ez
van

visz ferdén lefelé a tulajdoni, per.; járatba.

üreg. Alján kristálytiszta,

-

is

volt a barlangban,

274
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9.

dóan bven folyó víz egy' része itt csorog lefelé a K-i falról egy
ponton lehetetlen a továbbjutás. A barlangban cseppk nincs,

a

ricus
i.

m.

4.

sz.

szk kürtbl. Ezen
fala korrodált.

A barlangi patak vizébl néhány vakrákot gyjtöttünk (Stenasellus hungaMéh. Dudich szóbeli közlése szerint. Különben Gebhardt is említi
47. old.)

ábra.

A

Melegmányi-forrásbarlang.

(Térképezte:

Zsadányi, Gajdos, Puskás.)

—

1949-ben már
Bár a feltárás idején alig lehetett egy-kéí darabot gyjteni
tömegesen nyüzsögtek a barlang vizében, nyilván a megnyitás okozta új táplálékforrások (detritus, denevérguano. 6tb.) következtében. A Melegmanyi-forrásbarlang
vakrákja nem a közeli mániái Klyuk, hanem a 6okkal távolabbi Abaligeti-barlang
vakrákjával azonos.

K

lyuk bejárata baloldalán, egy sziklaeresz alatt 2 m hosszú
A mániái
mély próbaárkot húztunk a sziklafenékig, mindenütt medd löszben. A Klyuk végén lév szifonon átbújva, kb. 1,5 X 2 m-es kis üregbe jutottunk. Itt a víz
felszíne és a 6ziklamennyezet között alig arasznyi hely van. Tovább a szikla mélyen
a víz alá hajlik, az iszapos meder és a szikla között már nincsen annyi hely, hogy
III.

m

és 1,5

át lehessen férni.

A Zsidóvölgy alján, közvetlenül az út baloldalán, 83 méterre a Klyuktól, egy
hasadékból induló szk zsombolyt tártunk fel. 17 m mélységben megtaláltuk a vizet,
amely a Klyuk irányába folyik. A víz színe egy magasságban van a Klyuk szifonjának vízszínével. Vízíesté&el kimutattuk a zsomboly és a Klyuk összefüggését.
A nehezen bemászható zsombolyt „Zsidóvölgyi-zsombolynak" neveztflk

el.

A
fenekérl
léktl.

Van

vö gy
víznyel" a Zsidóvölgy fels részén egy töbör
üreg, amelyet 18 m hosszúságban megtisztítottunk a ktörmelehetség a további feltárásra is.

,,Z

s

íló

i

d ó

szk

1

i

A

Vértes L.:

„Hoszúcser

A

Mélyvölgyi-köjülke

zsombolya

11
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ugyannak

a

mentén

litoklázisnak

k

eltávomint a Zsidóvölgyi-zsomboly is. Örege eltömödött. Sok ág, föld és
mélységig be lehetett mászni; tovább jutni leveghiány és a lezuisa után 35
lássál fenyeget törmelék miatt nem lehetett (5. ábra).

Ilik,

m

.

5.

ábra.

A

A Hosszcser-zsombolya.

Mélyvölgy Nv-i oldalán,

ikat találtunk,

a

a

(Térképezte:

Zsadányi, Gajdos, Puskás.)

Farkasvöfgy mellett,

„M élyvölgyi-rókalyu k

ll

-at,

a

tet közelében

szk

róká-

amelybe csak 6 m-re tud-

nk behatolni.
A Melegmányi-íorrásbarlang fölött 100 m-re, a völgy ers, lépcss letörésénél
tártunk egy töbröt, hogy bejuthassunk a forrásbarlang fel nem tárt részeibe. Megláttuk a Melegmányi-íorrás harmadik, legrégibb kiöml helyét. Ha robban: ássál
tágíthatnék, a völgy fels
töbrös
szakasza alatt húzódó barlangrendszerbe is

—

—

juthatnánk.

m

„G ó r c a v ö 1 g y i - z s o b o ly
Bükösdrl Góricára érve, majd tovább
patak völgyében a harmadik fahíd után Xy-ra fordulva, egy sziki is vízmosásban
integy 150 m-re fölfelé, egy töbör alján nyílik a zsomboly. Bejárata
Xv-i
ínyú, 1,5 m hosszú, 0,5
széles hasadék. A járat omladék között visz leíei- Alul
i

¥—

m

s

teremmé

tágul.

Mélysége 9 m, járatának

teljes

hossza 13 m.
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9.

sz.

Az orfííi V í z f alacsony kiöml- ürege a helybeliek elbeszélése szerint valamikor járható volt, ma azonban nagytömeg iszap halmozódott fel benne. így csak
kb. 2 m-re lehet bebújni az elhagyott kifolyórészbe. A Vízftl DK-re jókora töbör
jelzi a barlang irányát.
„C gá.n y h
i

e

gv

i

z s

-

o

m bol y“

(„Raberloch")

a Víz ftl,

útjelztáblától K.DK-' irányban, egy meredek vízmosás fels végétl
m-re, két egymást keresztez nyiladék sarkában van. Bejárata 1

m

K— Nv-i

a

ill.

18-as

20—30
átmérj kerek
É

felé

mentén kifejldött üreggé
bvül. A szabályos, ovális terem 9 m hosszú, 4 m széles, 3 m magas. Sáros kitöltését mesterségesen kiegyengették. Ny-i végében néhány kis cseppk között szk nyílás van, K-i végében pedig törmelékbe vesz járat. Falai -helyenként korrodáltak.
Bemondás szerint nagy eszések idején a Ny-i nyíláson víz ömlik a zsombolyba és
a K- járaton távozik el. Kb. 2 m magasságban a középs-triász mészk és a
breccsa határa észlelhet. A zsombolytól
valószínleg helvéti
10 m-re
É felé
lev másik kis üreg csak 3 4 m mély. Alját sáros föld tömi el.
nyílás.

Mélysége 5 m.

.Lefelé

a csapás

irányú,

—

;

-

—

—

A „V ö r ösh e g y

i

-

z

som bol y“.

Az

jelentéktelen, 5

m

10. km-kve!
DDK-i Irányban, 40 — 50 m-re

abaligeti országúton, a

•szemben van egy sorompó* oldalút. Ennek torkolatától

mély zsomboly nyílik. Alját kitöltés tömi
nem töbörbl nyílik.

el.

A

mecseki

többi

zsombollyal ellentétben

Meg

Orí

kell

még említenem egy

között egy

6.

ábra.

mészkbányából

Az

or~[üi

kbánya

üreget, amelyik az

két bejárattal nyílik

víztároló ürege.

idszakos Sárkányforrás és
ábra). Egyik járatában

(6.

(Térképezte:

Vértes.)

1
m-nél mélyebb, kristálytiszta víz van. A kbányászok robbantás közben gyakran
nyitnak meg vízzel teli üreget. Vagy a terra rossa, vagy a felszínrl bemosott lösz
tömi el és teszi vizet átnemeresztvé ezeket a/, üregeket.*

* A? expedíció eredményeirl már edd
dalom -‘-bán 1. 2. 7. 8. 9-et.

is

több közlemény jelent meg.

L.

az

..iro-

Vértes L.:

fi.

Be

p te

ni

A Mélyvölgyi-kfülke
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Exploration de

l’abri

de Mélyvölgy

et

d'autres grottes du

Mecsek

pari. VÉRTES

En été de 1946 la Société Hongrolse de Spéléologie a organisé une expédition
moniagne Mecsek. Les participants ont été, en outre des spécialistes, des

dans

la

touristes de

(voir la note

Du

Budapest et de Pécs. Divers résultats partieis en ont été déjá décrits
1
dans le texte hongrois).

paléoarchéoiogie les membres de l’expédition ont
de Mélyvölgy sous la direction de J. D a n c z a.
au cté sud de la vallée Nagymélyyölgy, á 242
L’abri
au-dessus
est
de la mer. L’entrée de la grotte, située dans du calcaire triassique, regarde
vers Test. L’exploration a porté sur la partié nord de Taxe bissectrice allant
de l’est á l’ouest. En haut il y avait une couche mince d’humus, sous laquelle se
succédaient une couche brune-claire, puis une couche brune-íoncée. Au-dessous de
une couche d’un brun-grisátre, puis juste sur le roc. une
cette couche il y avait
couche d’un jaune-verdátre (fig. I,2et3). La couche de couleur brune-claire estalluviale. Elle contenait une grande quantité de rmcroíaune, qui a été e.xaminc'e pár
J. É h i k.
II a établi que cette fauné est constituée pár des animaux silvestres d’un
caractére méditerranéen, de mérne que d’animaux contemporains. Les couches de
fait

des

point de vue

íouilles

de

dans

la

l’abri

m

couleur brune-foncée, brune-grisátre et jaune-verdátre appartiennent. d’aprés leurs
II de l’áge pleistocéne. L’espése domivestiges fossiles, á l’interstade würrnien I

—

nante c’est l’Ours des cavernes; la fauné accessoire est celle des foréts feuiüues.
tempérées: Cent, Loup, Renard et Liévre. La déterm nation de I’áge est en accord avcc
les résultats des examinations anthracotomiqiies publiés d’ailleurs. L’on a pu auss:
établir que pendant la glaciation Würm 1. les eaux d’une source s’écoulaiení de la
grotte. Les eaux ont dii étre siüciques, si l’on peut y conclure d’aprés les quelques
:

:

fragments de bois (Lar x ou Picea) trouvés dahs l’ancien

Un

point saillant des résultats faunistiqucs

l’est

lit.

que

la trouvaille

dans la montagne Mecsek;
que l’Ours des grottes a vécu aussi dans les montagnes insulaires.
grottes est la seule trouvaille incontestable

d'Ours des
elle

prouve

Lés trouvailles de charbon de bois et cl’os brisés, ainsi que la circonstance
que notre riche s’est avérée d’avoir fait partié d’une grotte considérablement nlus
grande, sont des preuves indirectes de ce que la grotte a servi d’habitation á l’homme
prim tif. Une fssé creusée jusqu’au voisinage du fond rocheux, dans laqudle nous
avons trouvé des piéces de monnaies rcmatnes et des fragments de vases ceiiiques,
prouve que l'a grotte a été habitce dan> les temps qui suivaient.
Un autre résultat important de notre expédition a été l’exploration de la grotte
á source de Melegmány. Dans la vallée de Melegmány. á 70 métres de la grette
environ, on a constaté la présence de Louverture l’un avens au fond de la vallóé.
:
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9.

sz.

sommes arrivés dans une grotte á source longue de 57 métres
La présence de deux syphons a rend difficile l’exploration de la

pénétrant nous

(íig.

4 et 5).

grotte.

Pour l’exploration ultérieure de

pár l’abaissement du niveau de l’eau.

de

1952. 7

évf.

la grotte,

rictis

la

grotte nous l’avons rendue plus accessible

Dans

le petit lac, situé dans la partié finálé
nous avons trouvé une espéce de crevette aveugle (Stenaseltus hungci-

Méh.).
Outre

les

grottes mentionnées nous

Tetites et grandes.

Ce 6ont

la

avons encore exploré plusieurs

cavités'

cavité de Zsidóvülgy (profonde de 17 m, el le est en

oomrnunication avec la grotte Klyuk, dönt l’ouverture est á 83 m), le puits absorbant de Zsidóvölgy (un couloir étroit long de 18 m, qui part du fond d’un avens),
fc trou de Hosszúcser (une cheminée étroitc, profonde de 35 m), et la cavité étroite,
nommée Renardiére de Mélyvölgy.

Nous avons

visité et

marqué

sur la carte encore plusieurs autres grottes de

de Cigányhegy, de Vöröshegy, etc. En mérne
tenps d’autres merpbres de l’expédition ont fait des observations bclaniques, hidrokgiques et géologiques. Cette méthode de fa recherche faite en collaboration s’est
te

montagne Mecsek:

avérée utile

et

les petites grottes

fructueuse.

IRODALOM

—

L1TTERATÜRE

E Gebhardt A.: A Mecsek-hegység ..vakrákjai”, Dunántúli Tud. Gyjt.,
1947.
Greguss P — S zalai
A „mélyvölgyi kfülke” pleisztocén faanyagának xilovizsgálata. Földt. Közi., LXXX. 195Ó. —
3.
H
e b r a n d
J.:
Magyarország
oskckora, Arcli. Hung. XVII., 1935. — 4. Kadic — Kretzoi: Elzetes jelentés a Csák-

—

I.,

i.

I.:

torr-. ii

i

1

1

—

—

vári-sziklaüregben végzett ásatásokról, Barlangkutatás, XIV XV., 1927.
5. Kretzoi
M.: Spelaeus-Fauna aus dem Mecsek-Gebirge, ohnc Höblenbáren. Földt. Közi. 72. évf.
6.
Mayerfelsi Maier I: Magyarország kihalt és ma is él medvéi. Termiud. Közi.
Pótfüzetek a 61. kötethez, 1929.
J.: Schnecken aus
7. Rotarides M.und
dér Buíenfauna des Mecsek-Gebirges
Fragmenta Faunistica Hung., IX.. 1946.
.,
8.
Szibó P. Z.: Barlangkutatás a Mecsek-hegységben, Dunántúli Tud. Gyjt., I., 1947.
9. Venkovits I.: Az Ab aí igét környéki barlangok, A Földt. Int. Évi Jel., 1945—47.

—

Wagner

.

—
II.

fz.

.

—

TENGERI HAL, KROKODILÜS ÉS ÓRIÁSDINOTHERIUM

A DUNÁNTÚLI PANNÓNIAI-RÉTEGEKBL
KRETZOI MIKLÓS*

A bicskei lap földtani újratérképezése közben Sidó M. három lelhelyrl
gyjtött puhatest-mairadványok kíséretében gerinces-leletekre is akadt Ezek
slénytani -és földtörténeti jelentsége miatt szükséges ezekrl a leletekrl külön
is

beszámolni.
1.

Sparida-fog a bicskei íels-pannóniai rétegekbl

A bicskei
Sidó M. Ezek

nagy homokbányából különböz halmaradványokat gyjtött
legnagyobb része (csigolya- és koponyaosont-töredékek) megfelel összehasonlító anyag hiánya
részben pedig az anyag töredékes volta
miatt
egyelre meghatározatlan. Egy maradvány azonban
egy hosszúkás,
lapos fog
jellegzetes alakjával rögtön elárulta, hogy Sparidá-v al, még pedig
egy Chrysop hrys-i aj ja állunk szemben. E nem fajainak jellegzetessége a mindkét
állkapocsban belül-hátu! elhelyezked hosszúkás fog, mely éles en különbözik a
többi fog kis, kerek gombformájátói. Labridá- ra nem gondolhatunk itt, ír. *t ezek
ugyancsak hosszúkás-lapos fogai részarányosa bb alakot mutatna’:.
az a
Jelet fontosságát messze annak slénytani jelentsége fölé eme!
tény, hogy a kétségtelenül melegkedvel-sztenoterm és sztenohalin Chrys-jphrys

—

—

—

—

1

A

jelenléte (Labridáé

még

zen összeegyeztethet

a pannonjai beltenger eddigi ismereteinkkel nehesajátságaira enged következtetni.

inkább)

fizikai

Hegy ilyen körülmények közt is megkockáztatom ezt a megállapítás: a:‘
néhány kellen nem hangsúlyozott régebbi adat magyarázza. Ha t. i. az irc
bán utánanézünk a kérdésnek, meglepetve látjuk, hogy a magyar slénytan
dalomban legalább három olyan adat van, melyek mindegyike önmagában is
volna fenti aggály felkeltésére.
Az els adat: a Bécsi-medence alsó congeriá s pannonjából
V.
ec k :

-

H

Fuchs, Steindachner

alábbi halfajokat közölték;

Inzersdorí:

Brosmius

sp.,

Percoidea

cf.

Beryx

sp.,

.Matzletosdorf

Scornbroidea
Laaerberg:

ind.,

Clupeoideci ind.,

Hornals:
Clsnus gracilis

*

Steindachner,

Eladta a Magva: Földtani Társulat 1952. február
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9.

sz.

Sphyrciena viennensis Steiadachner,
Cararix carangopsis Heckel,
Scorpaenopterus siluridens Steindachner,

Steindachner,
Steindachner,
viennensis Steindachner,
elatus Steindachner,
oblongus Steindachner,
Phijcis suessi Steindachner.
Lr-enthey pedig a budapest-rákosi téglagyár
Clupea
Clupea
Gobius
Gobius
Gobius

elorigata

melettaeformis

kzr.garica néven

ír le

pannóniai-rétegeibö! Clupea

egy új A/osa-íajt.

Végül Koch A. a beocsini márga hal-maradványainak feldolgozása alapján errl a kora-meotiszi lelhelyrl a kvetkezket írja le:
Gadus (Merlangtis) pannonicus Koch,
Brosmius strossrneyeri

G-rjanovics-Kramberger.

Sphijruenodus hexagonalis Koch,
Serranus sp.,
Latcs pliocaenus Koch.
A felsorolt 20 faj közt egy sincs, amely édesvíz mellett szólna,
a gébektl eltekintve, melyek közt elvétve édesvízi fajok is akadnak
valamennyi tengerre

—

—

(nen

is

A

elegyesvízre!) utal.

Koch

A. szolgáltatta, amikor egyrészt a beocsini camentfels-pannóniai homokból írt lé egy-egy
eredetileg
Labridmtsk. határozott fogat, csak éppen óvatosságból elbbit Gijrodus sp., utóbbit
pedig Pycnodus sp. néven, feltételezve, hogy mindkett valahonnan a közeli mezozo&nmhóü szállítóé At a pannóniai üledékbe. A fogak jó megtartása mellett a felsorolt 20 tengeri faj és a bicskei azonos eset bizonyítja, hogy mindkét esetben
másodlagos ganoid-halmaradvánv helyett elsdleges lelhelyrl származó pannóniai

második adatot

márgából, másrészt az ezt

tengeri halról

vízi

.

!

—

fed

van szó.

Végül a harmadik adat, mint negatív bizonyíték: három pannóniai korú édeshalmaradványunk közül az egyik, a polgárdi Hipparion fauna Cyprinidá - ja
-

(Leuciscus?) nyilvánvalóan az itt elterült szárazföld valamelyik patakjából került a
barlangba egyéb prédaállatokkal, ez tehát nem a pannóniai beltengerbl való.
A másik kett viszont, Leiden í rost két, budapesti paonónrkumból való Silurusfaja,
a
harcsák közismert szokása szerint éppúgy élhetett tengervízben, mint
édesvízben.

Mindent egybevetve tehát kimondhatjuk, hogy a pannóniai beltengerben a
Bécsi-medencétl a Szerémségig egyetlen kizárólagosan édesvízi halfajt sem találunk, viszont több az olyan tengeri hal, melyek közül egyik-másik még az elegyesvíz jelenlétét is igen kétessé teszi.

Ezzel a megállapítással viszont új jelentséget nyer egyrészt a pannon
sótartalom -kérdése, másrészt a pannon olaj-probléma is (ha a pannon
„tó“ nem volt édesvíz, úgy a pannon olaj kérdése is újra eltérbe nyomul).
rétegvíz

Fels-pannóniai faísópontusi) krokodilus
következményeiben nem is éri el fenti adat fontosságát,,
slényiani tekintetben mégis kétségtelen érdekldésre tarthat számot a második
bicskei: -rnyéki ösgerinces-leteí is. Ez a maradvány egy kiemelked középgerincíí,
ersen díszített, ferde csontpajzs középrésze, melyrl mindkét végrész ’.etcrötL
Bá mennyi re ;.s hiányos a lelet, közelebb: meghatározás nélkül is nagy jelentsége
2.

Ha

földtörténeti

Kretzoi M.: Tengeri hal. krokodilus és óriásdinotherium
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.

amennyiben a krokodilusok magyarországi, st európai elterjedésének idbeli
tortonai-emeletbl

a

.latárait

felhozza

(Congeria ungulacaprae-s rétegek

=

Dinotherium gigautissimum

3.

fels-pannóniai

a

alsó-pontusi

rétegek

alsó

részébe

aiemelet).

(Stefanescu)

—

A harmadik bicskekörnyéki lelet a Tárnok Martonvásár közti vasúti bevágás Congeria ungiilacaprae-s alsó-pontusi üledékeibl származik és egy rendkívüli
méret Dinotherium példány két zápíoga
bal fels P
a jobb alsó
2 és
képviseli. Méreteiben a
(kétségtelenül egyazon állattól származó) két fog olyan
hatalmas állatra utal, amilyent csak néhány romániai és besszarábiai helyen talál-

—

-

M

:í

—

.

Ha

tak eddig.

önálló

az

magyarországi rendes

Morosan

méret alakok

mellett új

adatai

nem

sokaktól vitatott jogosúltságát

faj

melletti

is

igazolja,

a

martonvásári lelet
helyezi minden idk legnagyobb

fellépésével

megvilágításba

a

orrmányos-alakjának kérdését.

-

v

UND RIESENDINOTHERIUM AUS DEM
TRANSDANUBISCHEN PANNON

SEEFISCH, KROKODIL

geologischer

Anlass'ich

Umgebing von
Reambulationsarbeiten
in
dér
i d’ó,
Geologin dér Ungar. Geol. Anstalt
drei Síelien Überreste fossiler Wizfeeltiere,
T. stratigraphische Wichtigkeit eioe kurze Bespre-

NO-Transdanubien fand M. S
nebea pannonischen Molluskenresten an

Bicske
derea

in

z.

T. paláontologische,

z.

chung dér Funde nötig maciién.

1.

>

.

Spariden-Zahn aus dem oberen Pannon

Aus

dér grossen Sandgrube von Bicske sammelte M. S d ó versefiiedene
Dér grössté Teil dicsér Funde (Bruchstücke von Schadelknadien und
WirbeKragmente) muss ar« Mangel nötiger Vergleichsmaterialien vorderhasd unbestim~: öleiben. Alléin ein Fundstück, ein iiacher, langovaler Zahn verrát soíortseine
Sparfaíen-lNatur dcutlicher: dass es sich um eme Chrysophrys Art handelt, von dér
i

Fischreste.

-

dér grosso Unterkieferzahn vorliegt.

ledigüÉcfr

Was
verleiht,

und eine vveit über^áie paláontologische reichende Bedeuturig
Umstand, dass dér Labride durch seine wármeliebend-stenotherme

diesern

dér

ist

i

und stenohaline Eigenschaftcn ein Milieu voraussetzt, das mit unseren bisherigert
Kenutmssen über die physischen Eigenschaftcn des Pannonischen Binnensees in
Wiederspruch

sclirofrem

Das

nisch an'öhre,
die obige

Ke

steht.

Schwiorigkeiten den in Rede steh- aden Fund als pannodamit zu erkláren, dass vvir bereits einige áitere Angaben besitzen,

ich trotz dicsér
ist

Annahme
erste

Wiener Beckens

gerecht fért igen.

Angabe

lautet:

besclirieben

Inzer sdorf
Bfosmiits
Percoidea

sp.,
cf.

Reryx

Aus dem

Hecke

sp..

1,

unteren, Co/rgm'e/i-íührenden Pannon deT.

F

u c h s

und

Steindachner

von

Földtani Közlöny LXXXlí.

282

évf. 1952.

7—9.

sz.

Matzleinsdorf:

Scombroidea

ind.,

Laaerberg:

N

Clupeoidea

ind.,

Hernals:
Clinus gracilis Steindachner,
viermensis Steindachner,
Caranx carangopsis H e c k e 1,

Sph.ijra.ena

Scorpaenopterus siluridens Steindachner
Clupea elongala Steindachner,
Clupea melettaeformis Steindachner,
Gobius viermensis Steindachner,
Gobius elatus Steindachner,
Gobius oblongus Steindachner und
Phycis suessi Steindachner.

Aus dem Pannon dér Budapest-Rákoser Ziegeiíabrik beschrieb
ciné A/osa-Art unter

dem Namen Clupea

Koch

Endlich gibt A.

anlásslich

Lörenthey

hungarica.
dér Bearbeitung dér Fischreste aus den

írüh-meotischen Mérgein von Beocin íolgende Liste an:

Gadus (Merlarigus) pannonicus Koch,
Brosmius strossmeyeri Gorjanovics-Kramberger,
Sphyraenodus hexagonalis Koch,
Serranus sp. und.
Lates pliocaenus

Koch.

Unter den angerführten 20 Formen ist keine einzige, die für Süsswasser
sprechen würde, abge^ehen von den Gobius- Arten (unter dérén Verwandten mitverweisen allé entschieden auf ein
unter auch Süsswasserformen vorkommen)
Meeresinilieu (und nicht einmail auf Brackwasser).
Die zweite Argabe wurde von A. Koch gelieíert, als er einerseits aus dem
anderseits aus dem Sandkomplex, im Hangenden dicsér
beociner Zementmerg
Mergel je einen Zahn eines erst als Labriden bestimmten, spáter aber als Gyrodus
sp. bzw Picnodus sp. beschrieb, indem er vorsichtshaíber annahm, dass beide aus
benachbarten mesozoischen Schichtenkomplex ins Pannon eingeschwemmt
,

tí

uarden.

Dér gute Erhaliungszustand dieser Zahne spricht aber, ebenso wie die
2u angeíührten Seefischarten, entschieden dafür, dass hcer ebenso wie im Fali des
Fundstellen
echte maríné
dér Ganoiden sekundárer
primárer Lagerung geíunden wurden.
Zuletzt die drine Angabe, alilerditngs als negatíver Beweis: die zwei Funde
fossiler Süsswasserfische aus dem ungarischen Pannon. <fer Ctjprinide (? Leuciscus)
aus dér Fiöhlenfauna von Polgárdi und die Silurus- Funde von Budapest können
im ersien Fali aus einem Bach des dortigen Festlandes herrührend betrachtet werden, wáhrend im zweiíen
Fali Formen vorliegen, die bekanrrtlich
ira Seewasser
ebenso gut gedeihen, wie im Süsswasser.
Alles zusarnmenfassend können wir feststellen. dass aus den Afclagerungen
des Pannonisclien Binnenmeeres vöm Wiener Becken öcs nach Syrmien keine

Zahnes von Bicske anstatt
Fischtormen

in

sichere Fischform des Süsswassers nachgewies'.n werden kanr>, dagegen
sogar die Mögiichkeit eines BrackwassermiUeu 3 recht unwahrscheinlich
machen.

einzige
einige

\
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Mit dieser Feststellung gewinnt aber das Problem des Salzgehaltes im
pannonischen Schichtenwasser eine neue Deutungsmöglichkeit, ebenso vvie das
Problem des pannonischen Erdöls (gab es náhmlich fceinen pannonischen Binnensee mit Süsswasser, so riickt die Mögüchkeit des pannonischen Erdöls wieder in
Vordergrund). v
2.

Oberpannonischer (unterpontischer) Krokodil-Fund

Wenn auch

erdgeschichtlich weit nicht so bedeutend wie obige Angaben,
doch ist es von paláontologischem Standpunkt gesehen von Interessé, das6 dér
dér Umgebung von Bicske (Göböljárás)
zweite Fund aus
von einem Krokodil

Dér Fund besteht aus dem mittleren Teil einer Knochenplatte mit kraftiger
Dem Fund muss durch den Umstand, dass die obere Verbreitungsgrenze
dér Krokodilé in Ungarn, ja sogar in Európa durch íhn bis ins obere Pannon
hinaufgeschoben werden kann, eine besondere Bedeutung zugemessen werden.
herrührf.

Skulptur.

3.

Dhiotherium giganlissimum

(Stefanescu)

Dér dritte Fi_nd aus dér Umgebung von Bicske (zwei enorm grosse
Backenzáhne, undzwar Ma rechts und P 3 links) aus dem Eisenbahneinschnitt
zwischen Tárnok und Martonvásár, ist oberpontischen Alters ( Congeria ungulaunteres Ponticum). Die Gröisse dér einem einzigen Tier
caprae- Horizont, (L
angehörenden Záhne schliesst jeden Zweifel an dér spezifischen Indentitát mit
dem von Stefanescu Ende des vergangenen Jahrhunderts aus Manzati beschriebenem, in letzter Zeit durch Morosan von einigen weiteren rumánisohen und
bessarabischen Fund ríen bekannt gegebenem Dinotherüden aus.
.

FELS-PANNÓNIAI SMARADVÁNYOK GALGAMÁCSÁRÓL
STRAÜSZ LÁSZLÓ*

Galgamácsánál új nagy vasúti bevágás vastag fels-pannóniai rétegsort tárt
gazdag Congeria balatonicás faunává!. A feltárást megvizsgálta és az smaradványokat a M. Nemzeti Múzeum részére begyjtötte Csepreghyné
fel,

Meznerics

I.

ésVértes

hálás köszönetemet fejezem

L.

Az

érdekes anyagot feldolgozásra átengedték, ezért

ki.

A

faunában uralkodnak Congeria bcilatonica, Viviparus scidleri és Lyrcaca
így e képzdmény kora és íác ese tekintetében is egyezik a Szentes
F. által (5) ezen környékrl ismertetett Congeria balatonicás rétegekkel.
A gyjtés a homokos és agyagos rétegekbl elkülönítve történt, a kétféle
kzet faunája azonban nem mutat lényegesebb eltérést. A meghatározott smaradványok a következk:
Unió atauus P a.: a búb aránylag ersen elretolódott, az elrész széles,
vala
tehát az U. halavátsi néven szerepl változathoz,
hátul keskenyedik,
min: i. hilberi Pen. és U. sabljari B. alakokhoz hasonlít.
Limnocardiiim apertum
A makrofauna egyik gyakoribb alakja; est
kély változatosságot mutat a bordák élessége tekintetében, ellenben termetére mindig jellemz, hogy els oldala viszonylag nem széles, a hátsó nem elkeskenyed
(a dunánátii példányoknál gyakran
az elrész
sokkal szélesebb, a hátsó oldal
megnyúlt és majdnem kihegyesed) Némelyik példány igen közel áll Brusina
„ Limnocardinrn zujovici F.“ ábrájához' t !. p. 47., 57. és 2. t. XX. íig. 1—2.).
Lim/iocardium penslii F. Egy igen nagy egész tekn és egy töredék; a bor-,
dák vékonyabbak, mint az ungula c^prae szintben található példányoknál.
Lirrmoca- ium decorurn F. Egy jó példányt találtam, az is aránylag kis
termet, valamint kevés apró példány töredékeit, ezen lelhelyen tehát ritka ez az
egyébként olyan közönséges faj.
Limnocardiiim banaticum F. Egy igen szép duplatekns példányunk van
ebbl az skálában ritka fajból; Brusina ábrájától eltér, mert oldalirányban
ersen megnyúlt.
Limnocardinrn auingeri F.
Limnocardium ex aff. ducid B. Jmenilis példány.
:

cíjlindricci.

—

M.

.

.

Pisidiurn

amnicum

M ü.

Dreissensia scrbica B. Ritka.

A nagyobb tér*:: t példányok viszonylag ritkák,
maradékban sok a: ró van, rmelyeket Dreissensia auricularis

Dreissensia auricularis F.
ellenben az iszapolási
var.

simplex F-.nek

is

Dreissenomya
»

E

szokás hívni.

sp. Töredék.

•

lelt;.

ni

Társulat

V.

S"

’kCüésén.

Strausz

L.:

Fels- pannonit, smaradványok Galgamácsról
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Congeria balatonica P a. Az agyagban igen gyakori, a homokban valamivel
Hatahnas példányok is, minden változattal; vannak olyan hosszú ovális
alakok is, amelyek a Congeria sharpci B.-nek felelnek meg. Meg kell jegyeznem,
hogy a nagy termet, vastaghéj példányokat
fleg töredékes állapotban
felületes szemléletnél össze lehet téveszteni a Congeria ungula capraeva\.
ritkább.

—

—

Congeria triangularis P

Congeria
a

fenti

két fajjal

sp.

nem

a. Csupán 2 darabot találtam, homokban.
Pontosabban meg nem határozható töredék, amely azonban

egyezik.

•

Neritina sp. (millepunctata B. ?) Egyetlen kis töredék.
Valvata simplex F.

Valvata simplex

var.

bicincia

F.

Egyetlen jó

példány,

termete és a két

vékony élés bordával való díszítettsége elég jellemz, azonban a fels oldalon a
bordán belül egy alig látható gyenge vonalka is jelentkezik, amelyet egy kis túlzással harmadik bordának mondhatnánk. Ez talán arra utalhat, hogy a var. bicincia
és a L r e n t h ey-íé':e var. polycincta közt különböz átmenetek is lehetségesek.
Valvata balteata B. Egyetlen pé’dányunkon jól látszik a díszítés. E faj kapValvata sibinjensisse\ (6. p. 42.) nem tartom valószínnek, inkább azt
gondolom, hogy új nevet kellene adni a V. sibinjensis díszített (vonalkázott) változatának.
feltevése (3. p. 176.),
Valvata banatica B. Valószínleg helyes
hogy ez az alak azonos a Valvata minima-v al.
Valvata sp. Töredék; a kanyarulat oldalsó részén néhány ers borda van.
csolatát a

Lrenthey

Viviparus sadleri Pa. sensu lato. A homokos rétegben igen gyakori. Elég'
nagy változékonyságot mutat, vannak magas karcsú példányok, de akadnak a
V. cyrtomaphorus B. változatnak megfelel zömök termet, ersen lépcss oldal-

vonalú alakok is.
Hydrobia syrtnica N e u m. 'Gyakori, elég nagy példányok.
Amnicola margaritula F. Fleg magasabb termet példányokat találtam.
Micromelania laevis F.
Micromelania bielzi B. Kevésszámú példányunk díszítése a típusnak megfelel, de termete valamivel zömökebb.
Goniochilus croaticus B.

Pyrgula incisa F. Itt viszony" tg ritka, holott másutt ez a fels-pannóniai
mikroíaunának egyik legközönségeseS:. alakja.
Melanopsis decollata Sto!. Gyakxi, elég nagy termet.
Lyrcaea cylindrlca S t o 1. és
L. pet rövid B. átmenetek. A fauna leggyakoribb alakLyrcaea cylindrica
már említettem és ábrájai közé tartoznak. Átmeneteiket dunántúli lelhelyekrl
zoltam (4. p. 87., 86. és tab. VI. fig. 17 19., 22 25.). Anyagunkban a jellemz
L. cylindrica alak is mutat változékonyságot: az utolsó kanyarulat hol hengerszer,
hol kissé ovális. A spira alacsonyabb vagy' magasabb (a fels sor ábrái). A L.
petroeici felé való átmenet pedig úgy jelentkezik, hogy 1. az utolsó kanyarulat oldalvonala íveltebb lesz, nem a fels élnél legynagyobb a szélesség, hanem az utolsó
kanyarulat középmagasságában; 2. hasonló ovális termet mellett az él (spirális
gerinc: lefelé eltolódik; 3. ez az él szélesedik, tompul és az alatta lev vályú ( be-

—

—

•

fz ödés) sekélyebb lesz (az alsó- sor ábrái).
példányai a homokban gyakoribbak, addig a
alakok inkább az agyagból kerültek ki.
Radix sp. (?) K’:s csúcsrész-töredék.
Gyranlus redmanesii F.

—

—

L.

típusos
a L. cylindrica Sto
petrovici B. felé átmenetet képez

Míg

3
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9.

sz.

Gyraulus parvulus Lr. Mikrofaunánk Leggyakoribb alakjai közé tartozik
az egyszer, díszítetlen, picike csiga, holott egyébként eddig igen kevés lel-

helyen találták.

Osíracoda. Elég sok.
Teleostei

csonttöredék.

A

közelben elforduló hasonló jelleg fels-pannóniai faunákban (N o s z k y,
és Szentes leírásaiban) csupán a következ fajok nevét nem találValvata simplex, V. balteata,
juk, amelyek a mi lelhelyünkön elfordulnak:
margaritula, Micromelania bielzi, Goniochilus croaticus,
V. banatica, Amnicola
Pyrgula incisa, Gyraulus radmariesti, Gyraulus parvulus
az egész 36 alakot
kitev faunából csak 9 faj.

Sümeghy

—

JI.

UJTpayc:
BepxHe-naHHoucKHe OKaMeHe.iocTH b oiípyjKnocTH c. TajirajuaMa
npu nocTpoilKe >Keae 3 HOAopo 5Knoro Tpacca DCKpbuutcb To.ibCTue Bepxtie — nau-

iioiiCKHe o 6 pa 30 Banii« b 6 .ih 3 ii Taara.MaMa. r.immcTbie u necwamicTbie naacTbi coaep>KaioT
oauuaKOByio 4>ayny, C rocnoACTBV’iomn.Mii BiiaaMU Congeria balatonica, Viviparus sadleri,.

Lyrcaea cylindrica.

Abtop on pejen un Bcero 35 bhjob. CnejOBaTenbiio Taara.Maq nonueTcn cenuac cawbi.M 6ooö Ha>Kemie.M BepxHe-naunoucKOíí (fayubi. HuTepectibiM BBnaeTca oabuiaa H3.\ie-

raTbi.M

imuBOCTb BUja Lyrcaea

cilindrica

c Miioni.MH nepexojHbi.Mii (fop.MaMU

k Biijy Lyrcaea

petrovici.

S transz

L.:

Fels-pannóniai smaradványok Galgarnácsról
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OBERPANNONFAUNA VON GALGAMÁCSA
LSTIAUSZ
lm neueri grossen Eisenbahneinschnitt bei Galgamácsa (zwischen Vác unit
Aszód) sandige und tonige Oberpannonschichten enthalten eine reiche Fauna in
dér Congeria balatonica, Viviparus sadleri und Lijrcaea cylindrica vorwiegen. Das
von I. Meznerics und L. V é r t e s gesammelte Matériái ist im Ung. Nat.

Museum

aufbewahrt.
Die Faüna besteht aus foigenden Formen:*
Unió atavus P a. Wirbel nach vorne gerückt, Vorderteil breit, hinten verso dér Formen U. halavátsi und. U. hilberi áhnlich.
schmálert,
Limnoccirdium apertum
ü. sehr háufig; eine auffallende Abweichung von
den westungarischen Exemplaren, dass dér Hinterteil dér Schalen nicht zugespitzt,

—

M

sondem breit rundlich ist.
Limnocardium penslii

dem ungula

selten,

F.

Rippen schmáler als bei Exemplaren

aus.

caprae-Horizont.

Limnocardium

decorum

F.

hier kiéin

und sehr

selten

(obwohl sonst

im

ungarlándischen Oberpannon eine dér gemeinsten Arten).
Limnocardium banaticum F. etwas seitlich verlángert.

Limnocardium auingeri F.
'Limnocardium ex. afl. ducid

B.

Dreissensia serbica B. selten.
Dreissensia auricularis F. grosswchsige (normale) Exemplare sind selten,
aber die kleinere D. auricularis var. simplex háufig,
Dreissensia sp.
Congeria balatonica P a. im Tone sehr háufig, im Sande seltener. Grosso
Exemplare mit allén möglichen Varietiten, auch dér Congeria sharpei B. nahe-

stehende lánglich-ovale Formen.

Congeria triangularis P
Congeria 6p.

a.

nur zve? Stücke.

(millepunctata B. ?) ein Bruchstüok.
Valvata simplex F.
Valvata simplex var. bicincta F. áusser den zwei normalen Rippen an dér
Oberseite noch eine sehr schwache Linie (ocej Rippchen); dieses kann vMleicht
darauf hinweisen, dass zwischen Valvata simplex bicincta F. und Valvata simplex
Neritina sp.

polyánda L

r.

Übergánge möglich sind.

Valvata balteata

B.

1

Ló'renthey’s Meinung, dass

diese Art mit Valvata

minima. identisch ist (3. p. 176.), seheint rfc&iSg zu sein.
Valvata sp.
Viviparus sadleri P a. in den sandrgen Schichten háufiger; auch die Varietát
V. cyrtomaphorus B. vorhanden.
Hydrobia syrmica N e u m.
Amnicola margaritula F. vorwiegení schlanke Formen.

Micromelania laevis F.
Micromelania bielzi B.
Goniochilus croaticus

etwas dicker

Pyrgula incisa F. selten.
Melanopsis decollata S t o 1.
Lyrcaea cylindrica Stol. und

Die

rletzte

Windung

dér.

L.

als

normál.

B.

L. petrsvici B. sind sehr

cylindrica

háufig und va~ibe’.

kann wirklich zyiindrisch

sein,

dér

wai*
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2SS

aufgeblaserae Spira hoch oder niedrig.

enstehen dadurch, dass

1.

dér letzte

sz.

L. cylindrica zu L. petroviá
ovaler wird, die grösste Breite nicht

Übergánge von

Umgang

in dér Mittelhöhe zu finden ist; 2. die Kanté nacli
die
darunter befindliche Furche breiter aber schwacher
und
untén rückt; 3. die Kanté
verden. (S. Fig. lm ungarichen Text.). Die typische L. cylindrica ist im Sande,
die Cbergünge zu L. petrovici aber im Tone haufiger.
Radix sp. (?) Kteines Bruchstüek von dér Spitze.
Gyraulus radmcmestí F.
Gyraulus parvulus L r. hier sehr haufig, anderswo sehr selten.

obon bei dér Kanté, sondern

Ostraccdc.
Teleostei.

vederen Umgebung wurden ahnliche Oberpannonfaunen'beschrieben
V. balieáta, V. banaiica, Amnicola mcirgaritula,
Micrornetanla biclzi, Goniochilus crocitiaas, Pyrgula incisa, Gyraulus rad.manesti
Gyraulus parvulus wurden aber bisher hier nicht geíunden. ,
In dér

rs.

5); die Arten Valvata simplex,

,

Liíeratur

s.

im ungarlschen Text.

IRODALOM
Brusina Sp.: Frammenti malacol. terciar. serba. Ann. Geol. Pénins. Balc.
1.
i\\ 1893.
2. Brusina Sp.: Materiaux pour la fauné malacol. néogéne de la Dalmatie
Adaíok a balaton3.
I.:
t'c. Djela Jugosl. Akad. Zagreb. 18, 1897.
melléki pannóniai rétegek faunájához és sztratigrafiai helyzetéhez. Beitráge z. Faruna u.
siratigr. l.age dér pannonischen Schichten i. d. Umgebung d. Balatonsees. Balaton Tud.
Tanúim. Eredm., Pál. függelék IV, 1905.
4. Strausz L.: Das Pannon des mittleren
T'estunga’ns, Ann. Mus. Hist. Nat. Hungar. 35, 1942.
5. Szentes F.: Aszód távolibb: környékének földtani viszonyai. Die weitere Umgebung von Aszód. M. Tájak. Földt.
Leírása IV.,
1943.
6.
W.: Die Mollusken
dér rumánischen
Erdöl-Gebiete,

—

—

—

—

Senckenberg'ana

24,

1942.

Wenz

Lrenthey

—

KÉT

ÚJ

FAJ A DUNÁNTÚLI
SZÖRÉNYI E-RZSÉBET

ECHINOCYAMUS

(Egy

EOCÉNBL

ábrával.)

r

•

A Vértes-hegység déli szegélyén Gánt község határában, a „Gránási szlk
E. érdekes apró tengeri sün-anyagot
izdag íaunájú alsó-eocén rétegeibl
icsátott rendelkezésemre. Az anyag arról a lelhelyrl származik, amelyre V aász E. még a harmincas évek elején hívta fel a figyelmet. Folyamatos gyjtés
olgálterta innét azt a
E. által feldolgozott igen szép megtartású mol14

Szts

Szts

amely gazdagságában vetekszik a párizsi medencével.
A kis tengerisün vázak átkristályosodott, ersen morzsolódó héja a íelülekre tapadó víztiszta kvarcszemecskék eltávolítását a leggondosabb preparálás
ellett sem tette lehetvé. Teljesen ép váz alig van, a legtöbb összenyomott. .V. egyásra torlódott héjrészek nem mutatják a test eredeti körvonalát. Ez nagyon megihezít, ar egyénileg amúgy is ersen változó alakú egyedek faji hovátartozásának
szkaíauEiát

is,

megállapítását.

Az Echinocyamus-ncmbc
rvonatt
in.

tartoznak

Echinocyamus
(1

tsó

és

két

típust

képviselnek,

egy kerek

egy ovális hátrafelé kiszélesedöt. Az ovális forma nagyobb szjmban
Mind a két alak újnak bizonyult.
és

—

8.,

ht

13.,

ngaricus.
14.

n. sp.

ábra)

Lapos felzetíí, lekerekített oldalú, hátrafelé szélesed alalk. A mells és a
perem elkeskenyed. Körvonala változó, az egyenletesen oválistól (1. ábra)

1—8. 13

—
(1 — 12
9

Fí'l.Icani

Közlöny.

.

72.

Echitioct/arnus hungaricus n. sp.
14. ábra
ábra Echinocij rrsus pannonicus n. sp.
éra 2.3 X. 13. 20 X, 14. /OX nagyítva)
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9.

sz.

a gyengén hátrafelé szélesed alakon keresztül, a hátrafelé ersen széles és tompán
kihegyesed alakig (2—8. ábra). A tetponti készülék központi fekvés, a szirmok
rövidek, végükön nyitottak. Apró kerek konjugálatlan, egymáshoz rézöútosan álló

'likacsok alkotják a likaosöveket.

likacsövek közti öv szélesebb, mint

A

egy

likacsöv.

alzat egyenletesen homorú, a szájnyílás kerek és központi fekvés. A végbélnyílás kerek, a hátsó peremtl körülbelül olyan távolságra fekszik, mint a saját

Az

átmérje.

A

szemölcsök ersen

rendezdnek.

A

benyomott udvarúak, az alzaton vízszintes sorokba
a peremi részeken észlelhetjük.

fe^zeten ezt az elrendezést csak

Egyik példánynak a rágókészüléke is megmaradt (8. ábra), mégpedig úgy,,
hogy mind az alzat, mind a íelzet felli oldalról látszik, mivel az aránylag nagy és
ers rágókészülék fölött a vékony héj a felzeten beroppant.

A

14.

ábra

a

8.

ábra

lOX-es nagyításban, míg a

13.

példányának rágókészülékét mutatja körülbelül
ábra ugyanazon példány egyik -fogát ábrázolja kb_

20X-os nagyításban.

A bels támasztóvázak egyszerek, nem elágazóak.
Példányszám: 28 teljes példány és számtalan
Méretek: legkisebb példányunk 2 mm hosszú s

zolt

mm,

töredék.

mm széles. Az ábrápéldányok közül a legkisebb 4 mm, hosszú, szélessége 3 mm, magassága 0,8
a legnagyobb hossza 6 mm, szélessége 4,5
és magassága 1,5 mm.
1,8

mm

Az Echinocyamus hungaricus

az E. dacicus

faj

Pávay

fels-eocén (Buda)

&

laposabb
kisebb, rövidebb szirmokkal. Az E. affinis (Desmoulins)
középs-eocén (Gironde) mells fele mindig magasabb és hátsó pereme nem kihegyesed. Az E. uiflaíus (Defr.) Cott középs-eocén fajnak elrefelé excentrikus
az apexe. Az E. subcaudatus (Desmoulins) Cott fels-eocén faj végbélnyílása
közelebb fekszik a szájnyíláshoz, mint az E. hungaricus fajnak. Az E. propinquus
(Galeotti) Cott. nagyobb és hátsó pereme csapoitabb. Kétségtelen azonban,
hogy ez a belga alsó-eocén faj áll legközelebb a mi példányainkhoz.
fajnál

Echinocyamus pannonicus
(9

—

12.

n. sp.

ábra)

Kerek lapos alak, olyan hosszú, mint széles, szirmai kissé kiemelkedek.
lemezhatárok jól láthatók. Végbélnyílása közelebb fekszik a hátsó peremhez,
mint az elbbi fajnál.
Egyéb jellegeiben az Echinocyamus hungaricus fajjal egyezik meg. Minden
más Echinocyamus- fajtól teljesen kerek voltában tér el.

A

Méretek:

h
h

=4
=5

mm,
mm,

Példányszám: 4
A fentiekben leírásra
lata

szerint alsó-eocén

sz

6z

=4
=5

mm, m
mm, m

= 0,8 mm
—
mm
1

(12. ábra)
(10. ábra)

darab.
került két kis

-faj

földtan: kora

Szts

E. faunavizsgá-

(londoni-emelet).

A kzete, amihi Í6zapolás útján kikerült, igen tnomszcm, homokos, molluszkumos, laza agyag, amely a gránási szlk útbevó gésában lév feltárás legfelsbb

szintjét képezi.

Ez

a

kzet

megfelel

az Echinocyamusok éleim íja szerinti
.

eredeti

környe-

Mortensen

(1918, p. 162.) adatai szerint ugyanis a Fabularidá k,' tehát
rx
az Echinocyamusok is iszapos vagy' finomszem pszaramiíos közegben élnek.
(1929) az akváriumban tartott E eh inoeynamusok életmódjára vonatkozólag azt

zetnek.

Ma

Szré

•

Két új Echinoctjamu

-r

fuj
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hogy napközben

aza, hígfolyós iszapban tartózkodtak, a sötétség
.m üvegfalára másztak fel. Ezekhez a megfigycléékhez szervesen kapcsolódik Cottreau azon megállapítása (1914, p. 157.),
ogy közelebbi mélységmegállapításra az Echinocyarntisok nagy függleges elterjeésük miatt nem alkalmasak; továbbá azon megfigyelése is, (ibd. p. 4.), hogy a
ellegzetes partmenti üledékekben a finomabb vagy durvább-szem szerves eredet
öremlékben gazdag miocén-üledékekben (faluns), az Amphiope és Scutella nemek
nellett az Echinocyamus is megtalálható, de megtalálhatók Malta és Gozo sekélyengeri üledékeiben, st a mai mélytengerekben is (Mortensen, 1948),
Az Eckinocyamus-váz fölépítése a környezethez és életmódhoz való alkalnazkodás nagyfokú specializálódását mutatja.
A vékony héj finom, hígfolyós iszapbanéíésre utat míg a héjnak a bels
:ámasztólécekkel megtámasztott volta, a hullámveréses. mozgó, hígfolyós közegben
szilárdításra szolgál. Ugyanerre való a finom, nem differenciálódott tüskeruha is,
ami arra is utal, hogy az iszapba mélyedés nem állandó és változtathatatlan, hanem abból idközönként a tengerfenék felszínére is kimásznak.
ipasztalta,

eálltával kijöttek és

az akvá:

DEUX NOUVELLES ESPÉCES DU GENRE ECHINOCYAMUS
DE L’ÉOCÉNE TRANSDANXJBIEN
pár E.

SZR É N Y

I

Szts

recu de M. E.
J’ai
un tbe contenaní des oursins du gisemenf
„vignes de Gránás“ á Zámoly, pour les déterminer.
La matiére provient du mérne gisement, auquel Tacadémicien Vadász a
appelé mon attention encore au commencement des années trente.
La collection
rontinuelle de ce lieu a aussi fourni la fauné de mof’.usqrres trés bien conservés,
traitée pár M. E. Szts. La richesse de cette fauné riválisé avec cél le de la fauné

du bassin de Paris.

Les tests de ces petits oursins sont malheureusemenl trés mai conservés et
fortement friables et pár conséquent il n’était pás possíb’.e d’en éloigner les petits
granules limpides de quartz, mérne en préparant les tests avec beaucoup de sóin.
Dans la matiére il y a trés peu de tests parfaiiement intactes. La plupart
ont subi une compression. Les parties encombrées du test n'Indiquent pás són con-

aggrave les difficultés de \z dófinition de l'appartenance spécifiaue de ces formes, qui d’ailleurs sont exposées aux variations indivitour original. Cette circonstance

duelles.

Ces échinides appartiennent au genre Echinocyamus et repré-entent deux
un contour arrondi et l’autre un contour ovale, qui s’élargit

formes, dönt l’une a

en arriére.

Pour

la

Toutes

plupart
les

la

matiére est fournie pár la forme ovale.
se sont avérées neuves.

deux formes

Echinocyamus hungaricus
(Fig.

n.

-sp.

1—8, 13—14.)

Face supérieure pláne, cötés arrondis et s’^tárgissarü en arriére. Tant le
bord antérieur, que le bori postérieur sont rétrécissants.
Le contour varié de la íorme régu béremen t ovale <fg. !i. pár les formes se
rétrécissant un peu en arriére jusqu’aux formes trés larges -es. arrl.re
o’.tU' ment acuminées (fig. 2 8).
5

—

*
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9.

sz.

Appureil apical Central, aires ambulacraires courtes et ouvertes á l’extrémité.
Zenes poriteres formées de petits pores ronds, non-conjuguós et obliques.
La zone interporifére est plus large qu’une zone porifére.
Faee inférieure réguliérement concave, péristome circulaire et Central. Périprocte circulaire, situé á une distance du bord postérieur, qui correspond á peu
pré:>

á són propre diamétre.

Les tubercles sont munis de scrobicules fortement déprimés; sur la* face indans des rangées horizontales. Sur la face supérieure cet
arrangement ne peut pás étre óbservé que prés du bord.
U existe un exemplaire oü mérne l’appareil masticatoire est conservé (fig. 8)
et notamment de telte maniére, qu’il est visible aussi bien du cöté de la face inférieure,
que du cöté de la face supérieure, cár au desus de l’appareil masticatoire relativeférieure ils s’arrangent

ment grcs et fórt la coquille rnince s’est rompue.
La fig. t4 mentre l’appareil masticatoire de Pexemplaire représenté sur la fig. 8.
amplifié environ 10 fois, tandis que la fig. 13 montre une dent amplifiée environ
20 íois du mérne exemplaire.
Les supports internes sont eimples et non-ramifiés.
Nombre des exemplaires: 28 exemplaires complets et un grand nombre de
íragments.

•

.

mm

Mesures: le plus petit exemplaire a une longueur de 2
et une largeur de
1.8 mm. Le plus petit des exemplaires figurés a une longueur de 4 mm, une largeur
de 3 mm et une hauteur de 0,8 mm, l’exemplaire le plus gros a une longueur de
6. mm, une largeur de 4,5 mm et une hauteur de 1,5 mm.
L’espéce Echinocyamus hungciricus est plus plate et plus petite et elle est
munie d’ambulacn s plus courts que l’espéce E. daclcus Páva y. La partié antérieure de VE. áffirús (Desmou lins) est toujours plus haut et són bord postérieur n’est pás acuminé. L’apex de l’espéce E. inflatus (Defr.) Cott. est excentrique en avant. Le périprocte de l’E. subcaudatus
(Desmoulins) Cott, est
plus rapproché du péristome que célúi de l'espéce E. hungciricus. L’ E. propinquus
(Galeottíl Cott est plus gros et són bord postérieur plus aplati. Mais il n’y
a pás de doute que le est l’espéce la plus rapprochée de nos exemplaires.

Echinocyamus pannonicus
(Fig.

n. sp.

9—12.)

Test circulaire et piát, dönt la longueur et la largeur sont identiques.

bulacres un

u saillants.

;

Le périprocte

est plus

Am-

proche du bord postérieur, que chez

l'espéce précédente.

Dans toutes ses autres caractéristiques cette espéce est identique á l’espéce
Echinocyamus hungaricus.
L’ Echinocyamus pannonicus difiére d’avec toutes les autres espéces du genre
Echinocyamus en ce que són contour est tout a fait circulaire.
longueur

Mesures:

4

5

Nombre
Selon

-la

mm
mm

des exemplaires:

largeur
4
5

mm
mm

hauteur
0.8
1,0

mm
mm

(fig.

12)

(fig.

10)

4.

communicat'on verbale de M. E.

Srts

des deux petites

l’áge

étage
londonién.
Les couches, dönt elles íurent reques pár lavage, sont des argiles sableuses
et meubles á grain* trés íins, contenant des mollusques; elles torment le niveau
supérieur du gisement, qui se trouve dans le chemin creux des vlgries de Gránás.

espéces, décrites da

>

ce qui précéde, est l’éocém

inítrieur,

'
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Ces roches correspondent á l’ambiance originale, qui est en conformité avec
maniére de vivre des Echijnocyamus.
C’est que selon les données de Mortensen ( 1948 p. 162) les Fibularid.es
les Echinocyamus vivent dans un midién qui est vaseux ou doni
ít par conséquent
les garins sont un peu plus gros.
Marx (1929) a observé la maniére de vivre des Echinocyamus temis dans
jn aquarium et a constaté, que pendant la journée ils se tenaient dans la vasemeúble
rt íiquide, mais a la tombée de l’obscurité ils en sortaient et grimpaient sur la cloison
a

.

/itrée

de l’aquarium.

La définition de Cotteau (1914, p. 157) selon laquelle les Echinocyamus
vue de leur expansion verticale considérable, ne sont pás aptes á livrer des
données paléobathvmétriques, s’attache organiquement á ces observations. II a fait
jussi l’observation (ibid., p. 4), que dans les sédiments littoraux typiques et dans
les
faluns miocénes, riches en détritus, üux grains fins ou plus gros on trouve.
i cté des Amphiopes et des Scu telles aussi des Echinocyamus, qui sont par contre
jrésents dans les sédiments néritiques de Malte et Gozo (ibid. p. 19) et mérne dars
les mers profondes de nos jours (Mortensen, 1948).
La structure du test des Echinocyamus indique une spéciallsation de haut
degré dans l'adaptation á Pambiance et á la maniére de vivre.
La coquille mince indique une habitation dans la vasé Íiquide, tandls que
[’étayage de la conquille par supports internes sert á Pafíermir dans !e miHeu Íiquide
iT: par la houle. La robe de radioles fins et non-différenciés sert au mérne bút, ma s
indique en mérne temps. que ce milieu n’est par leur habitation permanense et invariable, mais que par intervalles ils en sortent et grimpent sur la superficie du fond
?n

:

de la mer.

3.

C

e p e h

bi.
r

JlBa hoblix

B

Echinocyamus H3 30nena 3a^yaailcKoro npaa.

no.ivqeiiHOM 113 .MecTOjtaxOHQemtJi „r pa=r 2 ?etate BmiorpaflHHKi:“ b
aeTopOM 6 w.io ycTaiiOB.aeHO Hamumé rbvx iiobmx stiaob MopcKiix e>Ke fi
t noApoüoe esni 3Hne 3 Tnx flBy.x Ma.ieni.DTiiOCfliKHXCfl K pofly Echinocyamus. ABTOp a
Echinocyamus pannokhx (|)OpM, KOTOpbie Iioav-Ubllt na3Baiiua Fhinocyamus hungarkas
nicus. B flaabiieiiUJeM asrop aaer ueKoroprie yKa3anua na oí»pa 3 >ku 3 hii dti x bxjihiú.
MaTepua.ie,

3o.Moab,

: -

11

i

PLEISZTOCÉN

MOHÁK MAGYARORSZÁGON
BOROS ÁDÁM
(XIV. — XV’. táblával.)

"

si moh amaradva

idszaknak, amely
Két olvan üledéke van a pleisztocén
Mindkett érdekes, es különösen az
tzeg.
a
mésztufa
és
a
nyokat zár magába:
e.sosorban az Alföld
Magyarorszag,
utóbbiban olyan si mohák vannak, amelyek
flóratörténetét fontos adatokkal világítják

I.

A

meg.

mésztufa

si mohái

a tatai mésztufaosszlet
ismételten .foglalkoztam
_
retegek es ege^z
jelentékeny
Megállapítottam, hogy itt

Korábbi tanulmányaimban

mohaeredet fáciesével.
dombocskák vannak olyan mésztufából,

amely tisztán es jól kiveheten rn^ak
ezek a rétégéi kizárólag a Barb a
mésztufának
közremködésével képzdött.
mészmaradvanyaibol allanak. E moha
fnphacea (Didymodon tophaceus) bekérgezett
anyztk, a mcsi *
szerves anyag teljesen
szálait vékonv mészkéreg vonta be. a
kis csapoc
megfelelen
leveleknek
a
mészkéreg
épségben maradt meg. A csöves
jar«z
Bar6«/a
top
mésztufa szálak híven visszaadják a

A

>

tatai

.1

kákkal van fedve, úgyhogy a
el, hogy annakidején ezt a kozetíajtat
termetét Tatán olvan tömegben fordulnak
neveztem el. Gyakori,
„didymodontolitnek“
nevérl
a moha régebben használatos
es akkor másodlagosán ataLhogv a kzetet másodlagosan újból bekérgezi a mész
szép kifej .odesben
kevesbbe
tophacea
kuft didymodontolit jön létre. A Barbula

—

elfordult.

vértesszlsi mésztufában is
de csak
A tatai mésztufában a Cratoneurum commutatum -ot is megtaláltam,
kis mennyiségben.
...
alakulatot is ismertettem,
Annakidején (1— Ti másik, elmosódott szerkezet
származónak tartottam. Sok ev óta figyelemmelvet az Eucladium verticiltatum tói
mésztufakép zéset, a kisceli. mesztu a
mel kísérve e moha mai elfordulását és
mert az
kell vonnom,
Eucladium verticillaturn - tói való származásai vissza

a

-

1

képzdmény ásványos eredet.
II.

A \ a «v alföld

A tzeg

és pleisztocén

agyag mohái

si mohák az Alföld jégkorszakbei; koraAz Alföld jeknkovát xerothern, keWenr^a.

altalajából elkerült

iának tunfiraszerü jdlegét bizonyítják.
csak rel.ktumkem,
jellemzi, amelyben
elemekkel mi-dagon tarkított szteppflóra
maga a tozegSphagneturnok
meg.
lápnövényzet jelenik
itt-ott mecrmaradt boreáUs
hiányoznák
teljesen
fenyvesek
vulgáris),
a
m),. a csarab (Calluna
o.
Üregemen ludas aduncus u.a’ja.
a
csupán
tömegesen
sorából
lápok rr
néhány
egyesek,
közül
faj
fordulnak el. A többi Drcpanocladus k r
.

(

.

,
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íelyen, gyéren és kis mennyiségben találhatók meg. Az Alföld jégkorszakbeli marad/ánynövényei sorából a legnevezetesebbek: Ligularia sibirica,
Angelica pratensis
Calamagrostis neglecta. Sparganium minimum Carex cíjperoides, a mohák sorából:
Drepanocladus sendtneri, Calliergon gigmteum. Az alföldi plcisztocénban elforduló
,

hogy a jégkorszakban az Alföldön a
(Pinus mugo),
törpefeny
cirbolyafeny (Pi'nus
cembra), veres berkenye (Sorbus aucuparia) is éltek, és jellegzetes tundramohák,
mint a Scorpiditun scorpioides Drepanocladus sendtneri tömegesen népesítették be
si maradványok azonban
v’örösfeny

azt bizonyítják,

(Larix decidua),

,

a

lápokat.

Az egyes

leletek a

következk:

—

Kiskunfélegyháza mellett 4 5 m mélységben, a téglagyár agyaggüdrében,
3 vörösfeny és a törpefeny társaságában vaskos rétegek fordulnak el, melyek
mohák tömegébl állanak. S z e p es f a 1 v y, a.ki e lelhely moháit elször tanulmányozta (13, 14), a következ fajokat határozta meg: Drepanocladus exannulatus és
Scorpidium scorpioides tömegesen, Hypnum hollósianum, Calliergon giganteum,
Drepanocladus vernicosus, D. sendtneri, D. fluitans gyéren. Évekkel késbb magam
is kaptam errl
két nagy,
mintegy ‘/a
mintát éspedig
a lelhelyrl
2 kg-os
Szalav -Gy., illetleg P á 1 K. kiskuníélegyházai múzeumigazgatóktól. Az egv k
mrnta kizárólag Scorpidium scorpioides-bl a másik Drepanocladus sendtneri- bi
állott (utóbbi a var. wilsonii- hez közelálló alak).
E fajok tekinthetk e rétegek
tömegben elforduló fajainak, valóságos vezérmaradványainak.
A Hypnum hollósianum- ot SchilberszkyK- (10), a Kecskemét melletti
( Hyppleisztocén rétegekben talált anyag alapján írta le és az Entodon schreberi
num Hypnopsis, Pleurozium vagy Hylocomium schreberi mellé állította. E moha
Mégis valószínnek tartom, hogy a Hypnum
saját anyagomban nem fordul el.
hollósianum- nak az Entodon schrebcri-ve 1 azonosnak kell lennie. Mönkeme.yer
u. i. megállapítja, hogy a pleisztocén valamennyi mohafaja azonos a ma élkkel.
1.

—

:

,

A

kiskunfélegyházai Scorpidium scorpioides és Drepanocladus sendtneri meg-

—

gyakran a mohaszálak 10 20 cm hosszú darabokban érintetlenek
megmaradt. Az anyagot preparálva, innen és a timári lelhelyrl a „Crytogamae exsiccatae és Bauer „Musci Európáé et Americae exsiccatae“ c. kiadvány részére a szükséges anyagot biztosítani tudtam.
2. Háromfa község mellett (Somogy megye, nagyatádi járás) a Dráva bal\
partján, 13 m mélységbl kutatás 6orán tzeg került el, amely Szepesíalvy J.
Megállapítása szerint fleg Scorpidium scorpioides-bl állott és kevés Drepanotartása

nagyon

és habitusuk

jó,

is jól

ciadus aduncus-t

is

tartalmazott (15).

Tímár és Szabolcs szabolcsmegyei községek közt a Tiszapartori, löszrétegek
alatt a ,.Tomori-part“ nev magaspart alatt' pleisztocén tzegrétegek tömege fordul
el, mely tömegesen tartalmaz mohákat. Ezeket a tzegrétegeket és mohamaradványokat 1928-bai) Gyrffv I. fedezte fel és Sümeghv J. is megemlékszik róluk
3.

(elször 1028-ban; 11., 12.). A rendkívül érdekes leletrl közelebbi adatokat azonban nem közöltek. 1948-ban Láng S.-ral az eredeti helyén lév tzegrétegek! irz
csak mély gödör ásása és fúrása segítségével férhettünk hozzá. Csupán a magaspart közelében, mely a legalsó rétegeiben tartalmazza a tzeget, a Tisza lerakott
hordalékában találtam kimosott, olyan tzegdarabokat, melyekben a mohák maradványait megtaláltam.

F.

lerakodások

kés

sszel,

a

legalacsoyabb vízálláskor hozzá-

E tzegdarabok némelyike tömegesen tartalmaz mohákat, nagyon jó megtartásban. Fleg Drepanocladus sendtneri- bi áll, mely ugyanúgy, mint a kiskun-

férhetk.

íélegyházai, a var. wilsoniiAiez áll közei. Egyetlen darab akadt csupán, mely Scorpidiem scorpioides- 1, kizárólag csak e nr>ha szálait tartalmazta. Magvak is gyakoriak.

Valamennyi

a

Menyanthes trifoliam magva

volt.

Ez

a

növény az Alföld

lápjai-
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—

9.

sz.

I

ma is elfordul, de elég ritka. Az egyazonban helyenként még ma is található.
A kultúra, a lecsapol ásóik szorították háttérbe. Elfordulása mindenütt az si lápok
maradékát jelzi, az újabbkori keletkezés áradmányokban sehol sem fordul el.
bán, zsotnbékos tzeglapokban, sásréteken

nagy lápvilág

kori

maradványaiban

.

Budapest belterületén, a Thököly-út és a Hernád-utca sarkán, 10 m mélységbl (a 4. számú, ú. n. BSZKRT-fúrás) pleisztocén rétegeibl mohamaradványok
kerültek a felszínre, melyeket
Gy. juttatott el hozzám. Az anyag meglehetsen szétmorzsolódott, nagyrészt leszakadt és részben szétmá'llott mohalevelekbl áll. Az ép állapotban megmaradt levelek a Scorpidium scorpioidcs- faj levelei.
4.

Hegeds

5. Kecskemét mellett, a budapest— szegedi múttól N-y-ra mélyített fúrások
h á 1 z I.
juttatott el
ugyancsak felszínre hoztak tzeges anyagot, amelyet
hozzám. A fúrásokra vonatkozó közelebbi adatok dolgozatában (5) találhatók meg.
'Mohamaradvány azonban csak az 1943. évi 44. sz. fúrás 11,8 12,1 m, 12,1 13,2 m
1-1,0 m mélységbl került el. Valamennyi a Scorpidium
közötti, valamint a 13.4
si.orpioid.es- fajhoz tartozik. E rétegek kora nagyjából a klskunfélegvházai és timári
rétegekével egyez.

M

i

6.

—

—

—

c

1

nyugvó téglagyári

Pécel melll, par.nóniai rétegeken

Pávay-Vajna
korúnak, Vadász

löszfal

alatti

réte-

pleiszmohákat. Bezáró rétegek
E. azonban határozottan pannon-pontusinak nyilvánítja,
i
•irdéses maradványok nagyon agyagos márgában találhatók, éspedig a Polasorán
levéllenyomatai
társaságában.
Helyszíni
vizsgálat
natans
g dón
Andr eánszky G. megállapította, hogy az smaradvány Myriophyllum sp.;
v. eményem szerint, a Myriophyllum téli rügyeinek leváló küls leveleivel azonos
L két növény édesvizek Irnárja, Magyarországon ma is gyakori, s elfordulása mind
pannóniai-idszakban, mind a pleisztocénban várható. A társaságában elforduló
Rotarides M. meghatározása szerint
Valvata piscinalis
puhatestek
M ü 1., Gtjroultis albus ü 1., Pisidium obtusale L a m., olyan fajok, amelyek
ugyancsak a jelenkorban élnek, pleisztocénban és a pannonban egyaránt éltek,
vagy feltételezhetk.
F. említ

:bl,

..

fosszilis

(7)

—

—

M

i

1

*

*

*

A kimutatott mohafajok közül a Drepanocladus aduncus- 1 figyelmen kívül
hagyva, csupán a Drepanocladus sendtneri és a Calliergon giganteum fordul ma el
r

óságképpen

az Alíöldön.

A

—

többi

Scorpidium

a

scorpioides,

—

Drepanocladus

D. fluitans
teljesen hiányzik. A Scorpidium a Kárpátban csak néhány ponton, mint reliktum fordul el, a többi ott ma is elég gyakori. Az Enlodon schreberi az Alföldön
ma nem gyakori ugyan, de több ponton
e.zannulatus, D. vernicosus

-

írnutath

ító,

,

bizonyára az erdírtások tizedelték meg. Az Alpokban valamennyi faj

..yakori.

Mönkemeyer
í rpidium

megállapítja

hogy Németország

(6),

pleisztocénjében a

scorpioides és a Drepanocludus Sendtneri

Németországban

e fajok

ma

is

gyakoriak és jellegzetesek.
elterjedtek és helyenként elég gyakoriak.

A

Drepanocladus sendtneri és a Calliergon giganteum ma az Alföldön csak
tv.nánv különleges élhelyet biztosító lápfolton, kis mennyiségben, topogón módon,
a Nzínleg- reliktuinként fordul el. A jégkorszakban óriási tömegben, nagy terüleborítva éltek az Alföldön, úgy mint ma az északi országokban, a tundrákon,
t

p'eisztocén lápi és vízi lerakódásaiban

A
'tokos

les

vezet jellegük van.

timári tzegeket tartalmi zó rétegek
lö-sz,

M.

a

‘amelyben löszcsigák

következ

fajokat

bven

feletti

találhatók.

határozta

meg:

magaspart fels rétege kissé
A gyjtött anyagból RotaCochlicopa

lubrica

M

11.,
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Pupilla

.M

a

r t.,

Mo n

muscorum

L.,
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Pupilla sterri Voitli.. Columella edentula columetla G.

Vallonia tenuilabris A.

B

r.,

Laciniaria sp.

s.

str.,

v.

Euconulus trochiformis

t.

A
fiatalabb

Helix arbustorum teljesen hiányzik. Minthogy ez a faj nálunk mindig a
lcszbep,
Vallonia pulchella
társaságában fordul el, a ma már kihalt

Vallonia tenuilabris a Columella columella-x al együtt pedig minidig a mélyebb löszrétegekben: nyilvánvaló, hogy a tímára lsz az idsebb löszök sorába -tartozik.
Az alatta lév tzeges réteg következésképpen régebbi. Feltehet, hogy kora a kis-

kunfélegyházaiva! nagyjából azonos, valószín, hogy mindkett az utolsó
jégkor subglaciális vagy interstadi ális idszakából való.

A Láng
iszap- van,

parti

löszrétegek fekvjé-

S.-ral együtt végzett fúrások adatai szerint a

ben a Tisza mai szintje

alatt,

alatta 4,2 és

m mélységig, sárgásbarna,
6,6 m között kékagyagban
3

4,2

9,15 m-ig, a fúrás aljáig, tzegei, gyakran

TÁBLAMAGYARÁZAT

—

homokos

(Würm)

homokos és agyagos
tözegréteg, 6,6 m-tl

föld.

TAFELERKLARUNG

4

XIV;

Ma él

2

—

tábla.

—

Rezente iuífbitdende Barbula
tophacea.
BarPleisztocén, Barbula tophacea alkotta mésztufa (didymodontolit) Tatáról.
bula tophacea, diluviale Kalktuíf aus Tata (Didymodontolith)

1.

Barbula tophacea

alkotta mésztufa.

—

3.

XV.

tábla.

Barbula tophacea aikotta- mésztufa (didymodontolit) Tatáról, keresztBarbula tophacea, diluviale kaliktuff aus Tara (Didymontolith) in
metszetben.
Pleisztocén,

4.

—

Querschnitt.

Másodlagosan bekérgezett si didymodontolit

5.

Didymodontolith aus Tata.
Valamennyi kép kissé nagyítva.
íossile

—

Tatáról.

—

Sekundár

Allé Figuren etvas vergrössert.

Photo:

A.

B

O p O

inkrustierte

L.

Müller.

IU:

n.ieíícTOHenoBbie mxii b Beurpnn.
v M3 nnacTOB 'nnencToueuonori
arioxn BeurpHH octütku mxob ocTamtcb b :i3BecTuHKOBbix Tvujtax h Topijiax. riepBuie c tomich 3pemm oöpa30Bamm ropnwx nopoj, noc.iegiine c toukii opeimn na;ieooTaui!Ku iiHTepecubie.
B pnae mxob opa3yioume H3BecTHHKOBi>ie Tyijw.i Barbula tophacea (Dydimodon
tophaceus) iiMecT ocooe 3iiaMenue; oh itrpaeT BajKuvto po.tb b Qpa30Banun H3BecTiiMKonoro TYtJia b r. TaTa. 3tv- ({lanuio u3BecTHHKOBoro Tyijia, opa30Baimyto mxo.m, anTop
b to Bpe.Míi na3ua;i ,,Dydimodontolit“-o.M. Hapnay c otu.m biijom .mo>kho
n
v 3iiaBaTb
Cratoneurum commutatura b II3BeCTHÍtK0Bblx TVtjiax B TaTa.
B TOp(J)HHbix nnacTax BenrepcKon Hii3.mcihioctii otTa.mcb TaKtie Biiaw mxob.
KOTopue uacTbio otcvtctbviot Tenepb tia Hu3mcuuocth, uacTbKi ouent. pegKO BCTpeuaOtTCn h TOabKO b BUge
Drepanocladus Sendtneri
OCTaTKOB. Scorpidium scorpioides,
BocTpeuatoTCH Macca.Mn, uau pykOüogfliuue ncKonaeMbie b nncflcTOuenoBbix Toptjrax r.
KntUKyn$e.-ieabxa3a II Tioiap; Calliergon giganteum n rieKOTopi.ie jpyrue Biigbi pe>Ke.
ABTopy y^anoct. noKa3biBaTb ii b apyrnx nneiiCTonenoBbix rmacTax Scorpidium, biiohhc
OTcyrcTByiouuiii Tenepb na BenrepCKOií Hii3mohiioctii iPoueitb penKO BCTpeuaiomnüCH b
'

r

KapnaTax.
TakiiM

opaaoM

OTfle.ii.Hbix nepiio/iax

na Hii3MemiocTii uapcTBOüa.ui mxii xapaicTeptiue o,.ih xviup b
n.TeücTOuena, t. e. oanoBpeMcimo c rocnuacTBOM Larix n Pinus migo.
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DILUVIALE MOOSFUNDE IN
A.
In

dér

Ungarn

es zwei

gibt

—

9.

sz.

UNGARN

BOROS

ganz verschiedene Gebilde, welche Moosreste aus
undzwar dér Kalktuff und dér Tori. Beide

Ploistozánzeit erhalten habén,

Gesteine sind interessant und besonders das letztere hat solche Moose erhalten, die
wichtige Daten zr Geschichte dér Flóra Mittelungarns, besonders dér Tieíebene,
gébén.
1.
Moosfossilien im Kalktuff

—

bescháftigte ich mieh mit dem
In meinen früheren Abhandlungen (
*4)
Mooskalktufí des diiuvialen Kalktuffkomple.xes von Tata im Kornitate Komárom, wo
aus Kalktuff bestehende ganze Hügeln und Schichten vorkommen, die vollkommen
rein und gut erkennbar von Moosen gebildet sind. Dieser Tuff ist vollstándig von
Bcirbulci tophacea (Didyrnodon tophaceus) gebildet. Die Moosstamme vvurden von
einer dünnen Kalkkruste überzogen, die organischen Teile fehlen gánzlieh und nur
dér Kalkpanzer blieb erhalten. Die Röhrchen sind. den Bláttern entsprechend, mit
Kalkzapfen bedeckt und gébén den Habitus dér Bcirbula tophacea sehr schön wieder,
undzwar so karakteristisch, dass es keinen Zweifel leidet, dass dér Tuff von Barbula
tophacea und nicnt von einem anderen kalkliebenden Moos gebildet ist. Solche, von
Bcrbulct tophacea-Tuli gebildete Schichten kommen bei Tata in solcher Menge vor,
dass ich seinerzeits dieses Gestein Didymontolith benannte (Taf. XIV. Fig.
2 3. Taf. XV. Fig. 4.). Es kommen auch Falié vor, wo diese Fossilien wieder
sekundár mit Kaik inkrustiert sind, wodurch eine veránderte Didymodontolith entobgleich
stand (Taf. XV. Fig. 5.). Dér Barbula tophacea-Tuli
kommt auch
weniger schön ausgebildet
bei Vértesszlls im Komitaté Komárom vor.
Im Kalktuff von Tata konnte ich auch den Kalktuff des Craloneurum communur
taturn beobachten, den ich aber
wenigstens in bestimmbarer Ausbildung
1

—

—

—

—

—

sparlich tana.
Seinerzeit beschrieb ich
ticillatum zu

dér

Moose

stammen

(1

— 2)

auch einen Tuff, den ich von Encladium ver-

glaubte. Seitdem beobachtete ich viele Jahre láng die Rol'e

bei dér Kalktuffbildung

dem

zuriickziehen, da ich zu

und

zu Budapest (K'scell), íiberhaupt nicht
Herkunft habén.
II.

ich

muss

meine

damalige

Feststellung

Resultat kam, dass die betreffenden Stücke in Kalktuff

von Moosen stammen,

sondern minerale

'

Moosfossilien im Torf resp. Diluvial-Sandton

Die Moosreste. d e im Untergrund dér Ungarischen Tiefebene geíunden wur:

den, sind d<?shalb von Bedeutung, weil sie heweisen, dass in dér Glazialzeit auch
auf dér Tiefebene Ungarns eine Tundra-artige Flóra herrschte. Heutzutage ist die

mit v elen osteuropáischen Elementen
nur Relikte dér borealen Moorflora
vermischten Steppenflora charakterisiert,
besitzt. Sphagneten, Nadelwálder, Calluna, fehlen völlig, von den Sumpfmoosen
kommen nur Drepanocladus aduncus- Formen (besonders kneiffii) massenhaft vor,
allé anderen Arten treten nur stellenweise spárüch auf. Von den Glazialrelikten dér
Flóra dér Tiefebene s nd bemerkenswertere: Cotnarutn palustre, Ligularia sibirica,
Flóra dér Tiefebene durch ihre xcrotherme,

;

die

;

Angelica pratensis, Calamagrostis neglecla, Sparganiurn minium, Carex cyperoides,
von den Messen: Drepanocladus sendtnerit Calliergon giganteum. Die in den Dilu\ial-Schichten vorkomrnenden Fossilien beweisen aber, dass in dér Glazialzeit auf
dér T feli
Lar
decidua. Pinus montana. P. cembra, Sorbus aucuparia lebten,
;

'

und

die

cladu

'

stischen Tundra-Moose. wie Scorpidium
'

n grossen

Massen

die Siimpfe bevölkerten.

scorpioídes,

Drepano-

Boros

A.: Pleisztocén

mohák

299

Die einzelnen Funde sind die folgenden.
1.
Bei Kiskunfélegyháza im Komi taté Pest, in einer Tiefe von 4
5 m dér
Tongrube dér Ziegelei, in dér Gesellschaft von Larix deciduci und Pinus cembra
kommen dicke Schiehten vor, d e von Moosen gebildet sind J. Szepesfalvy,
dér die Moose d eses Fundortes zuerst naher untersuchte (13, 14) fand in dicsen
Schiehten die folgenden Arten: Drepanocladus excinnulatus und Scorpidium scor noides massenhaft, Hypnum hollósianum, CalUergon giganteunir Drepanocladus
oernicosus, sendtneri und fluitans nur spárlich.
Grössere (1
2 kg schwere)
Mustenn, die ich spáter vöm Fundort von Herrn Museumdirektor Gy. Szalav
resp. K- P á
békám, bestanden aussehliesslich aus Scorpidium scorpioides und Drepanocladus sendtneri (nahe zu var. wilsonii), diese sind alsó dórt wirkliche Leit•

—

:

:

—

1

arlen

(Leitfossilien).

hollósianum wurde von SchiLberszkv (10) von einem nichi
von hier gelegenen diluviaien Fundort bei Kecskemét a!s neu beschrieben
und neben Entodon schreberi (Hypnum, Hypnopsis, Pleurosium, oder Hylocomium
schreberi) gestellt. Ich selbst hatte keine Gelegenheit, es zu untersuchen, glaube
aber, dass Hypnum hollósianum wahrscheinlich mit Entodon schreberi doch identisch sein muss. Mönkmeyer stel It auch fest (6), dass er keine ausgestorbene
Mocsárt dér Diluvialzeit kenni, allé Arten dér Pleistozan sind mit den rezenten

Hypnum

seiir vveit

Identisch.

Dér Fundort bei Kiskun félegyháza liegt gewöhnlich unter Wasser und mán
kann nur ausnahmsweise
in sehr trockenen Jahren, oder wenn das Wasser auszu den moosführenden Schiehten gelangen.
gepumpt wird
Die kiskun félegyházaer Scorpidium scorpioides und Drepanocladus sendtneri
sind aufíallend gut erhalten, die Moosstáme sind oft 10 20 cm láng unversehrt.
Ich hatte Gelegenheit, von diesen Arten, von hier und von den untén zu erwáhnenden Fundorten bei Tímár, fiir Cryptog. exsiccatae und für Bauers „Musci eur. et

—

—

—

amer. ex.“ geniigendes Matériái

zum

Vertei len zu senden.

Háromfa im Komitate Somogy, am linken Ufer dér Drau, wurden in
einer Tiefe von 13 m bei Gelegenheit eines Brunnenbaues Torfreste gefunden, die
nach Feststellung J. S z e p e s f a 1 vy’s (15) hauptsáchlich aus Scorpidium scorpioides bestanden und auch etwas Drepanocladus aduncus enthielten.
'3. Zwischen Tímár und Szabolcs im Komitate Szabolcs, am Theissuíer gegeniiber Tokaj, unter Lössschxhten des Hochiifers „Tömöri part“ Hegen grössere diluDiese Schiehten und ihre
viale Torfschichten, die massenhaft Moose enthalten.
Moosreste wurden im Jahre 1927 von I. Gyrffv entdeckt und aucli von J. Süni ég hy erwáhnt (zuerst im Jahre 1928. dann n Abhandlungen No 11, 12), naheres darüber wurde aber bisher nicht veröffentlicht. In den 1920-er Jahren floss d e
Less bedeckt ist, und wusch auch die
Theiss hart unter dem H.ochufer, das mit
Torfschichten frei, so dass mán sie erreichen konnte. Leider wurde d ese giinstige
Gelegenheit damals nicht benützt, die Stel’.e und die Moosreste nidht naher unter2.

Bei

:

:

:

sucht.

In den folgenden Jahren bedeckte die Theiss

Schlamm und

dem Tón

die Torfschichten vollstánd-g

Im Jahre 1948 konnten
nur mit Bohrapparaten und Graben
erre chen. Diese Schiehten enthielten aber keine Moosreste. Glücklicherweise gelang
Torf zu erreichen, undzwar in e ner
es uns dennoch den Fossilien enthaltendcn
áékundaren Lage. Nicht weit vöm Hochufer, das in seinen umteren Schiehten den
Tort enthált, hat d e Theiss in ihrer Sandablagerung auch die Torfstücke des Hocliufers massenhaft niedergelegt, die bei sehr niedrigem Wassenstand (im Herbst)
erreichbar sind. Solche Torfstücke kommen hier in grossen Massen vor und werden
von den Einwohnern als Hoztnateria! wngonweise ins Dorf geschleppt. Unter den
mit ih rém
wir mit S.

Láng

mit

dér IJferabstürzen.

:

d e Torfschichte

in sitit

:

:

:
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Torístücken sind nicht selten solche, die

évf.

reiclilich

1952. 7

Moose

—

9.

sz.

enthalten, oft auch in sehr

guíer Erha'.tung.
Ich habé einige Sacke voll von diesein Moostorf untersucht und viele mitgeein einziges ausgenommen
bestanden aus Massen des
numnten. Allé Stücke
Drepanocladus sendtneri in einer Fönn, weiche zu. v. wilsonii am naohsten steht,
dieses
bestand,
Ich fand nur ein einziges Stílek, das aus Scorpidium scorpioides
abér bestand ausschüesslich nur aus dieser Art.

—

—

In den Torístücken .kommen auch Samen re'chlich vor. leli untersuchte vieie
Stücke und fand, dass allé Samen zu einer einzigen Art gehörten: Menyanthes trifoliata. Diese Pílonze ist heute auf dér Tieíebene ziemlich selten, nur in den OberSiimpfen kommt sie auch heute noch reichresien dér ehemaligen grossartigen

Be Kecskemét, westlich von dér
aus einer Bohrung békám
:

4.

mét

'

vor.

lich

M

ich ebenfalls

moosführende

—

KecskeTorfproben.

ir.ternationalen Strasse Budapest

— Szeged

h á 1 z stel Ite mir toríenthaltende Bohrproben zr Verfiigung, die gelegentsemer Arbeiten bei dér geologischen Anfnahme den Linie des geplanten Karnis
zwischen Donau und The ss gewonnen vvurden. Die náhere Angabe dér Bohrung
ist in
h á 1 z’s Arbeit (5) zu íinden. Von den zahlreichen Bohrproben unterI.

1

i

íich

:

M

i

1

suchte ich jene, die bessere Torístücke enthielten, Moose fand ich aber nur in den
Proben dér iin Jahre 1943 durchgeführten Bohrung No. 44. In dér Tiefe zwischen

— 12,1 m, 12,1 — 13,2 m ferner 13,4 — 14,0 m, alsó in
m liegenden mehreren Torfschichten fand ich genügend

II, 8

14

den zwischen

11,8

und

gut erhaltene Moosreste.

Das Altér dieser Schichten ist
wahrscheinlich bemahe dasselbe, wie das Altér dér Schichten zu Kiskunfélegyháza
und. Tímár.
Allé gehören ebenfalls zu Scorpidium scorpioides.

an dér Ecke dér Strassen Thököly- und Hernád in einer
4., sogenannte BSZKRT-Bohrung) wurden in Diluvialbékám. Das Matéria!
schichten Moosreste gefunden, die ich von Gy.
besteht aus einer Menge mehr oder minder zerquetschten oder beschádigten Moosbláttem, die wahrscheinlich beim Bohrén zermalmt wurden. Die Überreste sind deriIn Budapest,

5.

Tiefe von 10

m

(Bohrung No

Hegeds

ntxrh gut

genag um

íeststellen zu

können, dass sie ebenfalls zu Scorpidium scorpioi-

des gehören.
6. Bei Pécel
(Kormtat. Pest), aus unter Lösswand dér Ziegelei, in auf Pannon-Pontus liegenden Márgeln erwáhnt F. Pávai -Vájná (7) fossile Moose.
lm Jahre 1949. war F. Pávai-Vaj na so freundlich, diese Schichten und Fossilien mir an rt und Steli'.e zu zeigen, diese organischen Reste stammen aber gewiss
nicht von Moosen, sondern
wie zuerst G. Andreánszky festgestellt hat
von Myriophtjllum sp.
'

—

%

*

%

Von den Moosarten dér Schichten dér Glazia Izeit dér Tefebene kommen
heutzutage hier nur Drepanocladus sendtneri und Calliergon giganteum als Seltcnheitcn vor, die anderen, námlich Scorpidium scorpioides. Drepanocladus exannutatus. vernicosus, fluitans íehlen gánzlich. Scorpidium scorpioides kommt auch in
dér; Karpathen nur an einigen Punkten als Glazialreliki vor, die anderen sind in
den Karpathen háufiger. Entodon schreberi ist in dér Tieíebene heute zwar nicht
hantig, st aber von mehreren Punkten bekannt. In derj Alpen sind allé verbreitet.
und auch Scorpidium scorpioides ist dórt nicht selten.
:

Mönkemeyer

(6) stel 1 fest, dass in den Diluvialschichten Deutschlands
Arten Scorpidium scorpioides und Drepanocladus sendtneri oft vorkommen und
charakteristisch sind. Dórt kommen aber diese auch in dér heutigen Flóra vor.
die

1

Boros

kommen
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erwáhnten Arten: Drepanocladus sendtneri. reoolvens
dér Tieíebene nur an für sie günstigen Stellen 6párlich vor, ihr Vorkommen ist topogen, reliktahnlich, dagegen lebten dicse Arten in
dér Glazialzeit auf dér Tiefebene in ungeheueren Mengen, bedeckten riesige Flechcn,
so dass sie jetzt in den Diluvialschichten als Leitfossilien zu betrachtcn sind.
Heutzutage

die

und Callicrgon giganteum auf

Auf den Torfsehichten des Hochufers von Timár liegt ein sandiger aber, tipischer Löss, in dem Lössschnecken vorkommen. In dem, von mir hier gesamme'.ten
Cochlicopa lubrica
Matéria! hat M. Rofarides die folgenden Arten bestimmt:
Átüli., Pupilla muscorum L., Pupilla sterri v Voith., Columella edentida colnmella G. v.
Vallonia tenuilabris A. Br., Laciniaria sp. s. str., Euconulus
t.,

Mar

trochiformis

Mont..

Hclix arbustorum fehlt hier vollstándig, und da diese Art bei uns immer
den jiingsten Löss mit Vallonia pulchella zusammen vorkommt, die schon ausgestorbene Vallonia tenuilabris samt Columella columella dagegen in den unteren
Lössschichten, ist es sicher, dass die Lössschicht von Timár ein álterer Löss Ungarns ist, die darunter liegende Torfschicht ist alsó noch altér. Wahrscheinlich ist
ihr Altér mit jenen von Kiskunfélegyháza mdentisch; beide stammen aus dér Subglazialzeit oder Interstadial dér letzten Eiszeit (Würm).
in

Nach Bohrungen von

vöm Niveau

S.

Láng

und mir (1948) liegen unter dér Lössschicht
m gelbbrauner, sandiger und toniger
m zwischen Blaulehm drei Torfsehichten, vorí

des heutigen Theissuíers bis 4,2

Uferschlamm, zwischen 4,2 und 6,6
6,6 bis 9,15 m (Ende dér Bohrung) torfige,
:

Tafelerklárung

s

oft

ám ungarischen

ehe

sandige Erde.
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Maretia hungarica Vadász miocén korú

hovatartozásának tisztázása

faj

SZÖRÉNYI ERZSÉBET

Vadász
Hun°-

Lám bért
/2.

Thiery

és

Mortensen

roltak.

V

írt le (Geol.
E. 1914-ben Maretia hungarica néven kis tengeri sünt
melyet nem egészen sikerült ábrája alapjan
rais.
458.) az Atelospatangus nemhez so-

fasc. 2-p. 237. pl. IX. fig. 7, 8.),

79.

p.

1951.)

nm.

(Essai

p.

(A monograph of the Echinoidea
ábrájának a helyességét, mivel leifajleírásában nem emlékezik meg a mells szirmok

nagy monográfiájában

Vadász

kétségbe vonja

hogy Vadász
elüls lemezsorának csökevényesedésérl.
szirmát, megMegvizsgálva Vadász eredeti példányának mells páros
jellegzetes Maretia. melyet a
megvan
és
likacsöve
így
két
a
mind
hogy
állapítható,
plasztron-szerkezete is alátámaszt. Ezt a meg-sajnos csak töredékesen megmaradt

tnnek

tartja,

állapítást az eredeti példányról készült,

közölt fényképpel igazolhat ju x.

itt

V

Maretia hungarica
a)

I'appartenance générique de

de

Élncidation

á s z.

cl

felzet.

alzat, b)

l'espéce

miocéné Maretia hungarica Vadász
pa

Vadász

E

E.

.-

SZÖRÉNYI

a décrit en 1914 sous

oursin (Geol. Hung. fasc.

2,

p.

tration pás tout á fait réussie

237,

—

L

pl.

a

le

mb

nm

fig.r

et

'

ont ran< ré dans le gcnre Atelospangatus
19'
graph of the Echinoidea V./2., p. 79,
z.
d
á
s
a
ör.née
pár
V
tude de la fbnr
ász ne f
déscription

Va

de plán

.

dér

de\ jdás

it

Maretia hungarica un petit
sur la base de l’illusér y (Essai nm. rais., p. 4o8)

Th

i

-

sa grande monographie (A mor/omet en doute l’exact.-

Mortensen
r
-

les aires

£j
nal

ris

.

ambulacr
mbulaor
co -:ater, qu

de

7-8), que

IX,

.

r

s

il

trouve surprenant,

1’aHusion

á

que

l’atrophie de la

dans la
rangév

antérieures.

pa:res antereures de 1 individu orig-i>sséde les deux zones poriíéres et pár
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conséquent est une 'Maretia typique, ce qui es: appuyé pár la structure du plastron,
malheureusement, n’est conservé que íragmenibairement. Cette observation peut
étre prouvée pár la photographie que voici, prise de l’individu original.

qui,

Estheria-faj a

Mecsekhegységbl.

VADÁSZ ELEMÉR

A

Mecsekhegység

viszonyának ismertetésében a raeti-emeletbe
1873-ból származó
gyjtésébl „új alakúnak
11
Esthcria- fajt említettem. Ez az alak zöldesszürke limonif foltos agyagpalából
látszó
került ki, egyes darabokon héjas példányokban is. Böckh J. megjelölése szerint
„Ferenc József-aknától északnyugatra húzódó
árokból,
az
a mecsekszabolcsi
I. telepnyom közelében
Böckh J. kérdjellel liászkorúnak jelezte.
Az alsó-fiász kszénösszlet fekvjében Lev, a wengeni rétegek fölött következ kvarcit, finomabb-durvább homokk, palás homokk és agyagpala- váltakozámaradványai, fként rosszmegsából álló rétegösszletet, jellemz gyér szerves
földtani

Böckh

sorolt rétegösszletbl

J.

11

.

tartású növényi részek alapján közelebbi szintekre tagolni

az

els kszéntelep fekvjében mintegy 300 méter

még nem

sikerült.

Stur

távolságba:’ talált növényi részek

Presl., Zamites distc. > var., longifolia
meghatározásával Zamites distans
Presl., Palissya bronni E n d 1. és Thciumcitopteris brorini ?opp. fajok alapján,
raeti-emeletbelinak minsítette.

,

De f rét in legutóbb megjelent Estheria-tanulmánya alapján újravizsgálva
a mecseki Estheria- anyagot,
úgy találom, hogy új fajként minsítése helytáll.
Kerekded körvonalú alakja szembeötlen elüt a triászbeli E. minima minden változatától. Felületén 15—16 körkörös, egyenl ersség, homorú oldalú, tarajszeren
kiemelked növekedési ránc van. Szélessége

1,95

—

mm.

— 2,35

mm, magassága

1,7

—
—

2,1

Szélessége és a hosszúság viszonya 85 89 %. Búbja kissé elretolt, csaknem
központi helyzet. Körkörös ráncai a búbtáj körül csak kevéssel srbb, 15
16
meglehetsen egyenl távolságban álló gyrk.
Ezek a jellegek vaCamennyi példányon állandók. A rendelkezésre álló iroföltn kerekdedségiik miatt egyik eddig leírt fajjal sem
dalom alapján példánya
azonosíthatók. Ezért könnyebb összehasonlítás céljából Estheria hungarica új névvel jelölhet. Legközelebb álil az Estheria (Euestheria) ricouri Defretin hettangiemeletbeli alakh >z, ami azonban kissé hosszúkásabb, búbja elretóltabb, ritkábban
gyrzött. Az ugyanott leírt E. destonibesi De f rét. lceuperbeÜ alak gyrsrsége
azonos ugyan, de finomabbnak látszik, körvonala sokkal hosszúkásabb (0,66 °,\).
:

Az E minuta

típusa és

m

minden változata

hosszúkásabb és

díszítésében

is

eltér

srség.
Sajnos, az új alaknak minsül Estheria a rétegösszlet korkérdését nem viszi
elbbre, ped g. ez a Mecsekhegység kimmériai-mozgására és a fels-triász üledékek
hiányára is jobban reávilágíthatna.
:

*

,

geo!,

Defretin:

Estheria

du Nord, LXX. 1950.

Lilié.

Trias
1951.)

francais

et

de 1‘Hettangien.

Annales de

la

Soc.
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Cölesztin

—

9.

sz.

Gyöngyösoroszi ércteléreiböl

SZTRÓKAY KÁLMÁN
Az Állami Földtani Intézet gyjteményének korszer átrendezésiével kapcsomunkálatok során az intézet munkatársai 1952. áprilisában Gyöngyösoroszin
újabb gyjtést végeztek. Ez alkalomból V idacs A., Kürtös J.-né és Marczis
származó
gazdagították
J. számos új és tanulságos példánnyal
e bányahelyrl
ásvány-, érc- és kzetanyagot.
A gyjtés anyagának átvizsgálásakor kiderült, hogy az egyik halványibolyás
latos

szín

ametiszt-kristálycsoporton

szép

kifejldésük

víztiszta,

kékesbe játszó

kissé

cölesztin kristályok vannak.

Az ametiszt szorosan összeillaszked, kb. 0,5— 1,0 cm nagyságú kristályainak
romboéder-lapok között lév öblökben, valamint a csúcson, a ftengely

felületén, a

irányára haránt (helyzetben csoportosulnak a cölesztin kristályok.
A legnagyobb kristályok mérete 1,2 1,3 cm, a kisebb

—

alig

kristályok

A

nagyobb kristályok nyúlt-oszlopos termetüek, a kisebbek inkább izometrikusak. A megnyúlás a Goldschmidt
Panebianco-féle felállítás szerint a bázis
mm-esek.

—

és a (011) forma uralkodása révén, az n-tengely irányában alakult

kon

a

következ formákat
c

ki.

E

kristályo-

lehet észlelni:

o

(001)
(011)

ni

(110)

.z

(111)

a

(100)

A nagyobb

kristályok formakomblnációja csakis a fenti alakokból áll; a cölesztinre
nagyon jelleimz másodikfajta formák az apróbb kristályokon és csak alárendelten

mutatkoznak. Az optikai sajátságok normális viszonyokat árulnak
prizma szerinti hasadás, fképpen a kissé megsérült kristályokon,

A

el.

:

báz s és

igen jól

meg-

figyelhet.

Az elkerült darab az új altáró 1850. m ének breccsás jelleg telérkitöltésébl
Utóbb egy másik példányi
táblás kifejldéséi kristályhalmazt
a hányon
is sikerült találni, melynek bányabeli termhelyét közelebbrl nem ismerjük. Az eddigiek alapján megvan a remény arra, hogy az els kristályok felismerése felkeltette

—

való.

a figyelmet, és így a további mveletek során bvebb elfordulásra
Gazdagabb anyag birtokában pedig már részletesebb alaktani,

genetikai vizsgálatokra

is

sor kerülhet.

—

is

számíthatunk.

kristályfizikai és

SZEMLE
/

Szovjet üledékvizsgájatok tanulságai*

VADÁSZ ELEMÉR
Az üledékképzdés sokrét folyamatát, módját és mértékét számos
együttes hatása befolyásolja. Ezek között legfontosabbak:

tényez

ami a túlnyomólag szárazföldi eredés
iilledékamyag származása,
anyagok mállásból származásából következleg, az üledékgyüjtö környezetének földtani és térszíni alakulásától, a folyóvizek szállításától, szélmüködéstl
függ. Ezek szabják meg az üledékanyag összetételét és .mennyiségét és az anyag-

Az

1.

(terrigén)

eloszlást

is

befolyásolják.

A
A

medencefenék alakulása, különösen a sekélyvízi üledékek eloszlásában.
víztömeg mozgása, ami az üledékanyag szemnagyság szerinti osztálvozódását, oldH a lóságát és lerakodási módját szabja meg.
4. A víz fizikai és vegyi viszonyai, különösen a vegyi és a szerves eredet
üledékképzdésben.
Az üledékképzdés tényezi az anyagok mechanikai és vegyi szétkülöníté2.

3.

sével szabják

meg

az üledékfajták keletkezését.

A

mechanikai szétkülönítés lényege abban van, hogy a durvább részek elbb
ülepednek le, mint a finomabbak, tehát általánosságban a szemcsenagyság a folyótorkolattól, illetve partvonaltól távolodva, fokozatosan finomodik.
A vegyi szétkülönítés az oldott anyagok oldhatósága szerint alakul: a nehezebben oldhatók elbb kicsapódnak, a könnyen oldhatók tovább is oldatban maradva, a tengerbe messzebb is eljutnak.
A mechanikai és a vegyi szétkülönítés kölcsönhatása abban nyilvánul, hogy
a szilárd anyagok a tengerben föloidödhatnak, másrészt a vegyileg szétkülöníteit
és kicsapódott anyagok további mechanikai szétkülönítést is kaphatnak
(Sztrahov). Ezeket a rendes lefolyású mechanikai és vegyi szétk ül ön üléseket további
tényezk:# áramlások, fenékalakulat, különböz irányú anyagszállítás, az oldatok
egymásrahatása, a víz vegyi összetétele sokszorosan befolyásolhatják és bonyolítják.

A gazdag

szovjet

üledékképzdési

irodalom,

Pusztovalov

általában a vegyi szétkülönítést tartják az üledékképzdés

Sz ra

ov

és követi,

dönt folyamatának, míg

mechanikai szétkülönülésre vezeti vissza az üledékek eloszheves vita céltalannak tnik, ha megfontoljuk, hogy
r.rnden egyes esetben mindkét hatás jelenlétével kell
számolni, de a különböz
üledékanyagok leülepedési módjában a kétféle hatás egyike vagy' másika túlsúlyban
van. A szilárd törmelékanyagokra vonatkozóan a túlsúly, sokszor kizárólagosságig
men módon, a- mechanikai hatásokra esik, az oldatokban viszont kétségtelenül a
újabban

lását.

A

t

h

vegyi szétkülönülés
*

Arai.
fi

c.

a

két irányzat közötti

felé tolódik el.

Raupach: Dic rezeiUe Sedimentation
ismertetés (Geolojjie. I. 19Ö2I nyomán.
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A

víz sótartalma és alkália-tartalmának az üledékképzdéshezi viszonya na-

gyon változó. Ezek

a

tényezk nemcsak az

és vegyi kiválását

is

befolyásolják.

már

sz.

A

életet,

hanem

az üledékanyag mechanikát

sósvíz elektrolitos hatása

lebeg anyagot

a

a folyótorkolat közelében kicsapja, az alkáliás hatás pedig a karbonát kicsapó-

Mindkét hatás a'partoktól távolodva, általában ersödik.

dást késlelteti.

(terrigén) anyag, az orosz kutatók szerint a CaCO a -tól
a szerves anyagtól mentesített üledékanyag. Ez a fogalmazás nem azonos tehát
a „törmelék” megjelöléssel, mert mészk is kerülhet szilárd törmelékként a szárazföldrl, másrészt az oldatban belekerült anyag a tengerben szilárd részekként is kiáz egész
üledékanyagban terrigén
válik. Gyakorlatilag tehát
(túlnyomólag
6zilikát), karbonát és szerves alkatrészek vannak.

Szárazföldi eredet

és

Sztrahov

a

Fekete-tenger részletes üledékvizsgálatakor

megállapította,

magas
lényegesen nagyobb, mint Ny-on. A
hegységekkel körülvett K-i rész gyorsabban lerakódó törmelékes anyagot szolgáltat,
niíg a síksági oldalon lev Ny-i részen kevesebb, túlnyomólag oldott üledékanyag
a tengerben eloszlik. Ezenkívül a Ny-i rész delta-limán partvidéke a folyók hordalékát fölfogja. A terrigén üledékeloszlásnak jelents tényezje a Fekete-tengerben
mintegy 40
mélységig hatoló erteljes víztömegmozgás, ami a lebeg anyagot
állandóan mozgásban tartva, a partok közelében a leülepedést megakadályozza.
Tizenöt méter mélységben a vízmozgás ereje csökken, az iszaplerakódás lehetvé
válik (mytilusos iszap), de a vízmozgás a lerakodott iszapot is állandóan mozgatja
és az üledékanyag szemcsenagyság szerinti osztályozását okozza. A fenékalakulat
helyi mélyedéseiben agyagos, a kiemelkedéseken homokos üledék keletkezik.

hogy K-en az üledékfölhalmozódás

m

Az oldott állapotban szállított üledékanyagban a Fekete-tengerben a karbonátok vezetnek. A CaCO z kicsapódása a terrigén-anyag leülepedéséhez hasonló módón történik. P u s z tov a ov szerint a CaC0 3 kicsapódása a lebeg üledékanyag
lerakodása után megy végbe, amibl a tenger középs részén az üledékmennyiség
idtartamban határozott földúsutását
a CYzC0 3 -tartalom viszonylagos többletét,
okozza. Sztrahov szerint a CaC0 3 mennyiségi eloszlása a terrigén anyagokhoz
hasonlóan, a partoktól távolodva igen gyorsan csökken. A tengerbe kerül oldott
karbonát kicsapódása a tengerbejutás során azonnal megindul. A Fekete-tenger
karbonát-ionokban kétszeresen túltelített, míg a folyóvíz Ca, C0.2 HCO és C0 3 ionokkal nincs telítve. A fenéken kivált mikroszkópos kalcitrészecskék íöikavarodva
kristályos: lási magként hatnak. A vegyileg kicsapódó karbonát poralakú kalc-it
(drewit), aminek keletkezését baktériumhatásra vezették vissza, mégpedig kéntelenít (deszu ’urizáló) Aí/scrospira-baktériumokkal, amelyek a H.2 S-a\ mérgezett vízövben élnek, CaSOí-bl CaS redukciót végeznek, ami a vízzel és C0 2 -vel CaC0 3
kicsapódásét hozza létre. Denitri f ikáló baktériumok a bikarbónát szénsavával egyesül A II.) választással a CnCO.rkicsapódását okozzák vagy' kalciumszulfát és
szénsav jelenlétével ugyancsak mészkiválást eredményeznek. Figyelemre méltó, hogy
Sztrahov szerint a Fekete-tenger // 2S-tartalma és a CaCO z üledék között semmi
összefüggés nincs és a denitrifikáló baktériumoknak 6incs CaCO z kiválasztó szerepük, mert az utóbbiak jV7Y 3 -termelését a víz COo-tartalma közömbösíti. A mélyebb~
vízi ka lei tkér '.Vésnek mindössze 20
30% -a baktériumos keletkezés.
1

,

—

A
fin

;

gó

tt-

-

a

•
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pia;:'

•;

A

m

.F

'

'

'

menn

-

iségben.

nger mélyebbvízi üledékei mésztartalornkülönbségben jelentkez
mutatnak, ami a partközeü víztömegek nyári ersebb elpárol-gedésével járó nagyobb mészkiválasztásból ered. Télen viszont;
oztulás miatt, nagyobb mennyiség szerves alkatrész mutatkozik.
170 na
‘a- és rákmaradványok csak a szegélyüledékekben 150
:

—

találhatók,

helyenként az üledékmennyiség

40% -át

is

jelent

Szemle

A

Fekete-tenger

3Ü7

különböz idszakokra vonatkozó üledékeinek

részletes isme-

idtartamából az üledékképzdés mértéke és gyorsasága is
megállapítható. Az évi üledékvastagság az egész tengerfenékre egyenletesen elosztva, mindössze 0,5 mm vastag réteg. Az iiledéktömeg azonban nagyon egyenltlen eloszlású. A legnagyobb vastagság a limánok mai 10 m vastag üledékébl
évi 4 cm. Az üledékvastagság á mélység felé gvorsan csökken, a szürke agyag évi
0,2 mm, a mésziszap a legutolsó 2500 -év alatt jóval kisebb, mindössze 0,04
0,08
mm. Ezek a nagyfontosságú vizsgálati adatok egyidej üledékek képzdési nagy
különbségeit mutatják, a limánok üledékképzdésének a mélyebbvíziekkel szemben
6— 38-szor gyorsabb üledékképzdésével. Ez földtörténetileg érthetvé teszi, hogy
hasonló múltbeli tengerek, delta- és szegélyüledékekkel töla Fekete-tengerhez
tdtek fel.
a leülepedés

retébl,

—

'

A

Káspi-tenger üledékképzdésit a szovjet kutatók a legutóbbi évtizedben
nagyon behatóan vizsgálták. Az üledékképzdés a Fekete-tengeréhez hasonló
hogy itt a párkány és a mélytengeri fenékalakulat nem
azzal- a különbséggel
olyan éles, tehát az üledékekben is fokozatos átmenet van. Ezenkívül a Káspi-tenger
puhatest faunája 300 m-ig, a kagylósrákek 800 m-ig is mutatkoznak. Sztrahov

—

—

szemcsenagyság szerint

,

0,1

mm-nél

kagylótörmeléket, finom aleuritet

nagyobb

(0,05

— 0,01

homokot,

mm)

és

0,1

— 0,05 mm

petitet

aleuritet,'

különböztet meg.

Az utóbbiak

a mélyebb medencerészeken, elbbiek a szegélyeken találhatók, kiilönmésztartalommal, sok átmenettel. A mésztartalom kalcit, oolit-, bekérgezés-,
szerves karbonát- és finom poralakban mutatkozik. Az oolitképzdés a partközei
ersen fölmeleged vizében 45
mélységig észlelhet.

döz

mm

A

Káspi-tenger üledékföldtani
jelentsége az öblökben mutatkozó eres
bepárolgásból ered nagy sótartalomban
érzékeldik.
A Karabugas-öböl felé a
Káspi-tenger évi 11 km 3 vízhozzáfolyásban 128 millió t. sóanyagot ad le, ami itt
az ers bepárolgással a Karabugas sókiválását növeli. Ugyanakkor a Káspi-tenger
fokozatosan kiédesedik.
Fúrási adatok szerint a Karabugas sósabbá válása és
kiédesedése a negyedkorban többször ismétldött.
A yKarabugas jelenlegi, fels
12 cm vastag, szerves maradványt nem tartalmazó szulfátüledéke alatt Cardium
ecüífe- tartalmú réteget találtak, ami a jelenleginél kisebb sótartalomra vall. A történelmi adatok szerint 1743-ban
a Karabugas-öböl halban gazdag volt.
A sótartalom növekedése 1755-tl kezddött, de még 1836-ban jelents halászat volt; 1847
óta a halak egészen kiveszteké
^

Az üledékek finomrétegzettsége szerint a Káspi-tenger Ny-i részén I cm
üledék 15 év, K-en 35 év alatt keletkezik. Az üledékképzdés tehát háromszorosa
a Fekete-tenger közepén észlelteknek. A szegélyeken természetesen a Káspi-tenger
üledékkép zdóse is nagyobb, mint a középen, mégis egyenletesebb, mint a Feketetengerben. Még nincs eldöntve, hogy ez a sekélyebb Káspi-tenger fenókáramlásaira,
a biogen karbon átképzdéire vagy egyéb tényezkre vezethet-e vissza. A Karabugas-öbölben évenként 1 mm vastag szulfát és karbonát réteg keletkezik. A hmérséklettl függ oldhatóság szerint, télen szulfátok, nyáron karbonátok válnak ki,
de ez az évszakos változás
az üledék állandó
íinomfölkavartsága miatt
rétegzétíségben nem érzékeldhetik.

—

Az

Aral-tó részletes üledékvizsgálatai

—

szemcsenagyság szerint

kilenc üledék-

különböztettek meg. Ezek: agyagos iszap, iszap, homokos iszap, iszapos homok, finom homok, homok, durvahomok, kagylós, ill. mészüledék. Újabban ezt
fajtát

homok,

márga, agyag,' deltaagyag- és oolitként említik. A különböz üledék
pontosan ki van jelölve. A karbonátüledék túlnyomói r
MgCö 3 mindössze 0,5—3%; dolomitot nem észleltek. A karbonátüledék
Az utóbbi egész mészvázakb
és b ogér.-karbonát alakban található.

'aleurit,

-

fajták eloszlása térképen

CaC0 3

,

a

pelit, oolit

6*

:
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—

9.

sz.

mm

nagyságig terjed törmelékbl alárendeltebb szerep, mint a Feketevagy 0,05
tengerben vagy a Káspi-tengerben. Mindössze 8 puhatest-, 6 Foraminiíera- és 6
kagylósrák-fajból adódik.
Az üledékanyag eloszlásának legfontosabb tényezje a sekélyvizü Arai-tóban
a 10
15 m mélységig ható hullámmozgás. Eddig terjeden csak homok és kagylóhéjak találhatók. Ez a fenékig ható vízmozgás az üledéknek a medence belseje felé
szemcsenagyság szerinti koncentrikus öves elrendezdését eredményezi. Lényegileg
ugyanilyen eloszlást mutat az üledékek mésztartalma is. Az üledékek legnagyobb
része finomrétegzettséget nem mutat, a Ny-i medencerészben azonban helyenként,
szemcsenagyság szerint és kalcilutit váltakozás folytán határozott rétegzettséget
találtak, amit évszakos változásra vezetnek vissza.
Az Aral-tó üledékképzdése a Fekete-tengeréhez hasonlóan, évi átlagul
iszap, a medenceközépen 0,7— 0,8
0,5 mm. A folyótorkolatok körül néha évi 2,5
mm, legbelül csak 0,1— 0,2 mm. Egyes részeken, a sekélyvízi övben, az ers vízmozgás miatt, az üledéklerakódás egészen kimarad.
Ezek a zárt beltengerekre vonatkozó üledékképzdési vizsgálatok nagyjelen-

—

mm

tség irányelveket adnak a földtörténeti múlt hasonló tengereinek megítélésére.
'Legfontosabb, általános törvényszerségként mutatkozik, hogy az üledéklerakodás
mennyisége ezekben a medencékben a partoktól távolodva állandóan kevesbedik.
Ugyanilyen módon csökken az üledék szemcsenagysága is. A törmelékes és vegyi
karbonátok mennyisége is
összmennyisége
szerint fogy,
az üledék
a vegyi
kiválásé karbonátok finomabb szemcsenagysága miatt a csökkenés az üledékmenynyiségnél valamivel (kisebb mérték.
Az üledékmennyiség eloszlásában a tárgyalt zárt medencék lényeges eltérést
mutatnak a földtörténeti múlt legtöbb szegélytengerével és a geoszinklinálisokka!
szemben. Ezekben ugyanis a medenceközépen nagyobb üledékfölhalmozódás van,
mint a szegélyeken. Ebben a tekintetben tehát a Fekete-tenger, a Káspi-tenger vagy
az

Aral-tó

nem nevezhet

jelenlegi

geoszinikknálisnak.

A

kaledómiai geoszinkliná-

belsdinarid-teknben hasonlóan, a medenceközép felé csökken üledékeket is találunk. Mindez azt bizonyítja, hogy az üledékvastagságból a leülepedés
idtartamára következtetni nem lehet. Az egyes üledékgyjtk közötti különbségek
végeredményben kéregszerkezeti mozgáskülönbségekbl adódnak. Mindamellett a
mai üledékképzdésnek a múlt üledékeinek hasonló részletes vizsgálatával történ
összehasonlításból kitnhetnek a múltra vonatkozó olyan eltérések,
amelyek az
aíktuálizmus merev alkalmazásának revízióját szükségessé teszik. Ezen túlmenen, a
tengeri üledékképzdés szovjetoroszországi korszer
példamutatók a
vizsgálatai
Velencei-tó és Balaton-tó megindítandó üledékképzdési tanulmányozásához.
lisban, az alpi

V
I

ISMERTETÉSEK

Zalányi

ösközösségtani kutatások az Alföld neogénjében. (Magy. Tud. Akad.
sz. 1952.).
asm und kísérelte meg elsnek egyes társulásiam
alapfogalmaknak a biosztratigráfiába való bevezetését, a tárgykör egészének áttekintése
nélkül. Szerz dolgozata ebben az irányban érdemleges kezdeményezés. Az üledékes
kzetek és faunaállományuk genetikus változásainak egységes szemléletének jelentségére felhívja a figyelmet.
Hogy a társulások keletkezésére, összetételére, (szervezdésére) és rétegtani szeegyelre három
repére vonatkozó kérdéseket megoldhassuk, az stársulási kutatások
irányban szükségesek. Az üledékréteg összetételének, szerkezetének és településének tisztázásával azokat a környezeti összefüggéseket ismerhetjük meg, amelyek az smaradványok társulását és amaz kialakulását magyarázták. Ezután térhetünk át a fosszilistársulás felvételére egyéni és szintetikus vonásainak rögzítésére. A megfigyelési eredmények
6ynbiológiai szemléletben való összeegyeztetésével teremthetjük meg a fosszilis-társulás
v
rétegtani értékelésének reális alapját.
Foglalkozik szerz az üledékképzdésre nézve dönt szervetlen folyamatokkal kapcsolatban az élettársulások szervezdésének szakaszaival. Áttekint táblázatokban mutatja be a fosszilis-társulás kialakulásáig végbemen jelenségeket, egy és több szervezdési fázisban, az üledékképzdési folyamatokkal összefüggésben. A fosszilis-társulás
életmódtani jellegének meghatározásánál rámutat a koncentrációs viszonyok dönt fontosságára. Nélkülözhetetlennek tartja a „fosszilis pH” értékek meghatározását.
Biológ.

Köz!.

I.

B.:

k.

W

1.

'

Zalányi

'

Titov
Ak. Nauk.

N. G.:

SZSZSZR.

A humuszos szénfajták ipari-genetikai rendszerezése.
Otdel. Tehn. No. 9. 1951.).

(Izvesztija

szempontjából igen nagyjelentség a szilárd éghet ásványok
rendszerezése, mert ezzel megiermetjük célszer felhasználásuk tudományos
alapját. A köszénfajták, az égpala és tzeg kémiai-technológiai tulajdonságai természeti
adottságuktól függenek. Függnek tehát a kiindulási növényi anyag vegyi összetételétl, az
átalakulás körülményeitl, a biológiai, vegyi és földtani 'tényezktl, amelyek a tzegtelepekre betemetdésiik után hatottak. Természetesen következik ebbl, hogv természetes
rendszerüket is erre kell felépítenünk. Szerz ipari-genetikai rendszere a kiindulási növényi anyag jellegét, a mocsár vízzel elborítottságának mértékét, a tzegtelep ásványi
anyagainak jellegét, végül az eltemetett tzegre ható fokozott ht és nyomást veszi figyelembe, A kszénfajták képzdése ezenkívül a tzegbe, illetve késbb a kszenekbe zárt
növényi anyag átalakulásának fokától is függ. Különös figyelmet szentel tehát a szerz
humuszelegyrészek
a bitumenes termékek szintézis-folyamatának, amely a különböz
vegyi behatására a tzeg-szakaszban játszódik le.
K ény né

A tervgazdaság

észszer

i

Efremov

1

i

Die Entvvicklung dér chemischen Elemeníe. (A kémiai elemek kialaAkad. Veri. dér auslánd. Wiss. Ihor Bele;. München. 1949.
Nem
véletlen, hogy geológus foglalkozik atomfizikai jelleg kérdésekkel. A modern atomfizikai
ismeretek lehetséget nyújtottak a szerznek az egyes földtani, ásvány-kzettani kérdések
olyan beállításban való tárgyalására, melyek igen szellemes és els pillanatra kézenfekv
magyaráz a tót nyújtanak. A kétrészes könyv több, mint geokénva. Az alapgondolata az
elemek átalakulásának lehetsége, „ténye”. Az atommag átalakulását a Föld „laboratóriumában” sokkal intenzívebbnek, és sokoldalúbbnak tételezi föl, mint azt gondolnánk.
Ebben az átalakulásban a magnézium elemnek „van” legnagyobb szerepe, amit a neonból
Rittmarin értelmezésének megfelelen ía.ntia Gol'dschmidt
vezet le. Kulin
és mások a Föld héjas fölépítésére vonatkozó elméleteit, s annak r égj át „szótáron” állapokulása.)

I

—

II.

N.:

Teil.

—

—
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sz.

föl, ami fleg „selembl" (pl. többek között neonból) áll. N'eonból elmékönnyen levezethet a magnézium, amely az ultrabázisos kzetek f alkotóeleme.
kzeEzzel a szerz ahhoz a megállapításhoz jut, hogy az „anyamagma” ultrabázisos
teknek megfelel összetétel, mibl az atomok (fleg a magnézium) átalakulása révén
(elemek heteromoríiájának nevezi a szerz) keletkeztek volna a többi bázisos. intermedier
(forszterit-olivin)
ensztatittá való
és. savanyú kzetek. Ennek ftengelyébe a AlgiSiO*

túnak tételezi

letileg

átalakulását helyezi, ahol a szilicium-többlet nem egyszer hozzáadásból, hanem a magnézium-elem helyben történ átalakulásából keletkezett. Hasonló módon vezeti le a nefelin
Al, az els esetben pedig 3AIg -> 2Si -j- 0 elempárrá
képzdését is, ahol a 2/Víg -» i\'a

—

alakult volna.

Efremov

periódusos rendszert vezet be, aminek alapját az. eddig atomíiziszerinti elemátatakulási „szintek” alkotják.
még föltevések
a
Az elemek .he t e ro morf.i áj ” lényegesen leegyszersíti az eddig túl komplikált
földtani és kzet-ásványgenetikai folyamatok magvaráz.atát. „Megoldja” a geológusok és
petrográfusok „gránitbetegségét”, „mészbetegségét” az alkáli kzetekkel kapcsolatosan,
a szerpentinesedést, a szilifikáció és deszflif ikáció mai napig vitatott kérdéseit.
A szerz rendkívül szellemes és sok új gondolatot adó, de minden esetben az eddig
megfigyelt és vizsgálatokkal igazolt módon bizonyítja elméletének helyességét és jogosultságát. Hibája a könyvnek a sok ismétlésen kívül, hogy fleg az elméletnek kedvez
példákat sorakoztat föl.
új

kailag igazolt, valamint
,

Kiss

Ha ss marin

Gubkin

H.:

Baku (A Második Baku.) (Erdi und Kohlé,

Dér zweite

akadémikus nevéhez

fzdik annak

a

gazdag olajterületnek

1951. 5)
feltá-

a

amely a Szovjetunió európai részén, négy nagy iparváros: I\:rov, Molotov, Szaratov
és Cskalov között terül el. Elnevezését annak köszönheti, hogy ma már a második helyet
foglalja el a Szovjetunió olajtermel területei között, és jelenlegi évi 10,6 millió tonna
rása,

28% -át teszi ki. Szerencsés fekvésénél fogva közel
vasúthálózat övezi, közel van a Yolga-Don-'
legnagyobb ipari központokhoz,
csatorna szomszédságához és Moszkvához. Már a régebbi irodalom tartalmaz adatokat
történtek is próbafúrások, ezek azonban
az ezen a területen észlelt aszfaltkibúvásokról;
eredménytelenek maradtak. Csal: a .szovjethatalom megersödésének idején, az els ötéves
terv folyamán, Gubkin elgondolásai és útmutatása alapján sikerült az els olajtelep
feltárása. Azóta rohamosan fokozódik a terület olaj- és földgázkincsének feltárása:
termelésével a szovjet összolíj termelés

van

a

1929
1932
1933
1934
1935
1936
1937

sr

10

600
000

35
75
412
650
980

000
000
000
000
000

t

t
t

t
t
t

,

1938
1939
1940
1946
1947
1950

1

........

-

3

6

7

....

10

Keil

K.:

300 000
850 000
000.000
000 000
500 000
000 000

t

t
t
t
t
t

t

K
számos

1

Ingenieurgeologie und Geotechnik. Halle (Saale)

i

1

é n y

i

n é

1951. 1036 ábrával és

táblázattal.

A

földtannak és a mélyépít mérnöki tudománynak határterülete sokáig parlagon
volt. Az idközben kifejldött talaj mechanika csak részben foglalta el ezf
a területet. Jelentek meg ugyan különböz mérnökgeológiai munkák; ezek azonban hol
.mérnöki, höl földtani szempontból szélsséges irányt képviseltek. A különböz nyelveken
megjelent mérnökgeológiai munkák különösen az utolsó 10 év alatt már nem nyújtották

hever mesgye

azt,

amire

a

mérnök

és a geológus egyre sürgseben várt.
pótolja az érzett hiányt,

mind a geológus, mind a
mérnök szempontjából. Ez a munka azonban bizonyítéka annak is, hogy a mérnökgeológiai anyag feldolgozása alapos gyakorlati tapasztalatot és tudást kíván.
'
Az 1065 oldalas könyv két részre tagozódik.
Az I. rész három fejezetben tárgyalja a mérnökgeológia alapelveit, a kutatások
módjait és azoknak különböz szempontból való kiértékelését.

Keil müve nagy mértékben

A

II..

rósz hat fejezetben foglalkozik a mérnökgeológia gyakorlati
mérnöki szempontból fontosabb kzetek vizsgálati módjait, az
)nságaf;t, állékonyságának feltételeit és az. épít anyagokat.
zet az. alapozások földtani és mechanikai alapetveit és kiviteli eljárásait

geotechnikai

kérdéseivel. Tár yalja
!

építt

tu'.'

A 1U
ismerteti.

a
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Ezt követleg részletesebben foglalkozik a földtani- és kzetnyomási viszonyokkal,
•ezeknek a táróhajtás és alagútépítés tervez és építési munkálataira való befolyásával!
E fejezet tárgyalása azonban nemcsak hiányos, de nem is korszer. Nem veszi figyelembe
a kzetfúrás technológiájának a Szovjetunióban és egyebütt elért újabb eredményeit, amelyek a táróhajtás teljesítményét eddig nem remélt mértékben megnövelték. A kzet j'övesztésének és a kzetnyomásnak tárgyalása is nélkülözi az újabb kutatások eredményeit,
pedig ezek nélkül korszer alagútépítést még tervezni sem lehet.
Az V. fejezetben a vízépít mérnök különböz 'tevékenységének a geológust érint
határterületét ismerteti. Az utolsó 6 ffejezetben köze! 100 oldalnyi terjedelemmel az eddig
bevált, vagy' kísérleti állapotban lev talajszilárdító eljárásokról számol be. Ez utóbbi
fejezetben kevés üzemileg is felhasználható adatot is találunk, és több eljárásnál csak
általános ismertetést nyújt, holott ez a tevékenység napjainkban egyre fontosabbá válik.
A mszaki tudományoknak az utolsó tíz év alatti fejldése és új iránya mellett
szerz szinte lehetetlennek látszó feladatra vállalkozott. Ha nem is tökéletesen, de mindenesetre olyan mértékben oldotta meg ezt, hogy következ kiadásában a most mutatkozó
hiányok pótlása után a mérnökgeológia tudománytára majd teljes egészében bennfog-

Mtatik.

Káposztás

M

»

ü 1 e r, A. H.: Grundingen dér Biostratohomie. Abh. d. deutsch. Akad. d. Wissenschaften in Berlin, 1950. Xr. 3. 147. old. 80. ábra. A szerz a legújabb és legkorszerbb
szemlélettel kíséri végig az smaradványokat a halál percétl a leülepedés, betemetdés,
kzettéválás bonyolult folyamatain keresztül a rétegekben ma észlelhet állapot kifejl1

déséig.

Az elején tisztázza a halál fogalmát, majd részletesen, a környezeti hatások függvényében világítja meg a halál legkülönfélébb okait, a halálküzdelem jelenségeit és nyomait a kzetekben. Az elhalt lény szerves anyagának elváltozásával kapcsolatban kitér^
a bomlás vegyi és élétvegytani folyamatain túlmenleg
további sora bomlástermékek
sára; az üledékekben történ elhelyezkedési módjára, az üledékben létrehozott anyagi és
alaki változásokra. Külön tárgyalja a víz alatt és a szárazföldön lejátszódó folyamatokat.
Tárgyalja a megmaradásra alkalmas, szilárd részek kémiai és fizikai elváltozásait: oldási, fúrási, zúz:' -i jelenségeket. Az oknyomozó folyamaíszer tárgyalási módiára
jellemz, hogy' külön választja az autochton és allochton betemetdés folyamatát. Megadja az autocbtonia és aüochtonia általános jellemvonásait és
részletes
ismertetjeleit
növények, életmegnyi! ánulások nyomainak, rögzített, fenékhez ntt, ásó-fúró és mozgó
szervezetek vizsgálata esetén.

Végül összefoglalja a kzettéválással kapcsolatos és kzettéválás után; elváltozásokat.
Világos, egyszer tárgyalásmódja, logikus felépítése, a biológia legmodernebb
eredményeinek a földtani-sléttani megfigyelésekkel való összeegyeztetése, és mindenre
kiterjed, oknyomozó, mindent a környezethez való viszonyában és változásában vizsgáló
szemlélete a biosztratonómia
alapvet, összefoglaló
munkájává
új tudományágának
emelik a dolgozatot. 80 ábrája és hatalmas irodalomjegyzéke értékét még jobban növeli.
i

Jakucsné
Cechovic
kszénmedence
Bratislava

V.:

földtana.)
1952.

—

Geológia juhoslovenskej iihol’ncj panvy.
(A délszlovákiai
Geologické Práee. Sosit 33. Slovenská Akadémia Vied a Umeni.

A Modry Kernen (Kékk) és Lucencc (Losonc) közötti, délszlovákiai kszénmedence földtanában szerz részletesen foglalkozik a rétegtana és szerkezeti viszonyokkal.
A terület legrégibb képzdménye, az alsó-triász kvarcit, csak 'kisebb foltokban
mutatkozik; összefügg mezozoós vonulat csupán tlalic és Podrecany között ismeretes.
Nagy üledékhézag után a katti-emelet rétegei következnek, túlnyomó homokos kifejldésben. A miocéneleji szárazföldi és édesvízi összleíben kszéntelepek vannak, helyenként
riodacittufák és tufitok mutatkoznak. Az egész medencében általánosan elterjedt a burdigálai és helvét emeletek elhatárolására alkalmas oncophorás összlet, amelyek felett homokos mangánrétegek foglalnak helyet. A ’felshelvét slirkifej ldés, teljesen hasonló az
ottnangi fácieshez. A lortónai -emeletet fácies változás jelzi; alsó része tengeri, a fels
része ellenben szárazföldi, iil. édesvízi kifejldései. A területen észlelhet bazalttufát és
bazaltot szerz a pliocénbe helyezi.
Tektonikus mozgások a területet kétszer érték (oligocén vége, helvéti-tortónai
határ), s enyhe redke; hoztak létre
ei se 1 né

M
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Senes

J.:

Geologické Práce.

—

9.

sz.

—

Stúdium o akvitánskom stupni.
(Tanulmány az akvitáni-emeletrl.)
31. Slovenská Akadémia Vied a Umeni. Br.atislava 1952.

Sósait

Szerz megállapítása szerint az akvitáni-einelet slénytani és sföldrajzi szempontból a miocénbe tartozik. A Dél-szlovákiaii-medence északi részén a regressziós kattí
rétegekre, egy újabb, kisebb méret transzgressziós összlet következik, amely kzettanilag
a katti rétegekkel hasonló, de faunája már a miocén állattársaság elfutára. Legújabban
jellegzetes ó-miocén tengeri fauna került el a szárazföldi rétegek alatti alsó-rlolittufa
.fekvjébl. A transzgresszió idejét szerz az akvitáni-emeletbe helyezi. A medence legnagyobb részén ugyanezt a tengeri, transzgressziós üldedékösszletet találjuk a miocén
kezdetén, a középs részeken osztreás padokkal is. Az akvitáni transzgresszió a katti
regresszió területén jelentkezik, de sehol sem éri el annak határait. Szerz ezért a peremek alsó-miocén szárazföld képzdményeinek mélyebb szintjét még az akvitáni tengeri
kifejldéssel tartja egyenértéknek. Az alsó-rio'.-ittufa és kszénösszlei fedjében lev
homokos-agyagos üledékösszlet mar kétségkívül a burdigálai-emeletbe tartozik. A kszénösszlet fekvjét és ennek ekvivalensét, a miocénkezdeti transzgressziós üledékeket, valamint a rlodacittufát azonban az akvitáni-emeletbe kell helyezni.
e s e n é

M

Revelle

i

1

— Emery

K- O.: Barite corícretions írom the óceán floor. (BaritBulletin of the Geol. Soc. oí. Am. 1951. july. 1938-ban
Dél-Kalifornia partjai eltt, San Clemente szigeténél folyó tengerfenékkutató vizsgálatok
alkalmával olyan zöld iszap került el, amiben kb. 250 baritkonkréciót találtak, kevés
andezittörmelékkel együtt. A konkréciók a sugaras szerkezet bariton kívül agyagot,
különféle ásványtörmeléket és szerves maradványokat (szivacstíík, tengerisüntüskék és
foraminiferák) tartalmaznak.
R.

konkonréciók az óceánfenékrl.)

A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a sok Ba-nn kívül Sr-ot. Fe-i, Al- 1 is
tartalmazó baritkonkréciók vetdés! mentén feltör hévforrások és a tengerfcnéki iszap
üledékrészeinek reakciója során keletkeztek.

Mészáros
1

»

Földtani tevékenység Ázsiában. (Economic Geology, 47. k. 1952.) C h n g - Y u an Y_
az EMSZ ázsiai és távolkeleti gazdasági bizottságának megbízottja 1949 óta végiglátogatta Burma, Ceylon, Malája, Hongkong, India, Indonézia, Japán, Korea, Pakisztán,
a Fülöp-szigetek és Tajföld földtani intézményeit, tanulmányozta
országok
a felsorolt
helyzetét földtani kutatás és ásványi nyersanyagok feltárása tekintetében és tapasztalatairól jelentést készített.
Az említett területek még nincsenek kellen térképezve. Valamivel jobb a helyzet
-át térképezték, még hátra
az ország 28
Kínában, Indiában és Japánban.
van 290,000 négyzetmérföld terület. Egy geológus mintegy 350 négyzetmérföldnyi területet
tud egy év alatt térképezni, egész India földtani térképezésével tehát 830 év alatt készülne el. Indiában a geológus-utánpótlás gyenge Az országban összesen 150 geológus
é' tudományos munkaer van. Ezek nagy része azonban önálló munkára nem alkalmas.
A térképezést és kutatómunkát jelenleg 3 bizottság intézi. 80,000 kötetes tudományos
i

L

i,

Indiában

%

könyvtáruk van, mely évente 5000 kötettel gyarapodik.
Kína Földtani Intézete (Nanking) a közelmúltban kiadta Kína 1:1.000,000 méret
földtan; térképét. A jelenlegi geológus-gárdával legalább 15 évre volna szükség, hogy az
r^zág területét l:200,000 méret alapon térképezzék. Kína jelenleg 70 geológussal és tudományos munkaervel dolgozik. Gyakorlatilag a geológusok mind Kína északi részében
dolgoznak; megfigyelállomás mködik Mukdenben. 10 laboratóriumuk van, két központjuk Pekingben és egy Lancsauban. A felsorolt intézményeken kívül a népi demokratikus
Kína új alkotása a Kínai Tudományos Akadémia, melynek égisze alatt Földtani Kutató
Intézet mködik. Ez az intézmény 15 geológussal rendelkezik.
Japán területérl 1:200,000 méret földtani térkép készült. Az ország egyes terü1:50,000 alapú térképeleteit 1:75.000 méretben is felvették. Tervbe van véve az ország
zése is. Geológus-utánpótlás terén itt a legjobb a helyzet egész Ázsiában és a Távolke'eten. Az országnak 300 geológusa és tudományos szakembere van. A Japán Földtani
Intézet Tokió közelében mködik 5 szakosztállyal. Az Intézet háború utáni legérdekesebb
munkája tengeralatti kszéntartalmú rétegek kutatása, szeizmikus módszer segítségével.
piritércek, továbbá
a kerámia és
mtrágya ásványi
Kutat- .k kolaj, cink, réz, kén és
nyersanyagai, után is.
B rma
területét
az Indiai Földtani Intézet kétharmadrészben fölvette 1:63,000
agy
8-1,200 i: rétben. Burmában mindössze egy idsebb geológus és egy bányászati
>

1

-

ú<ér

1-

in

A

r:ná:y fleg a

kszén-

és magnetit-területeket igyekszik átkutatni
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tája területérl
768,000 lépték ideiglenes térkép készült; az érdekesebb
területekrl 1:256 000 méret vázlatok és jelentések
állnak
rendelkezésre.
Szingapúr
szigete részletesen térképezve van. Megbízható 1:63,000 méret térkép az ország területének csak 3,5%-ról készült. Az ország földtani intézetében 1912-ig mindössze egyetlen
geológus volt; jelenleg 7 geológus és két vegyész mködik.
sem bányászati, sem földtani tudományo-s intézet nincsen. A sziget
földtani térképezését 1 63,000 alapon már tíz évve! ezeltt tervbe vették, azonban a
szaki személyzet korlátolt számára való tekintettel
mindössze két geológusuk van
még a tájékoztató térképezésig sem jutottak.
megfelelen van fölvéve
1:84,470 méret
térképen;
rövidesen
elkészül az 1 20,000 mérték térkép is. Indokína 2.000,000 méret térképe megjelent
Az ország hét területe
és rövidesen befejezik az 500,000 méret részletes térképet is.
1
100,000 alapon is elkészült. A munka nagy nehézségekbe ütközik, mert az országban
csak két geológus van. A közelmúltban megjelent Indonéziában Szumátra, Jáva,
Nyugat-Borneo és Üj-Guinea 1 1.000,000 méiték földtani térképe igen isok .fehér folttal.
Jáva területének 8%-a 1 100,000 alapon, Szumátra területének 8%-a
200,000 alapon
250,000 alapon van térképezve.
és Borneo délnyugati része
A Földtani Osztály öt
geológussal dolgozik, 'azonban nagyobb gyakorlatú geológusokban nagy hiány van.
Pakisztán területét 1:250,000 alapon térképezték, azonban többnyire csak
elzetes bejárás alapján. India kettéosztásakor öt mozlim geológus kivált az Indiai Földtani Intézetbl és a Pakisztáni Földtani Intézetnél nyert alkalmazást. Jelenleg a személyzet tíz geológusból, nyolc kisegít geológusból és három vegyészbl áll.
A személyzet
kiegészítése tervbe van véve. Nincs azonban sem könyvtáruk, sem laboratóriumuk. Igyekeznek másolatokat beszerezni az Indiai Földtani Intézettl, és egy laboratóriumot felállítani. Kutatások folynak Kelet-Bengáliában kszén és mészk után. Tervezik a karachii
ultrabázisos kzetek és a Himalája-hegységben fekv területek térképezését.
A Fü top-szigetek területének nem egészen 10%-a, Korea területének
1%-a van
50,000 méretben térképezve. A Fülöp-szigeten számos geológus van, azon-'
bán ezek egy része nem megfelel képzettség. T a jföld területe elzetes bejárás alapján van csak 2.500,000 mértékben felvéve. Részletes térképezés még nem történt .Tajföld
négy gyakorlott és tíz segédgeológussal rendelkezik. Tervbe vették az ország arany-,
barnakszén- és kola területeinek kutatását.
Dél- és Kelet-Azsia területén súlyos hiányok mutatkoznak a geológusképzés terén.
A legtöbb országban sem egyet.em, sem szakiskola nem mködik. Ahol pedig van valamiféle szakmai képzés, hiányzanak a könyvtárak, laboratóriumok. Csupán Kínában, Indiában és Japánban folyik rendszeres geológus-képzés. Kínában öt földtani tanszék van. így
azután a legtöbb ázsiai és távolkelet’' országban az ásványi nyersanyagok kutatása és
az ország területének földtani térképezése is nehezen halad elre.
Ki é n y i n é
I

:

Ceylonban

:

m-

—

—

Hongkong
:

:

:

1

:

1

1

:

:

:

j

1

Gutenberg B.: Crustal Layers of the Continents and Oceans. (A földkéreg
szárazföldek és óceánok alatt.) Bulletin of the Geo'.ogical Society of America, 1951.
A földrengéshullámok elemzése alapján a hullámsébességek eloszlását a föld legfels
öveiben következképpen képzelték el: a legfels „gránátos” héjban a hosszanti hullámok
(P) kb. 5,6 km/sec sebességgel, nagy energiával terjednek. Alább, mintegy 59 km mélységben a sebesség 7,8 km/sem értékre (Pn hullámok) növekedik.
A nagy' mesterséges rengések (robbantások) adatai eltér képet adnak. Az ezekbl ered következtetés szerint a legfels héj sebessége 6 km/sec, majd lefelé megnövekszik, egészen 6,5 km/sec ériákig, majd újra csökken.
A 30—40 km átlagos mélységben
helyet foglaló
o h o r o v i c c-féle határfelület felett 7 7,5 km/sec sebesség anyag van,
alatta pedig a sebesség ugrásszeren S,2 km/sec-re n.
a

.

M

—

i

Ebbe az elképzelésbe nem vág bele a P hullámok viszonylag kis sebessége, annál
ilyen sebesség hullám
a mesterséges
rengéseknél egyáltalán nincs.
A P hullámok kis sebességét a szerz következképpen magyarázza:
A légkörben és a tengervízben terjed rengéshullámok fizikájából tudjuk, hogy
ezek a rengések szívesen terjednek kissebesség rétegekben, ahol energiaveszteségük
kicsiny. Ebbl a rétegbl a hullámok nagy amplitúdójú rezgéseket sugároznak ki. Mármost a szerz özorint a „gránitos” réteg alatt egy kisebb sebesség réteg van, mely a
„soíar-csatorna” szerepét* tölti be, és a P hullámok voltaképpen az ebbl kisugárzó ren-

is

inkább, mivel

gések,

nem pedig

a

gránitos rétegen át

közvetlenül

bejöv hullám

k.

mint eddig kép-

zelték.
*

..Csatorna" szaknyelven az a közért (huzal, kábel, rétem, .me' .'-on valamely hullám

teljed. „Sofar":
rövidítése.

kissebesség közegben kis energiaveszteséggel halad

i

hullámok amerikai
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sz.

A

P hullámok útideje az eddig; számítottnál
új elképzelés következményei: 1.
1,5 másodperccel kisebb. Ez megszünteti azt az ellentmondást, melyet a transzo h ohullámok többször észlelt, látszólag túl korai beérkezése képviselt. 2.

Az
mintegy

év}.

M

A

rovicic-íéle felület mélységét néhány km-rel kisebbre
a DP, pP és sP hullámok ampÜtódóértékeit is.

kell

venni.

3.

Át

kell

számítani

sebességeloszlás alátámasztására a szerz' abból indul ki, hogy az egyes
g- féle állandója (E), mely a rezgéshuMámok terjedési sebessége szempontjából igen fontos, a hmérséklet és nyomás hatására bonyolultan változik. így égy
feltételezetten tiszta kvarcból álló kzetben az £ a nyomás hatására elbb megnövekedlecsökkenne egészen az /3-kvarc átmeneti
nék, majd a hmérséklet fokozódó hatására
pontig, ott újra felugrana, és innen állandó maradna. Más ásványok Y o u n g-áltandójának változása kevéssé ismert az adott körülmények közt, de a változás lefutása többékevésbbé hasonló lehet. A Sial kzeteinek sebességét általában 6 6,25 km/sec-nek veszik,
a simáét 6.25-tl 8-ig, az ú. n. ultraszimatikus kzetekét 8 8.25-nek.
A számított sebességek alapján a földkéreg tetején, mintegy 10 km mélységig
mindenesetre a
2 „gránitos” övét találunk. Innen lefelé a viszonyok nem tisztázottak;
0 h 0 r 0 v c i c-felület felett közvetlenül gabbró vagy' diabáz, alatta pedig valószínleg
dunit található.
A földkéreg vizsgálatában fontos szerepük van a rövid
és RayleighTéle felszíni hullámoknak, melyek behatolási mélységébl és valamely határfelületre bees
és az onnan visszavert energiájuk hányadosából értékes következtetéseket vonhatunk le.
A rengések adatai alapján a földkéreg szerkezete a szárazföldek és az egyes
óceánok alatt igen különböz és röviden így foglalható össze:
A szárazföldeken a legfels réteg sial-jeliegü kzetbl áll és általában mintegy
0 h 0 r o v c c-felületig, sima-jellegíí kzet helyezkedik el.
a
10 km vastag. Alatta,
A
0 h o r 0 v c i c-felület alatt ultraszimatikus kzet van.
A sial-jelleg kzetek az
Atlanti- és Indiai-óceán felé kivékonyodnak, és ezek fenekén legfeljebb csak foszlányokban Van meg a sial. Területük nagy részén valószínleg sima-jellegíí kzetek fedik az
ultraszimatikus réteget. A
0 h o r o v i c i c-felület jóval kisebb mélységben van, mint a
és a
a IIszárazföldek alatt. A Csendes-óceánban, a mély fókuszét rengésekkel
féle vonallal (bazalt-andezit-kzethatár) körülhatárolható tulajdonképpen! pacifikus medencén kívül, a szerkezet az Atlanti- és Indiai-óceánéhoz hasonló. A t. k. pacifikus medence fenekén az ultraszimatikus réteg átlagban 5 km mélységben már megvan, a sial
hiányzik és a mélytengeri üledékek alatt sima-jelleg kzetek feküsznek. A Csendes-óceán
és a környez szárazföldek közt mélyreható, igen ers diszkontinuitást jelöl felület van,
míg az „atlanti-típusnál” az átmenet általában fokozatos.
Ilyen

anyagok Y o u n

—

M

—

i

Lve

M

M

i

i

i

M

Marsh

B

1

/

a

1
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KÖZGYLÉS
A Magyar Földtani Társulat 1952. évi közgylését június 4-én tartotta az
Egyetemi Ásvány-Kzettani Intézet eladótermében.
A közgylés pontjai:
Elnöki megnyitó: „üjabb irányzatok az üledékes kzetek rendszerezésében"
(Szádé ez Ry K. Elemér). (L. a füzet elején.)
Jelölbizottság választás.
Ftitkári beszámoló: (K e r t a i György)
slénytani Szakosztály beszámolója (Bogsch László).
Az új tisztikar megválasztása.

A Társulat 1952. II. félévi programmjának ismertetése
Hozzászólások, n dítvá n yok.

(Jantsky Béla).

i

A DIALEKTIKA NÉHÁNY KÉRDÉSÉRL A GEOLÓGIÁBAN
(Ftitkári beszámoló)

KERTA'I

-

CVRCY

titkári jelentésemben
megvizsgáltam, hogy a Magyar Földtan:
hogyan tölti be hivatását a szocialista országépítés frontján. Az azóta
eltelt egy esztend népi demokratikus országunk fejldésében hatalmas eredményeket hozott. Meg kell állapítanunk, hogy Társulatunk élete és fejldése az eredmények ellenére még mindig messze elmarad a szocialista termelés területén mutatkozó

1951. évi

Társulat

eredmények emelkedése mögött.
Földtani kutatásunk az utolsó évben az országban soha
letnek

zata új

nem

látott

lendü-

A

Népgazdasági Tanács legutóbbi közgylésünkön említett határofeladatok elé állította a magyar geológusokat, és elindított bennünket a

indult.

való szorosabb kapcsolata felé vezet úton. A feja termelés emelkedése a mesterségnek
a tudománnyal való minél tökéletesebb összeforrásán múlik. A magyar geológusok
a nyersanyagkutatás területén jelents eredményeket értek ol az 1951/52. évben.
Megnövekedett kszénvagyonunk a komlói és sajóvölgyi területen, kolajvagyo
nunk a déldunántúli és alföldperemi újonnan felfedezett mezkön. Jelents gazdasági eredményekkel kecsegtetnek á velencei-hegységi
érckutatások, a Gyöngyösoroszi környékén folyó érckutatás ped g már komoly készletbecslésre is lehetséget
adott, üj mangánérckész’.etet tártunk fel O’rkút és Eplény vidékén, és növelték a
kutatások Halimba, Iszknszentgyörgy és Gánt bauxitkészletét.
A Telkibánya melletti káliumdús trachit, a tokaji -hegységi bentonit és
földtani

lett

munkának

a termeléssel

szocialista termelés számtalan területén

:

termelerit.
feltárt készlete is
növeli népgazdaságunk
gazdasági eredmények mellett az év tudományos eredményei sem maradnak el. Az utolsó két esztendben több földtani tárgyú szakkönyv jelent meg, mint
a .Horthy- reakció huszonöt éve alatt.
A magyar geológusok közül kettt tüntetlek ki a legnagyobb kitüntetéssel,
Szádeczky-Kardoss Elemért és Vadász
ami magyar tudóst érhet
kaolin földtani kutatással

i

A

—
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évf.

ugyancsak Kossuth-díjjal tüntették

és

1952. 7

ki

—

9.

sz.

tagtársunkat,

Ács

Ern

geofizikust.

Népköztársaságunk magas kitüntetéssel jutalmazta
Jantsky Béla karmunkaérdemrend arany fokozatát, Kocli Sándor és Renner
János tagtársunkat, akik a Népköztársaság Érdemérem arany fokozatát,
S z urovy Géza és Tömör János szaktársainkat, akik a Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozatát nyerték el.
A Magyar Földtani Társulatnak 1951/52-ré megállapított munkatervét nem
Magyarázatul,
de nem mentségül
váltottuk teljesen valóra.
felhozhatjuk talán
éppen a felsorolt eredményeket, amelyek kisszámú kutatóinknak igen nagymérték
társunkat, aki a

i

elfoglaltságából születhettek.

Társulatunk programmjául elssorban az ásványi nyersanyagkutatás tudoki. Ilyen
formában azonban
csupán néhány és nem is legfontosabb problémakörnek megvitatására került sor.

mányos kérdéseinek ankétszer megvitatását tztük

A

nyersanyagkutatás kérdésein kívül társulatunk legfontosabb feladata az
továbbképzés ügyének elbbrevitele. E téren már komolyabb eredményrl számolhatunk be. Elmaradt azonban munkánkból a tudományos világnézet fejlesztését célzó eladások, viták megrendezése.
oktatás,

illetve

Mintegy
földtani

annak

ezt

pótolva

szabadjon

most

szemlélet egységének érdekében

földtani

a

a

világnézet és a
néhány kérdésérl szólnom,

marxista-leninista

dialektika

vonatkozásaiban.
*

filozófiai
irodalmunkban igen szegényesen van képvitudomány ismeretanyaga. Sem a gyakorlati példák között nem
találjuk a Föld fejldésének mozgásformákban is gazdag fejezeted, sem az alapvet anyag- és formaképz fejldések nincsenek a dialektika elemzésében kifejtve.
Engels az Anti-Dühringben a „Tagadás tagadása*' c. fejezetben néhány lángesz mondatban fejti ki az új és régi harcából fakadó földtani fejldéseket, de
ezután a geológia nem vonul fel a többi tudományokkal együtt, mint a biológia,

Marxista-leninista

selve a földtani

fizika, matemat':ka, nyelvtudomány, történettudomány, stb. a dialektikával való kölcsönös kifejtésben. Ennek oka az a körülmény, hogy a földtan csak
adatgyjt tudományból oknyomozó és
az utolsó 10—15 évben fejldött leíró,
jelenségkifejt tudománnyá. Csak az utolsó években tette a geokémia, érc-, köszön-

kozmogónia,

és kolajíötdtan, kristálykémia fejldése, a magmás folyamatok elemzése a földtant az összefüggéseket, jelérjségeket fejldésükben vizsgáló tudománnyá. A Föld
keletkezésén, a Föld fejldésének, az él anyag fejldésére való hatásán és a termtalaj dokucsajev-viljamsz-i vizsgálatának értékelésén kívül azonban a földtan még
ma sincs irodalmunkban (legalább is az általunk ismert irodalomban) úgy végigtárgyalva, ahogy azt a dialektikus materialista gondolkodásmód megköveteli, mint
ahogy pl. a micsurini biológia tárgyalása megtörtént. A geológiának a fejld
szoc alista termelésben szükségszeren egyre nagyobb térhódítása pedig fontossá
:

ezt. A termelésben elfoglalt szerepe bizonyára magával is hozza e hiány megsznését, és nem férhet kétség ahhoz, hogy a helyes dialektikus és materialista
a földtani ismeretet és ezzel
visszahatásában
szemlélet következetes végigvitele

-teszi

a termelést fejleszti.

Nem

vállaikozhatom

rá,

tikus elemzését összeállítsam.

hogy a korszer földtani szemléletnek teljes dialekCsupán néhány olyan kérdéssel foglalkozom, ame-

lyek részben a magyar geológus-kutatókkal folytatott vitákban merültek fel, részmarxista-leninista filozófiai irodalállhatnak
ben, mint példák
rendelkezésére
.

munknak.
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Lenin Marxról írott tanulmányában írja: ,, napjainkban a fejldésnek, a/
evolúciónak eszméje csaknem teljes mértékben behatolt már a társadalmi tudatba*
és
„abban a fogalmazásban
azonban, amelyet
Hegelre támaszkodva
Engelö adott neki, ez az eszme sokkal sokoldalúbb, sokkal tartalmasabb, mint az
1

,

Marx

Olv fejldés, mely a már egys.zer meghaladott
evolúciónak közkelet eszméje.
okokat mintegy megismétli, de máskép, magasabb bázison ismétli meg (,,a tagadás
tagadása**), oly fejldés, mely,
hogy úgymondjuk csigavonalban, nem pedig
egyenes vonalban megy végbe: (1) ugrásszer katasztrófákkal, forradalmakkal járó
fejldés,
a 'fokozatosság
megszakadása,
mennyiség átváltozása
a
(2)
(3)

minséggé".

A

fejldés 2 koncepcióját

Lenin

a

következképen

jellemzi:

1.

fejldés,

mint csökkenés és növekedés, mint ismétlés; 2. fejldés, mint ellentétek egysége (az
egységnek kettéhasadása az egymást kölcsönösen kizáró ellentétekre és ezeknek
az ellentéteknek kölcsönös viszonya).

—

—

A fejldés els
metafizikus
megfogalmazásában „homályba merül az
önmozgás, annak 'indító oka" és a mozgás forrását kívülre viszik át vagy misztikus ködöt vonva az ilyen magyarázatban
szükségszeren megoldhatatlan fejdésre, vagy világosan kifejezve a küls szubjektumot, azaz istent.

—

—

dialektikus
A fejldés másik
megfogalmazásában a lényeg éppen az
önmozgás megismerése. Csak ez utóbbi magyarázat ad lehtséget, hogy a fejldés
útját nyomozva a valóságot megismerjük, a törvényszerségeket kiolvassuk, és a
fejldés még feltáratlan lépcsin a fokok távolságát, szélességét, a korlátokat megismerve biztosan emelkedjünk új tudományos eredményekkel a fejlettebb termelés felé.

A

fejldés említett két megfogalmazásában

egymással harcbanálló
Éppen
írja Trocsin a micsurini biológiáról írott könyvében,
hogy nem pusztán
koncepció egyidej létezésérl van szó, hanem arról, hogy e két koncepc’ó
két

,,a

osztály, a proletariátus és a burzsoázia kibékíthetetlen ellentéte fejezdik ki".

ezért
e két

között szüntelen harc folyik.

harc természetesen a földtani szemlélet fejlmegnyilvánul. Célunk a földkéreg fejldésének értelmezésében mutatkozó néhány felfogásra a dialektika szempontjából helyesen rávilágítani.
A népi demokratikus úton történ társadalmi fejldés jelenlegi idszakában,
országunkban sem közömbös a Föld hasznosítható ásványi anyagai keletkezésének,
a földkéreg mozgásainak helyes értelmezése.
A földkéreg kialakult anyagainak,
E

szüntelen

désében

is

—

idleges nyugalmukban és változásaikformáinak eg- máshoz való viszonyát
ban
csak a dialekt kus szemlélet geológus elemezheti termékeny módon. Ennek
a viszonynak világos elemzése helyes útra tereli a tudományos kutatást, a földtani

—

:

tudomány és

termelés kapcsolatát és a földtani oktatást.

a

—

A

—

Föld fejldésében a kozmikus porból
fekete testekbl
való felhalmozódás hatalmas minség ugrásától kezdve igen sokféle mozgáson át vezet az út
az els élanyaggal kevert kzetig: a termtalajig. Nem vizsgáljuk most ennek az

kozmogónia területére es szakaszát, de fejezzük ki a kialakult földfeji ídésének azokat a mozgató erit, melyek a különféle új minsétrejöítében •közremködtek.

útnak

a

kéreg
gek

*

A

;•

p<

dr

i

felfogásában a lyelli aktualizmus halálos-csakataklizma-elméletére. Magukat materialistáknak nevez geolómegállapításba kapaszkodva tagadják a földfejlödés forra-

földtani szemlélet

pást mért Cuvier
guazon.
n eb'o
dalmi szak
ónak
.

—

pu-

Kedro
iilása

tezését. Való
Ima zásában
ti jön csak létre",

negf*

.

-

—
—

az,

hog\

„a

jöv

nem

a

váratlan katasztrófák, melyekben
múlttól elszigetelten, a múlt teljes

lehetnek a fejldés mozgató eri

—

,

de

LX XXI l

Földtani Közlöny

31S

.

évf. 1952. 7

—

9.

\

mköd

ugyanígy egyhangú és szomorúan nyárspolgári a Föld fejldésének a ma
erkhöz hasonló mozgásformák egymásutánjával történ magyarázata.
Egyenes út ez a fejldés ellaposításával, a mozgásokat kiváltó okok folyamatos
át vetítésével egy, magán a fejldésen kívülálló „vég-ok“ feltételezéséhez, vagy ami
homályosságánál és materialista álarcánál fogva még veszélyesebb, egy misztikus„világélet“-be való belenyugváshoz.
11

Ennek cáfolatához elég csak arra utalni, hogy az „aktuális okok más körülmények között más okozatra vezettek. Tóvábbmenve azonban megállapíthatjuk,
hogy a Föld fejldésében a szárazföldképz-mozgások (epirogenezis) mennyiségi
változásai, medencék .feltöltdése, a hegyek lepusztulása viszonylagos nyugalmi
idszakok. Világos azonban, hogy

—

oldal)

—

amint

Sztálin

írja

(Sztálin müvei,

I.

316.

„Az evolúció elkészíti a revoluciót, és megteremti számára a talajt

—

11

pedig betetzi az evolúciót és elmozdítja további munkáját. Az epirogenetikus mozgási fázisnak (a medencék süllyedésének és a hegyek emelkedésének), az olvadt övön úszó földkéreg egyensúlyával
való növekv
ellentéte robbantja ki az orogén hegyképz fázist. Ez a kirobbanás a földtörténetben éppen a
bizonyítékok egymásrautaltsága és az abszolút idszámítás kezdetlegessége miatt
sokszor nehezen szétválaszthatóan térben vagy idben, térben és idben, vagy
csak térben határolható el. A Stille-féle hegységképzdési fázisok merev alkala revolució

mazása éppen

ezt

nem

veszi kellképpen tekintetbe.

A magasbaemelked

hegyláncok anyaga, viszonylagos fizikai és kémiai
egyensúlya az atmoszféra és hidroszféra környezetében megváltozik, új mozgásformák áldozataként pusztul és új kzetrendszerek fejldéséhez vezet. Mennyiváltozások ezek,
ségi változásból fakadó gyökeres m
melyeknek ugrásjellege világos (Lenin 1. pontja) és világos az is, hogy a fejldésben megszakad a fokozatosság (Lenin 2. pontja), ami új minségek (üledékeskzetek) keletkezéséhez vezet (Lenin 3. pontja).
.

:

nségi

Sztálin

elvíárs azt tanítja, hogy a fejldés az alacsonyabból a magasabb
tzeredés [magmatikus] kzetekbl, a fejlettebb mozgási formákat
lehetvétév üledékes kzet felét; ,.nem a jelenségek harmonikus kibontakozásának
Irmájában megy végbe, hanem mint a tárgyakban és jelenségekben rejl ellentmondások kipattanása, mint az ellentmondások alapján mköd elentétes tenden(jelen esetben a

ciák harca

11
.

ellentétes erknek

Az

igen szép példa a

azonos mozgásformán belüli megnyilvánulására
a hmérséklet szerepe, ezen belül az egymásra

kzet mállásában

merleges repedések keletkezése. A tömött kzetek rossz hvezetképessége következtében a nappal felmeleged kzet küls része kitágulva, el akar szakadni az
ered; ti térfogatú bels résztl, amelynek következtében a kzet felületével párhuzamos

még
leg.

r -pedések keletkeznek. Az éjjel
lehl küls kéreg összehúzódva feszül rá, a
m- "gebb
tehát kitágult bels részre, és így az elbbi repedés-irányra mervú repedések keletkeznek. Szükségszeren darabokban pattogzi-k tehát le-

—

kzet

a

kérge.

S

Marxizmus

Nyelvtudomány

cikkében elemzi a
fokozatos ugrátörtén útját, és kimutatja, hogy a jelenségek specifikus természetébl,
és küls ellentmondásoknak jellegébl, az egyik minségi állapotnak a má'r
ié
v ;ó átmenetétl függ az ugrások és forradalmak formája. Kedrov érdek*
'Mázza ezt a .rádióaktív elemek atom bomlási folyamatának robbanásszer,
•vezredt k:g tartó két szélsségével. Az atom bels ellentéteitl függ a minségi
f-ssége, és természetesen befolyásolható ez, a mesterségesen már felMi is f
í
t,
a terme -/ ‘.ben még nem ismert körülményekkel.

fejl!

r

á

1

.

-'

-

(

1

-

i

i

n

elvtárs

a

robbanásszer

Mn

és

és

c.

robbanás nélküli
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Amint

dönt osapás
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1
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változás

minségbl,

új

végbemehet „mint

minségbe

valamei\
való átmenet útján

a régieknek egy csapásra történ megsemmisítésével és az új felépítése útján",
létrejöhet „az új elemeinek fokozatos és hosszas felhalmozódása
útján".

vagy az ugrás

A földkéreg formáinak és anyagainak fejldésében fokozatosan végbemen
ugrásfajtára tehát világosan érthet példa a tzieredés. kzetek pusztulása, az üledékek fejldése, a robbanásszer változásokra pedig a süllyed és emelked kéregrészek között fellép
hegységképzdés és ennek kísérjelensége, a földrengéssel
egvüttjár lávafeltörés. Mindkett ugrásszer változás azonban, és nem egy „eg\
séges",
„nagy", tulajdonképen nagyon is egyhangú fejldésnek, mondjuk eg>
mechanikus materialista, st metafizikus „világegyetem életének" egyenletes mozgása. Ezen a fejldésen belül lényegtelenné válik a klasszikus földtanban szokásos

„küls és bels erk" megkülönböztetés. A didaktikában jól használható „küls és
bels" elnevezés elködösíti a mozgásnak a fejldés szempontjából értékelend
irányát. Világos, hogy a „bels erk" (vulkanizmus, gravitáció, radioaktivitás stb.)
mködése és kéregformáló hatása, csak a küls erkkel (szél, víz, hmérséklet stb.)
való ellentétében, harcában teljesedik. A két er külön való tárgyalásánál erre a
fejldés szempontjából fontos összefüggésre feltétlenül és mindig rá kell mutatni.

A Fölei fejldésének vázolt alapvet fejezete után vizsgáljuk meg, hogy az
els nagy minségi változás során már létrejött üledékes kzetek további fejldése
hogyan példázza a fejldés ugrás formáit.
A

metamorf-kzet átalakulási iolyamatában kétségtelen robbanásszer, hiraz a változás, melynek során kontakt-szirtek, komtakt-érctelepek,
kausztikus metamorfok vagy kokszosodott kszenek keletkeznek a feltör magma,
illetve láva hhatására. A hegységképz mozgások forradalmi erhatására jönnek
létre a metamorfózis középs övének dinamotermális, mezometamorf csillámpalái,
átcsapás,

telen

gnájszai

—

míg

az epizóna

szericites

fillitjei,

talkpalái,

a

hosszú idn

át tartó

mozgásforma hatásának felhalmozódásából született új minségként jelentkeznek, mint evolúciós termékek. A földkéreg nagy mélységeiben foko-

hmennyiség

és vegyi

zatosan felhalmozódó

h

nyomás hozza végül

és hidrosztatikai

létre a

katazóna

gnájszát, eklogitját és márványát.

ben

is

Az érc- és egyéb ásványtelepek keletkezésében, az egyes elemek elterjedésénagyszeren érvényesül az atomszerkezetnek Sztálin elvtárss áltat is

Sztálin

kiemelt mennyiségi változása.
oldal)

„Az elemek

Mende

1

e

j

elvtárs írja:

e v-féle periodikus

(Sztálin müvei

I.

317.

rendszere világosan mutatja,

milyen .nagy jelentsége van a természet történetében annak, hogy a mennyiségi
változásokból minségi változások keletkeznek".
Nem utalunk itt másra, mint a
legismertebb példára,
hogy az igen nagy atomtérfegatú elemek, mint pl. az ón,
vagy az igen kis atomtérfogatú elemek, pl. litum, nem halmozódnak fel a fkristályosodás idszakában, nem találhatók tehát számottev mennyiségben a tömeges
kzetekben, hanem maradék-magmák alkatrészeként vagy a gz- vagy folyadéklázisban maradnak.
Ezek az elemek a földkéregfejldés speciális folyamatainak
eredményeként pegmatitokban vagy hidrotrmális telérekben halmozódnak fel. /Megemlíthetjük
a
Fe r 6 z ma n-féle energet kai együttható mennyiségi változásának
:

alapján való elem-eloszlási szabályt, a magmák elemeloszlásának, tehát minségi
változásának törvényszerségét.
Szádeczkv akadémikus fejtette ki, hogy az
ion-potenciál mennyiségi
változásának figyelembevétele
milyen nagy gyakorlati
jelentség egyes eleme'
pl. berilliumnak, vanádiumnak, titánnak az üledékekben való felhalmozódásé:
.
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Bauxit- és mangánérctelepeink, valamint a szerves eredet vasérc keletkezése
evolúciós fejldés. Az új minségek szép példái annak, hogy a keletkezésüket meg-

elz

viszonylagos nyugalom egy alapveten új mozgásformába (pl. baktériumok
tevékenysége a vas kiválasztásánál) való átmenettel, új törvényszerségek megjelenését jelenti.
•

A

kolaj- és 'földgáztelepek keletkezése

kérdésében

ugyancsak

a

további

kutatás, új telepek felfedezése szempontjából igen lényeges a dialektikus szemlélet,
ugrásokkal történ fejldés tételének következetes keresztülvitele. Egyik hazai szer'

znk

tagadja a „katasztróía-övek“ szükségességét a kolaj anyakzetnek létrejöttéhogy a szerz mechanikus szemlélettel valami C u v e r-féle kataklizma fantomjával hadakozik, félreértve azt a megállapítást, hogy az él anyag
pusztulásának rohamosan, ugrásszer bekövetkezése a paleogeográfiai viszonyok

ben. Nyilvánvaló

i

ugyancsak ugrásszer változásának függvénye. Kétségtelen, hogy az oligocén vagy
a miocén tengernek nem minden helyén, és e korszaknak nem minden idejében pusztult tömegesen, ugrásszer változásával az él anyag. Az elzáródó tengeröblök,
torkolatvidékek, édesvíz és sósvíz találkozása a rohamos pusztulás övei, melyeket
az él anyag szempontjából katasztrófa-öveknek nevezhetünk. Nyilvánvaló az is,
hogy az új olaj- és gázmezk felfedezése szempontjából nem közömbös, hogy kiterjesztjük-e a kutatás területét, vagy az említett törvényszerségek figyelembevételével jelöljük meg az elsrend területeket és idszakokat. Egy másik szerznk a
kolaj anyakzet keletkezését az orogén-övekhez köti, s a keletkezés vegyi mozgásformáját összetéveszti a felhalmozódás fizikai formájával, a kolaj anyakzet keletkezését összetéveszti a kolaj-csapdák keletkezésével.

A
utalni

a

kolaj felhalmozódásában az evolúciós fázis élterjedettsége meüptt érdekes
sódómok olajcsapdáirá, ahol a hirtelen felduzzadó sótömzs, átszakítva a

nagymérték felhalmozódást oko'z. A Ncttleton(higany alá rétegezett paraffin egy bizonyos id múlva a higany szintje
fölé ugrik) bizonyítja, hogy ez a szerkezetképzdési forma forradalmi fázist képvisel.

rétegeket, viszonylag gyors és
féle kísérlet

—

A kolaj-, földgáz- és a kszénképzdésben
már a legmagasabb mozgásformákkal
az él anyag fejldése is résztvesz. A kszénképzdés folyamata, még
ha Vadász szerint metamorf fejldésnek is tekintjük, lassú fizikai os vegyi változások hatására történik, tehát a minségi ugrásnak Sztálin elvtárs által említett

—

2-ik csoportjába tartozik.

Végül a mechanikus és dialektikus materializmus szemlélet különbségének
11
megvilágítására vizsgáljuk meg a víz ú. n. „körforgásának
megfogalmazását a
fejldés lenini két koncepciója szempontjából. A mechanikus materialista a víz örök
körforgásáról beszél, megfeledkezve arról, hogy a víz körforgalmát ábrázoló vonalból leágazás vezet az él anyaghoz, és a körvonalba beletorkolik az elem O és H
egyesülése. Üj víz születik
amelyik soha nem volt víz, és víz sznik meg vízként létezni. Ez a betorkollás és leágazás biztosítja a fejldés spirális vonalát a
kör helyett. Az él anyagban szerepl víz pedig a legmagasabbrendü mozgásformának, a gondolkodásnak is kelléke, résztvesz tehát az egyetemes fejldésben.
Ugyanez az elvi megállapítás érvényes az elemek „körforgására" is.
:

—

1

—

*

t-

*

—

slénytani szakosztályt nem számítva
34 elördás hangzott el Társulatunkban, ami összehasonlítva az 1950/51. évi 30 eladással, alig több. mint 10%-os fejldést jelent.

Az 1951/52. évadban

az.

Az eladásokon megjelentek száma 1950/51 -ben 559, 1951/52-ben 078 voit,
ami kereken 27%-os növekedést jelent. Az eladásokhoz hozzászólók száma 110-ról
ugyanezen idszak alatt 120-ra növekedett.

Közgylés
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Kzettani vonatkozású

volt 6 eladás, általános földtani és alkalmazott földgeokénrai vonatkozású 3, rétegtani 3, ércgenetikai 1, történetiföldtani 1 és geofizikai 1 eladás hangzott el.
1952. évben 4 ankétot rendeztünk, egyet a geológusképzés kérdésének megvitatására, egyet a geológusok feladatainak és kötelességeinek tisztázására, és két
ankéton 'foglalkoztunk szakirodalmunk kiváló eredményeivel:
Vadász Elemér
két könyvével. Ven dl Aladár, S z ádec zky - Ka r doss Elemér és Tokody
László munkáival.
Ankétjaink kritikai hangneme új színt és lendületet jelentett Társulatunk
életében. Hiba volt azonban, hogy a kritikák nem *voltak elég mélyenszántóak, elég
kemények, és sokszor a kritika tárgyának csak pozitív oldalait emelték ki. Kevés
volt még az ankéteken az ifjúság hangja is.
tani 5, ásványtani 4,

Társulati életünk legnagyobb hiányossága az, hogy igen kevés tagunkat siketevékennyé tennünk. Nem változott a helyzet azon a téren, hogy még mindig
ugyanaz a néhány vezet káderünk egy személyben irányít, mint tudományos akadérmai fbizottság
és várja az irányítást, mint földtani társulati tisztikar; egy
személyben oktat
megoldva a közvetlen
és ipart vezet; egy személyben kutat
riilt

—
—

vizsgálati feladatokat

is;

és

mködik

—

—

vagy

nem

mködik

—

különböz

szak-

bizottságokban, kutatási tanácsban, ipari és intézeti kollégiumokban.

hogy nem sikerit
munkatervünkben lefektetett igen szép
•feladatokra. Megnehezítette a helyzetet az is, hogy csak munkaévünk második felében sikerült a MTESZ-nek megfelel szervez titkárt beállítania, s így a társulat
helyiségváltoztatása
régPadminisztratív ügykezeljének leváltása
a Társulat
s
zökkent okozott a szervezés vonalán.

Az

több tag,

objektív akadályokra

megállapíthatom,

hivatkozva

st választmányi tag mozgósítása

a

Szép tervünk volt a Társulat rendszeres heti vitadélutánjainak állandó tártörtén megrendezése. A MTESZ azonban nem váltotta be Ígéreés nem tudott megfelel helyiséget rendelkezésünkre bocsátani. Errl a tervrl

sulati helyiségben
tét,

azonban semmiképen sem tesziik le, és az új tisztikar feladata lesz a következ
évben ezt megvalósítani. Szükséges, hogy a Társulat olyan állandó helyiséggel
rendelkezzék, melyben a hét meghatározott napján az elnökség vagy választmány
néhány tagja az érdekld tagtársakkal
elssorban az ifjúsággal
baráti légkörben megvitatná az idszer tudományos problémákat.

—

Társulatunk
telével

a

MTESZ

által

—

ajánlott bizottságai a

szerkeszt bizottság kivé-

nem mködtek.
Az utolsó két hónapban

két munkabizottságunk kezdte meg mködését: a
Bányászati és Kohászati Egyesülettel közös feladatok megoldására egy ércbányászati b zottság és egy komlói kszén-földtani munkabizottság.
:

Taglétszámunk 1950. évben 271, 1951-ben 287, jelenleg 297 f.

gylés

óta (1951. VI.

6.)

30

új

A

múlt köz-

tag lépett be.

Egy tudományos egyesület mködésének mértéke elssorban azokban a tudományos és gyakorlati eredményekben mutatkozik, melyet az egyesület tagjai elértek.
Ezen a téren eredményes évrl számolhatunk be. A Társulat szervezeti életének
se téren már nem
elevensége viszont nagymértékben a Társulat titkárától függ

—

dicsekedhetünk hasonló jó eredményekkel.
Biztosak vagyunk azonban abban, hogy az a lendület, amely egész tudományos életünket és az egész magyar népet töretlenül emeli a szocializmus megvalósítása felé. Társulatunkat is magával ragadja, és az új. tetters tiszt kar vezetésével
megvalósításáért
Társulatunk méltó szervezete lesz
a szocialista Magyarország
dolgozó magyar geológusoknak.
:

.

7
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SLÉNYTANI SZAKOSZTÁLY JELENTÉSE.
.

BOG SCH LÁSZLÓ
-

'

.

.

.

•

».

1951 -ben folytatta eredményes

Az slénytani Szakosztály

ts tudományos eredmények

közlésére adott

lehetséget,

szempontjából fontosak voltak.
Szakosztályunk mködését 1951. év folyamán

mködését.

amelyek sokszor

Jelena

gya-

korlati élet

is

a

formalizmus

teljes

kikap-

csolása jellemezte. Munkaközössége tehermentesítette a Társulat szaküléseit olyan
tudományos kérdésekben, amelyek csak kisebb számú szakember érdekldésére tart-

hatnak számot.
1951-ben Szakosztályunk 5 szakiilést tartott (január 30-án, február 27-én,.
március 27-én, május 8-án és november 27-én). Ezen az 5 szakülésen összesen
12 eladás hangzott el. Két-két eladást tartott Kolosváry G. és Strausz L.,
Csepreghyné Meznerics I., Gaál \. r
egy-egy eladással szerepelt:

Kiss-Kocsis

Reményi

K.

I.-né,

és

Kopek

Szörényi

G.,

Moeszné Rásky

K-,

NovákE.,

eladáshoz 49 hozzászólás
szakülések eleven tudományos életét és a résztE.

Az elhangzott

12

ami élénken bizonyítja a
érdekldését. Az eladások közül 2 snövénytani, 2 gerinces slénytani, a
többi gerinctelen slénytani tárgyú volt.
Egyes szaküléseink látogatottsága egyáltalában nem volt kielégít. Ezzel
szemben voltak olyan üléseink is, amelyeken jelents számú hallgatóság vett részt.
Ezen a téren a folyó évben határozottan kedvezbb a helyzet, ami azt igazolja, hogy
az idnként kisebb érdekldés rajtunk kívül álló okokra vezethet vissza.
történt,

vevk

Az slénytani Szakosztály megalakítása szükségszer és helyes volt. Munkaközösségünk elérte célkitzéseit, de még céltudatosabban kell folytatnia az eddigi
munkát.
A jövben tehát még nagyobb gondot fordítunk arra, hogy mind az eladások tárgyának csoportosításával, mind pedig az eladás idejének helyes megválasztásával jobban szolgáljuk munkaközösségünket.
*

T

a földtani társulat

1952/53

.

évi munkaterve.

JANTSKY BÉLA
m

A Magyar Tudományos Akadémiához

való viszonyunkból fakad, hogy munannak ötéves tervébe. Feladataink az utolsó évben
olyannyira megsokasodtak, hogy az Akadémiai Földtani Fbizottság mellett 5 szakbizottság mködése vált szükségessé. Elérkezett annak ideje, hogy körülhatároljuk

kánknak

bele kell

illeszkedni

a Társulat és az akadémiai bizottságok munkaterületeit, 6 olyan ideális helyzetet
teremtsünk, amelyben ezek egymás munkáját új és nagyobb lendületbe hozzák.

A legnagyobb mértékben bele kell kapcsolódnunk a népgazdaság reánk
háruló fekid italnak megoldásába. Ez a feladat szorosan összefügg a Társulatnak
a MTESZ szervezetében elfoglalt helyével. A földtan épp annyira elméleti, mint
gyakorlati t.
:y. fgy a tisztán elméleti, tudományfejleszt tevékenységen túlmenen épp- a :v'pgazda6ág érdekében fokozottabban kel! emelnünk bányászati
vunatkozásait. Ezt pedig csak úgy érhetjük' el, ha a MTESZ szerés egyéb mii
vezetébe.r a 7
At a többi természettudományi egyesületekkel együtt megfelel
képvis
ha a MTESZ elnökségében külön szerv létesül a tennészettudo:i

•

‘

!-•

Közgylés
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mányi egyesületek különleges mködési területébl fakadó problémák intézésére és
irányítására. A mszaki társegyesületekkel a jövben szorosan együtt kel! mködnünk. Ennek az együttmködésnek közös ismertet eladások, ankétok, munkabizottságok formájában, de a szakirodalom közös vonatkozású cikkanyagában is érvényesülnie kell. Kertai Gy. kartárs a MTESZ közgylést bevezet ftitkári értekezleten elsnek vetette fel ezt az éppen népgazdaságilag oly nagyfontosságú kérdést.

Javaslata osztatlan tetszést

keltett.

nélkülözhetetlenné
majd a MTESZ-ben és így
így válunk hasznossá és
olyan értékeket, melyek nélkül nem végezkapunk mi is
fleg kutatási vonalon
hetünk eredményes munkát. Annak a szervnek a feladata, amelyet Társulatunk a
MTESZ közgylésén javasolni fog, a társegyesületi munkatervek összehangolása
lesz a legfbb feladata.

—

—

Az utolsó évek során a földtan tudománya világszerte hatalmasat fejldött.
elssorban gondolok a Szovjetunióban elért új eredményekre, új kutatási irányokra. Üj tudományágak fejlesztették tudományunkat szédületes magasságokba,
megadva ugyanakkor ennek nagy szerepét a dialektikus világnézet kialakításában is.
Ezzel egyidejleg a magyar földtan új nyersanyagbázisokkal, új nagyszer problémákkal lepte meg a tudomány mvelit. Nem vagyunk többé szegények földtani
problémákban; ennek megfelelen munkánk eredményeinek túl kell jutniok országunk határain, és bele kell szólniok a nagy földtani kérdések megoldásába is.
Erre azonban többségünkben felkészülve még nem vagyunk. Éppen ezért társulat:
a világirodalommal
való állandó,
életünk súlyponti kérdésének kell tekintenünk
a szakmai továbbképzést.
6zoros kapcsolat megteremtését,
a dokumentációt
és
Országunk földtani fölépítése elválaszthatatlan a környez országok földtani fölépítésétl, így a Kárpátokra vonatkozó legújabb eredmények ismerete nélkül saját
Itt

Ezért
problémáinkat sem láthatjuk helyesen.
tudományos életünk fejlesztésének
egyik igen fontos lépése volna, ha a népi demokráciák geológusaival a személyes
és egyesületi kapcsolatokat a lehet legnagyobb mértékben elmélyíthetnénk. Ezt a
is érzik. Ennek jegyében született meg baráti kapcsoprágai egyetemi tanárral, akitl ajándékképpen tc-bb intézetünk gyönyör kiállítású szemléltet anyagot kapott. A Társulat ilyenirányú tevékenységét központi kérdéseink közé fogjuk iktatni. Külföldi eladók meghívásával

baráti országok geológusai

latunk

Auguszta

J.

és látogatásaik viszonzásával, reánk nézve
•

nynkben

való megjelentetésével fogjuk ezt

is

érdekességet jelent cikkeiknek közlö-

az.

utat szolgálni.

Az

utolsó években fejldött ki nálunk az üzemi és kerületi geológus-szolgálat.
geológusok tudományos fejldésével való tördés
további
a Társulat
fontos feladata. Biztosítani kell számukra
szakmai továbbképzésüket. Akadémiai
határozat szerint szeptembertl kezdve havonta
napos kötelez ankéíot, a téli
hónapokban 1 hetes továbbképz tanfolyamot rendezünk, a Közlönyben pedig
továbbképzést szolgáló rovatot nyitunk, és ennek megfelelen a Közlöny terjedelmét is kibvítjük.

A

vidéki

1

Szükséges, hogy mind a társulati szakülések programmjában. mind pedig
arányosabban oszoljanak meg.
a földtan egyes ágai
Ezért az eladások tematikáját nem csupán a tagságtól beérkezett anyagból fogjuk
összeállítani, hanem bizonyos eladásokra elre fel fogjuk kartársainkat kérni, másszóval bizonyos irányítottságot adunk az eladások anyagának.
a

'

Közlöny cikkanyagában

Küzdeni fogunk a szakeladások és hozzászólások tömör fogaim árasáért, a
tudományos színvonal emeléséért. Ezzel egyidejleg azonban gondoskodunk olyan
eladásokról is, amelyekben fiatal kartársaink els szereplését fogjuk üdv zölni.

A
7*

geológus-technikusok továbbképzésére konkrét javaslatot dolgozunk

ki.
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A tudományos

aktivitás

1.

9.

sz.

pályadíjak kitzésével az edd ginél naerre a célra kiküldött bizottság a következ

fokozását

Az

gyobb mértékben fogjuk elsegíteni.
pályadíjakat tzte

—

:

ki:

-

Pályadíj kerületi geológusok számára valamely, a területükkel kapcsolanépgazdasági szempontból is fontos tudományos kérdés kidolgo-

tos,

zására.
\

2 : Pályadíj az egyetemekrl 1952-ben kikerül fiatal kartársak számára
legjobb értekezés jutalmazására, témamegkötés nélkül.

a

3.

Pályadíj kutató geológusok számára a térképezéssel egybekötött legeredményesebb kutatás jutalmazására.

4.

Pályadíj egy hazai tárgyú kzetkémiai-geokémiai tanulmány megirására.

5.

Pályadíj valamely

új,

reménybeli területrl szóló kolaj-földtani

m meg-

írására.
6.

Pályadíj

mely

A

egy mezozói fauna monografikus feldolgozásának, vagy vala-

sztratigráfiai

mnek

jutalmazására.

pályatételek beadási határideje

1953. március

1.

A

pályadíjak kiosztása

1953. március utolsó szakülésén történik.

Ezenkívül a Társulat jutalmakat és elismer okleveleket is fog adományozni
az arra érdemes pályázóknak, valamint a szakmailag legnagyobb 'fejldést elért

geológus-technikusoknak és

kezd

geológusoknak.

az élenjáró szovjet tudomány eredményeinek megismerése és
átvétele. Ebben a vonatkozásban követni fogjuk a már megkezdett és jelents eredményeket felmutató tevékenységet mir.
szaküléseink,
mind ped g a Közlöny

Feladatunk

;

vonalán.

Ez az a keret, amely Társulatu
idre való ütemezés, a munkabizot
Elnökség és a Választmány feladat^ k
majd sor.
az

v
:

mködését megszabja. A részletek,
mködésének meghatározása stb. az

nak ismertetésére

a

késbbiekben kerül

Mindez természetesen tartalom né üli váz lenne élet, lendül akarat, nagy
célokban izzó munkatársi összefogás,
szorgalmas és önzetlen, kollektív munka
nélkül, amelynek híján nagyot, maradandót alkotni nem lehet. Történelmi hivatást,
gyönyör feladatokat, nagyszer alkotások lehetségét kaptuk ajándékba. Élenjáróink egymásután adják kezünkbe a jobbnál jobb mveket, amilyeneket a magyar
tudomány eddig még nem mutatott. Nekünk kötelességünk mögéjük zárkózni.
Teremtsük meg a Társulaton belül azt a kellemes és kartársi szereteten
tudományos légkört, amibl a nagy eredmények megszülethetnek.

alapuló, komoly,

Több közös kirándulást, baráti összejövetelt akarunk, ahol majd örülünk egymás
eredményeinek, és biztatást, útbaigazítást kapunk az idsebbektl. Én errl a helyrl kérem ket, ne sajnálják azt az idt, amit reánk fordítanak. Ki kell fejlesztenünk a magyar geológus-iskolát, amelyen generációk nevelkednek majd fel.
Mint ahogyan
ugyanúgy a magyar

Petfi, Ady
földtan

is

és Kodály nélkül n ncs magyar kultúra,
csak nagy geológusaink hagyományain épülhet fel.
:

Kérem a Választmányt és tagtársainkat, aktívan vegyenek részt a jövben
Társulat életének irányításában, hogy ezáltal a Társulat betölthesse azt a szerepét. amelyet dolgozó népünk joggal várhat tle, hogy az ötéves terv keretében a
földtan vonalán is megszülessenek az Inotához és Sztálinvároshoz hasonló nagya

szer

alkotások;

Közgylés
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A

1.

legközelebbi Földtani
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Közlönyben hozzuk nyilvánosságra

a tagnévsort.
2.

vezetni,
3.

A

kell elkészítéssel, be kell
beadhassa szavazatát.
20 aláírással érkezett egy indítvány, amely a Földtani Értesít újból való
Társulat

tagjainak

hogy mindenki írásban

megjelenését

szétszórtsága miatt,

is

kéri.

A közgylés mindhárom

javaslatot elvileg elfogadja.

A

második javaslat

alapszabálymódositást tesz szükségessé, ezért ennek megvitatását határozták el.
A harmadikkal kapcsolatban a ftitkár meghatalmazást kap. hogy az új folyóirat
megjelentetése érdekében felvegye a kapcsolatot a MTESZ illetékes szerveivel és
amellyel esetleg közösen adhatná ki a
a Bányászati és Kohászati Egyesülettel,
Társulat az ismeretterjeszt folyóiratot. A hozzászólók kivétel nélkül magukévá
tették az ügyet és csak a kiadás módozatait és lehetségeit érintették.
Clj

vezetség

Sándor

Elnök:

Vitális

Társelnökök:

Földvári
Kertai

Jantsky Béla
Balogh Kálmán
Jakucs Lászlóné
Barabás Andor
Fülöp József

Ftitkár:

Felels szerkeszt:
Szakszerkeszt:
Titkár:

Jegyz:
Szervezési és Propaganda
felelse:

Bizottság
Kretzoi

Oktatási Bizottság felelse:
Mszaki Tudományos Bizottság felelse:

Szerkeszt B zottság
:

Aladár

György

Miklós

Reich Lajos
F'öldvári

Aladárné

Miklós, Meisel János, Egyed
Sztrókay Kálmán, Csajághy Gábor, Pantó Gábor, Tokody László
Kretzoi

tagjai:

László,

slénytani Szakosztály vezetsége:
Elnök:

Telegdi Róth Károly

Titkár:

Bogsch László

Választmányi tagok: az elnökség tagjai, a’ bizottságok felelsei,
osztály vezetsége, a szerkeszt bizottságok tagjai és
Bartkó Lajos
Bulla Béla

Csepreghyné Meznerics
Erdélyi János
Grassely Gyula
Gedeon Tihamér
Horusitzky Ferenc
Káposztás Pál
Körössy László
Kiss János

Koch Sándor
Liffa

Aurél

Majzon László-

Mauritz Béla
Miháltz István

Noszky

Jen

Oszlaczky Szilárd
Papp Ferenc
Pávai Vájná Ferenc
Renner János
Scherf Emil
Schinidt E. Ribert

Schréter Zoltán
Strausz László

Siimeghv József
Szalav Tibor

a

Szak-

Szalánczy György
S zádec k y Ka rd os s E lemé
Szentes Ferenc
Szepesházy Kálmán
Székyné Fux Vilma
Szörényi Erzsébet
Szurovv Géza
Tömör János
Vadász Elemér
Vendel Miklós
Ven dl Aladár
-

/.

Vigh Gyula
Zsivnv

Y

;

ktor

Földtani Közlöny LXXXll.

326

A Magyar
Zoltán
László

Ajtay
Alföldi

A! pár Gyula
Andreánszky Gábor

Ern

Ács

éi'f.

1952. 7

Bakos Péter
Balogh Kálmán
Balyi Károly
Barabás Andor
Barnabás Kálmán
Bárt

k

Lajos

Bárdossy György
Bá rdossyné Lieszkovszky Zsuzsa
Bem Boleszlav
Bendefy László
Benk Ferenc
Benk Ferencné
Bertalan Károly
Bérezés László
Bidló
Bíró

Gábor

Ern

Sándor
Boda Jen
Bodócs János
Bognár János
Bogsch László
Borisz Davidov Petrov

Blcier

Borps Ádám
Boros István
Borsos E. Irén

Buday György
Budav László
Bukovszky János
Bulla Béla

Csiky

Gáh

Csillag

>r

Pál

Czimboray Lajos
Czifrusz Imre

Faki

i

József

Farkas László
ifj.
Fehér János
Fehérvári Miklós

Koch Nándor
Koch Sándor
Kocsis Árpád

Fejér Leontin
Fekete Zoltán

Ferencz Károly

Kocsis

Földvári Aladár
Földvári Aladárné
Frits József
Fiilöp József
Füzesy László

Kókav József

Ern

Darányi Ferenc

Kopek Gábor
Korim Kálmán
Kotsis Tivadar
Kottász István

Gaá! István
Gebhardt János

Kovács Lajos
Kovács Zsolt
Körösiné Fraknóy Vera
Körössy László

Gedeon Tihamér
Gcrber Pál
Gilicz Bála
Goczán László
Gombos Jolán
Göbel Ervin
Guzi Károlyné
Gyarmathy László
Gyovai D. József
Györki József
Gyulai Zoltán

Kövi János
Kreftly Gábor
Kretzoi Miklós
Ivubovics Imre

Lakatos Sándor
Lakatos Tibor
Lavrencsik Lajos

Láng Sándor

Hadnagy Lajos

Legányi Ferenc
Lengyel Endre

Halász Lajos

Lifía

Ha'.tenberger Mihály
Hege István

Lrincz István

Hegeds Gyula
Hegeds Jen

Majer István

Herrmann Margit

Manigai Péter
Mauritz Bála

Jen
Rezs

Hojnos
Honfi Ferenc

Mazalán Pál
Márton Gyula
Máthé Béla

.

Horusitzky Ferenc
Horvai Adám

Meisel János
Meisel Jánosné
Meizl István
Mezsi József

Hoznék István
Honig Gyula
Hörömpöly Miklós

Méhes Kálmán
Mészáros Mihály

Illés Gyula
Imreh László

Miháltz

Jakucs László
Jakucs Lászlóné
Jamniczky Kázmér

Dómba: Tibor
Dubay László

Jankovitsné Steinert Katalin
Jantsky Béla

r

ztergálos Tibor

István

Miksa Mária
Moeszné Rásky Klára
Molnárné Dobos Irma

Deres Ferenc
Dér István
Dévényi Magda

Emszt Kálmán
Emszt Mihály
Endrey Elemér
EnJrey György
Erdélyi János
Erdélyi Mihály

Aurél

Majzon László

Dank Viktor

E 'érszegi Pál
Egyed László

Lajos

Kolonics Lajos
Kolosváry Gábor

Iharos Miklós
Dallos

sz.

Kiss János
Kisvarsánvi Géza
Klaffl Gyula.
Klein József

Facsinay László

Hevesi

Csajághy Gábor
Csepreghyné Meznerics Ilona
Csigaházi Gyula
ifj.

9.

Földtani Társulat jelenlegi tagjai:

ifj.

Ballenegger Róbert

—

Muntyán István
*

•

Járányi István
Jávor Alajos
Jugovics Lajos
Kaszanitzky Ferenc

Nagy Béla
Nagy István Zoltán
Nagy János
Nagy Károly
Nemes Árpád
Nemecz Ern
Nemes Gyula
Nemes Lajosné

Kálmán Árpád
Káposztás Pál
Kertai Györg\

Németh Dezs Tibor
Németh Gusztáv
Noszky Jen

Jaskó Sándor
Jámbor Miklós

Kilény

i

Tamás

Nyir M. Réka
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Oszlaczky Szilárd
Osváth Emília
Ottlik Péter

Schwarcz Gyula
Strausz
Streda

László

Rezs

Stubnyán István

Pantó Dezs
Pantó Gábor
Papp Ferenc
Papp Károly
Papp Károly né
Pavücsek Nasián

Szabó Imre
Szabó Elemér
Szabó Géza
Szabó János
özv. Szabó Józsefné

István

Pálfalvy

Pávai-Vajna Ferenc
Pékár Dezs
Pojják Tibor
Pusztai Gyula

jfj.

Radnóty Egon
Rapszky Józsefné
Rásonyi László
Reich Lajos
Reisz Sándor

.

Reményi K- András
Reményi Péter
Renner János
Révfalvy János

Saáry Éva
Salamon Lajos
Sámsoni Zoltán
Sándor Gáspár
Selmeczi József
Semptey Ferenc
Serényi Erzsébet
Sidó Mária
Sikabonyi László
Siklóssy Sándor
JSiposs

Zoltán

Skobrák Ferenc
Sólyom Ferenc

Sümeghy

József

Scheffer Viktor
Scherf Emil

Schmldt E. Róbert

Varga Gyula
Vargáné Csri Ilona
Varjú G\u!a
Varrók Kornélia
Vass József
Vavrinec Gábor
Vándorfi Róbert

Vecsey György
Vendel Miklós
Vendl Aladár

Szalay Tibor
Szalánczy György
Szádeczky K. Elemér
Szebényi Lajos

Verikovics István
Verebélyi Kálmán
Veress József
Vértes László

Szentes Ferenc
Szepesliázv Kálmán
Székely Pál
Székely Tibor

Vigh Gyula
Vigh Gusztáv
Vincze János
Visovszky György
Vitális György
Vitális Sándor

Székyné Fux Vilma

•

Völgyi László

Széles Lajos

ifj.

Szénás György
Szép Béla

Wein György

Szörényi Erzsébet
Szöts Endre
Sztrókay Kálmán

Szurovy Géza

Wi'.lems Tibor

Zamaróczy Dezs
Zeller Tibor

\

Zerimváry Szilárd

Takács

Ern

Tamás Ferenc
Tamás Zoltán
Telegdi Róth Károly
Tersánszky László
Tiles n

Leó

Tokody László

Tömör János
Tompa Margit
Torma László

Zilahy Lídia
Zolnai Gergely
Zólyomy Miklós
Zoltán

Gyz

Zsivny Viktor
Zsombor László
Jelenleg külföldön tartózkodó
tagjaink:

Tóth Lajos

Kálmán
Trümmel István
Turkovich György
Tregele

Ungár Tibor

Schréter Zoltán

Ursitz József

Schwáb Mária

Vadász Elemér

Bodzsár Tivadar
Csetneki János
Kassai László
Lóczy Lajos
Nagy Bertalan
Petraschek Vilmos
Ján Senes

ANKETOK

(1952. márc.

Oktatási ankét.

19.)

Vadász

hogy oktatási ankétunkai a^magyarE. kiemeli annak jelentségét,
szoviet barátsági hónap keretébe illesztettük be. Ez azt jelképezi, hogy az egyetemi oktatás és nevelés terén hasznosítjuk a szovjet elveket. A rendszeres geológusképzés nálunk
csak a felszabadulás után indult meg és most van kialakulóban, üj geológusnemzedékialakítakünket a szovjet útmutatás alapján, a mi szükségleteinknek megfelelen kell
nunk.

Nemcsak szaktudást

tanunk az ifjúságnak,

kell

adnunk, nemcsak a szakmai továbbfejldést kell biztosímunkát, hanem ezenfelül a szocialista munkaerkölcs

a kollektív

szellemét kell beleoltani.

.

0

Hozzászólók:

Ven d A. saját példáján mutatta be, milyen nehézségek árán lehetett valaki a
múltban geológussá, mennyire önnevelés kérdése volt, hogy valakibl jó szakember váljék. Ma minden lehetség és könnyítés rendelkezésére áll az ifjúságnak. Kötelességünk,
hogy minél tökéletesebb képzési rendszert dolgozzunk ki. A földtani tudomány egyre
mégpedig
exaktabbá válik. A képzésben tehát nagyobb figyelmet kell szentelni a kémia
l

—

analitikai,
hanem a fizikai-kémia oktatására is.
általános, szervetlen
és
A továbbképzésben az etika fontos szerepét hangsúlyozza. Az ifjúság nevében felszólaló
G. rámutat a földtani oktatás nagy fejldésére. Örömmel állapítja meg.
Kis
hogy tanulmányaik az ismeretanyagon kívül dialektikus gondolkodásmódra nevelnek.
Az ifjúság megértette, hogy a tudomány a természet átalakításának eszköze.

nemcsak az

varsányi

A következ eladó Gyulai Z. a szovjet és magyar geológusmérnökképzést
A Szovjetunióban hét, nálunk egy geológusmérnöki és egy geofizikusmérnok:
szak van. A szovjet és magyar tanmenet nagy vonalakban megegyezik. Az els geológus-

"ismertette.

mérnökök 1956-ban végeznek.
Hozzászólók:
Kert a Gy. kiemeli

nagy gyakorlati jelentségét^ Az egyetemen tudolennünk azonban vele, hogy nem minden haP.gatóból
ivei egyelre a geológusoknak kel! a geológusmérnöki feladatokat is meglesz tudós. S
oldaniok, sokkal több mszaki ismeretet kell adnunk.
i

mányt

kell

tanítani, tisztában

a földtan
kell

A harmadik eladó, Koch N., a középfokú geológusoktatás és geológustechnikusképzés kérdéseit ismertette. Foglalkozik a M. All. Földtani Intézetben létesített tanfolyam
menetével és eddigi oktatási tapasztalataival. A hibák kiküszöbölésére kívánatosnak látja
egyes eladások összevonását, rövid tankönyvek kiadását és a kötelez szakmai gyakorlat
bevezetését.

Hozzászólók:

Vitális
volt. Nem

S. szerint az Áll. Földtani Intézet középfokú tanfolyama szükségmcgvette figyelembe, mire képzik a hallgatókat, ezért az elmélet túlsúlyra
jutott a. gyakorlattal szemben. Ennek az oktatásnak helyes megszervezése a jöv feladata.
B # szerint a négyéves geológustechnikusi képzés színvonalát a 6 hónapos
tanfolyamon természetesen nem lehetett elérni. Módot kell adni tehát az onnan kikerült
lelkes fiatalok további fejldésére. P a p p F. a Megyetem földtani érdekldés mérnök-

oldás

Balassa

hallgatói helyes szakmai foglalkoztatásának kérdésére,
latok jelentségére hívja fel a figyelmet.

Semptey

F.

pedig

a

gyakor-

A negyedik eladásban Pécsi M. a földrajz-földtan szakos tanárképzés elzményeit és tanmenetét ismertette. Felhívja a figyelmet a tanszékek oktatószemélyzettel való
ellátására.
szovjet mintának a mi méreteink között csupán irányelveit valósíthatjuk

A
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me „ ^ szovjet társadalomban a földrajztudomány
csupán a földrajzi környezet törvényszerségeinek
annak tudatos megváltoztatását tzi ki feladatául.

célja

alapveten megváltozott: nem

megismerésére szorítkozik,

hanem

Hozzászólók:

Jantsky

B. helyesnek tartaná, ha az ásvány-kzettan oktatását a középiskolában földrajz-földtan oktatásától külön választanák s az ásvány-kzettant inkább kémiaszakos tanár tanítaná. Bulla B. hangsúlyazza, hogy a földrajz-földtan szakos tanárképzés nem keresztezi a geológusképzést. Á tantervben mutatkozó fedések abból fakadnak, hogy a két tudomány tárgyalási alapja hasonló, más azonban a szemlélete.

Könyvankét. (1952. április 23.)

I.

Szádeczkv K* E. megnyitó szavai után elször Vadász E. ,.Bauxitföldtan“-áf
(Akadémiai Kiadó, 1951.) ismertette Gedeon !. Megállapítja, hogy szerznek „A magyar bauxit elfordulások földtani alkata" c. müve mintegy bevezetése a most megjelent
„Bauxitföldtan”-nak. Azóta földtani szemléletünk kiszélesedett. Termékenyítöleg hatottak
rá a Szovjetunióból hozzánk jött orosz geológusok, akik tapasztalataikat önzetlenül adták
át a magyar geológus gárdának.
A „Bauxitföldtan” tárgyalásmódját „a módszertani beállítás és az oknyomozás
logikus menetének kidomborítása” jellemzi „földtani szintézisben”.
Összefoglalja a bauxit megismerésének történetét az ásványi összetétel és a kzettani jelleg változatosságát. Elsnek adja az irodalomban a bauxitok keménységvizsgálatának összesítését. A bauxit és az agyag közti határvonalat így jellemzi: „a bauxitjelleget az alumíniumásványok hidroxid-jeMege szabja meg, az érc-jelleg pedig a timföld
és kovasav viszonyából adódik”. A bauxit érc-jellegét a Szovjetunió bauxit-minsítési
szabványa alapján határozza meg. A bauxit egyes járulékos elegyrészeibl a bauxit képzdési körülményeire von következtetést. Pontatlan azonban a minden bauxitban jelenlév mangán említése („mangán, pszilomelán, vagy piroluzit alakban ritkán mutatkozik”).
Igen érdekes a bauxittelep határán végbemen kérgesedési és kzetporlódási folyaa
mat beállítása. A karbonátos határon mutatkozó kéregképzdés Vadász szerint
felülrl lefelé tartó szivárgással kapsivatagi máz képzdésével mintegy ellentétben
-

—

—

csolatos.

A bauxit keletkezésével kapcsolatban a bauxit- és kszéntelepeinkben gyakori alunit
jelenlétének különös fontosságot tulajdonít a szerz. Szerinte az alunitképzdés esetleg
a bauxitképzdés földtani folyamatában is szerepet vihetett.
bauxitképzdés! elméletét, valamint R o z sRészletesen tárgyalja
ková-nak és Sóból evá-nak a bauxitszintézisre vonatkozó kísérleteit. Párhuzamot von
G 1 a d k óva l i a vk.in- és A r h a n g e s z k -féle tengervízi bauxitképzdés és
a
sz ki-Kar javin szerinti édesvízi bauxitkeletkezés között. Egészen újszer a bauxit
utólagos elváltozásának tárgyalása.
A Föld b a ux telf ord u á s aimak ismertetése után a bauxit kutatásának irányelveit
és felhasználásának arányszámait ismerteti a könyv.
A bauxittelepek korok szerinti tárgyalásán beiül, a laterit-, illetve a karsztbauxitterületeket elkülönítve veszi sorra.
A bauxltra vonatkozó forrásmunkák felsorolása minden bauxitkutatónak kiindulásul szolgálhat. A könyvet néhány fényképpel együtt összesen 45 szelvényrajz élénkíti;
ezekhez még 2 térkép is járul.
„

Ferszman

M

1

i

i

!

,

Bauxitirodailmunk korszer mvel gyarapodott tehát, amely nemcsak a gyakorló
geológusnak nyújthat hasznos támpontot, hanem az egyetemi oktatásnak is vezérfonalául
szolgálhat.

Hozzászólók:

Székyné Fux V. megállapítja, hogy a munka korszer összefoglalása az eddigi
eredményeknek, üjszeren tárgyalja a keletkezési elméleteket és a laterit-bauxit különválasztásának kérdését. .Mint legfbb értéket kiemeli, hogy vitás kérdéseket is fölvet, és
ezzel a

jöv

kutatás irányára utal.

Másodiknak Tokody L. és Dudichné Vendl M.; Magyarország meteoritgyjteményei (1951, Akadémiai Kiadó) c. munkáját ismertette Sztróka;. K- I.:
A Földre érkez meteoritok legnagyob része veszendbe megy, s csak csekély
részlegük kerül szakavatott kézbe. E kis részleget nagy megbecsülésben kell részesítenünk,
mint a helyes világkép kialakításához nélkülöztietetlen megismerések hordozóját.
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9.

sz.

Magyarország legnagyobb meteoritgyüjteménvét az Országos Természettudományi
rzi. E gyjteményrl eddig megfelel jegyzékünk nem volt. Az elz

Múzeum Ásványtára

katalógus 1886-ban jelent meg, amikor
jelents gyarapodással a példányszám

gyjtemény még 254 darabból állott,
a hullási helyek száma pedig

azóta
484-re
emelkedett, s így ma ez a gyjtemény világviszonylatban is a legértékesebbek közé
tartozik. A jegyzékbefoglalás munkáját az idközben elhunyt D. Vend! M. kezdte meg.
A visszahagyott feljegyzéseket felhasználva, most
y L. elkészítette a gyjtemény teljes jegyzékét, és egyúttal korszer rendszerezéssel csoportosította az anyagot.
A könyv rövid bevezetben ismerteti a Magyar Nemzeti Múzeum meteoritgyja

1295-re,

Tokod

teménye gyarapodásának

történetét,

ill.

kialakulásának

fbb

mozzanatait,

majd külön

táblázatként közli a világirodalomban eltér néven szerepl hullási helyek egyeztet,
betsoros jegyzékét, s ezzel megkönnyíti a sokféle írásmód és megnevezés közötti tájékozódást.
De a kiadvány nemcsak az Orsz. Természettud. Múzeum gyjteményének korszer jegyzékét nyújtja, hanem az ország többi, érdemesebb meteoritanyagát is felöleli,

így külön fejezeteken ismerteti a budapesti Tudományegyetem Ásvány-Kzettani Intébudapesti Mszaki Egyetem •Ásvány-Földtani tanszéke, a debreceni Ref. Gimnázium
és a nyíregyházi Jósa András Múzeum rizetében lév meteoritok jegyzékét is.
A könyv összesen 104 oldal terjedelemben jelent meg. Ebbl a szöveges rész 19
oldalnyit tet>z ki, a többi a leltári és a Prior-rendszer szerinti összeállításban közli az
említett gyjtemények meteoritanyagának katalógusát.
A magyar-orosz-angol nyelven közzétett munka elssorban hazai és külföldi szakemberek és intézmények számára készült. Idszerségét fokozza, hogy az 1948-ban Londonban tartott geológuskongresszus külön felhívással fordult a résztvev országok szakköreihez s a birtokukban lév meteoritanyag nemzetközileg használható jegyzékének
elkészítését kérte. A nagy gonddal és hozzáértéssel készült munka tehát nemcsak értékes
kiadvánnyal szaporítja hazai szakirodalmunkat, hanem egyszersmind a külföld felé is
eleget óhajt tenni a fenti kívánságnak, amidn, bemutatja és az érdekeltek elé tárja
világviszonylatban is nagyértéknek mondható meteoritanyagunkat.
zete, a

Hozzászólók:

Földvár iné Vogl
kutatásokhoz

Kö.

hogy

a

M

kiemeli, hogy a könyv nagy segítséget jelent a további
kábái meteorit vizsgálatára munkabizottság alakult, amely

legkorszerbb módszereket alkalmazza vizsgálatainál. Koch S. különösen arra mutat
hogy a könyv megjelenésével a világviszonylatban is elsk közé tartozó gyjtemény
mindenki számára hozzáférhetvé válik.
a

rá,

II.

könyvankét.

(1952.

május

21.)

Vendl A.: Geológia I.—41. (1951, 1952. Tankönyvkiadó, Budapest) c. tanTelegdi Roth K- ismerteti.
A tudományos és gyakorlati oktatás új, haladó szellem vonalvezetése minden

Elsnek
könyvét

eszközzel arra törekedik, hogy felsoktatásunkat megfelel tankönyvekkel mielbb ellássa.
Ügyszólván hónapról hónapra szaporodnak az új kiadványok és azok sorában a mintának készült szovjetfordítások mellett a hazai szerzknek a hazai adottságokat kidomborító fiskolai tankönyvei is. Régi felsoktatásunkban magyar nyelv tankönyvek ijeszt
hiányát éreztük, mikor az eladási jegyzetek anyagának kiegészítését idegen nyelv és nem
a magyar viszonyokra szabott tankönyvekben kellett keresnünk.
A nem egészen szerencsés S c h a f f e r- fél-e „Geológia” fordításától eltekintve,
Böckh H. 3 kötetes müvének megjelenése óta már közel 50 esztend telt el. Idközben
természetesel vult s ma már egyébként is ritkaságszámba megy.
Nagy örömmel üdvözöljük tehát Vendl A. mvét.
A szerz mszaki vonatkozású földtani ismeretekkel is bven foglalkozó földtantankönyv
a Mszaki Egyetem mérnök- é-s építészhallgatói kezébe adni, akik a
földtant
l ásványtani és kzettani elismeretek nélkül
az els évfolyamban
haliga'
azonban messze túlntt ezeken a kereteken s a tágabb értelemben
vett föld:
'lánycsoportnak egészét felöleli. Ezzel a
kézikönyvvé vált, amely
fleg a g
fiatal mérnököknek és geológusoknak lesz útmutatója.
" így vonalú beosztását kétségkívül bizonyos a Mszaki
A rr
Egyetemen meg.ez való ragaszkodás jellemzi. Újszer azonban, hogy mindenütt
gy
földtani ismereteknek a mérnöki gyakorlatban való alkalmazása,
a Föld egészére és kialakulására vonatkozó ismereteket és elmé-

—

mköd

.

.

i

letek''

jrszer beállításban.

m
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Az I. kötetnek több mint a felét az ásványtani, st kristálytani megalapozású
kzettan teszi ki.
.......
..
_
..
Az ásványtan es kristálytan nata.mas anyagat röviden összefogta. o rész az ebben
számára
élvezetes
kompendiumot
tájékozatlan
jelent.
A
részére azonjáitasok
a tárgyban
ban ez a rész túlságosan tömör.
A könyv azokat a kzettani ismereteket domborítja ki, amelyek elssorban a
,

.

,

.

,

,

.

mérnöki hivatás szolgálatában állanak. A kzetek' külszíni formáinak, elválásainak, bányászatának és mcgmunkálhatóságának tárgyalása, a kzetek fontosabb tulajdonságait
ismertet függelék, valóban kifejezik szerznek mérnöki földtani célkitzéseit.
-A kzettani fejezet a’ szokásos felosztást követi. A magmás és átalakult kzetek
leírása csak tömör összefoglalásban szerepel. Ezzel szemben igen bséges az üledékkzetrész. Az üledékes kzetek keletkezési folyamatát a lepusztulás, szállítás, felhalmozódás és közettéválás -logikai sorrendjében tárgyalja. A fizikai és vegyi mállás és azt
kísér jelenségek ismertetését számos, jórészt a közvetlen környezetünkbl vett példa
és ábra szemlélteti. A törmelékes kzetekkel foglalkozó rész a homok- és agyagfrakciók
részletes tárgyalása mellett kiterjeszkedik azok vizsgálati módszereire és gyakorlati felhasználására is. Hosszabb fejezetben ismerteti a talaj fizikai és vegyi tulajdonságait, a
’talajfajtákat, st a talajjavítási módszereket is. A kiválási és szerves üledékeiket tárgya'ó
fejezetekben a keletkezés, kzettani és vegyi minség, földtani elfordulási mód és felhasználás elemzése mellett nagy gondot fordít a hazai
elfordulások
ismertetésére.
A könyv els kötete a küls erk mködésével fejezdik be. Az ismertetés a felszínre
hulló esvíz hatásával indul el, részletesen követi a földkéregbe beszivárgó víz sorsát,
a folyóvíz földtani munkáját. Külön súlyt helyez a talajvíz különböz fajtáinak, az árvizeknek s a különféle kzetfajták vízzel szembeni viselkedésének tárgyalására. Ez a könyvnek második, valóban mérnökgeológiai fejezete, amely többek között a talajvíz '..áros
hatásaival és az ellene való védekezés módjaival is számos találó példa kapcsán
g! átkozik. Itt kerül sor a suvadások, rogyások, csuszamlások, hegyomlások és azok elhárításának módozataira is.
A tenger földtani tevékenységével foglalkozó rész után a jég és a szél munkáját
ismerteti a könyv. A fagynak a kzetekre gyakorolt hatása mellett a fuióhomok megkötése s a magyarországi löszök származása jelenti itt a gyakorlati szempontokat.

tani

;

szerves élet földtani szerepére való utalás.
foglalkozó fejezetek a II. kötet elejére kerültek.
A vulkánossággal kapcsolatban kerülnek tárgyalásra a szilikátolvadékok törvényszerségei, a piutónok alaktani és genetikai kérdései, majd a vulkánosság felszíni megnyilvánulásai, a vulkáni utóhatások s az érctelepek keletkezése.
Itt föl kell vetni azt a kérdést, hogy a magmás mködéssel összefügg összes elméamelyek további része V e n d
tankönyvében a geokémia
leti kérdést és jelenséget
nem volna-e célszerbb a magmás kzeteket megelz egyetlen tárfejezetébe került
gyalási egységbe összefoglalni, ugyanúgy, m.int ahogyan az üledékes kzetek tárgyalását
megelzi azok keletkezésének ismertetése (amit egyébként egybe lehetne kapcsolni a
lepusztító tényezkrl szóló fejezettel). Ilyen tárgyalási mód szakítana ugyan a földtani
tankönyvek hagyományos beosztásával, de egy a földtani tudománykor összességét átfogó
hatalmas alkotást ilyen hagyományok már nem köthetnek. Ugyanígy a hegységszerkezettel foglalkozó részhez lehetne kapcsolni a földrengésekrl szóló fejezetet is. így az abban
tárgyalt szeizmikus mérési módszer ismertetése összekerülhetne a többi geofizikai jelenségnek (földmágnesség, elektromosság és radioaktivitás), azok mérésének s a mérési
eredmények értelmezésének tárgyalásával.

Rövid

a

A bels erkkel

—

—

1

A hegységszerkezettan a szárazulat- és hegységképzdés által létrehozott formák
leírásával kezddik, mindenütt utalva a mérnöki vonatkozásokra. Rövid geonrechanikai
ismertetés után jellemz hegységtípusokat elemez. Részletsen foglalkozik az Alpok, a
hegységszerkezetével is.
Kárpátok, Magyarország,
földjének
valamint a Szovjetunió
A földkéregmozgások elméleteinek rövid ismertetése zárja le ezt a részt.
Ezután geokémiai fejezet foglalja össze a Föld tömegének vegyi összetételét, az
elemek eloszlását, a Föld belsejében, valamint felszínén, illetleg annak közelében végbe-

men

anyagvándorlások törvényszerségeit.
a földA 11. kötet nagyobbik részét
a rétegtan alapél veinek ismertetése után
történet teszi ki. Az egyes idszakok eseményeit általános ismertetés vezeti be. azutár;
k feja legjeMegzetesebb területekkel foglalkozik nagyobb részletességgel. Általában a
sfötdrajz
séghajlat
vulkanizmus tá-gyaláv
hegységképzdés
ldési módok
egyes
sorrendet alkalmazza. Végül a növényi és állati élet összefoglalását adja. Mind
idszak tárgyalásában külön fejezet foglalkozik a magyarországi viszonyokkal.
szí zö
Kívánatos volna egy a föld s az élet történetét összefoglaló zárófejez
'ékrl.
általában csak az exakt megállapításokat hangsúlyozza, de húzódik az el

—

—

—

—

—

—
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sz.

amelyek sokszor valóban túlzásokra hajlók. Mégis, egy lelkes kezd kutató^ tudatába
szerbele kell vinni egy tömören összefoglaló képet a föld és élet történetének arról a
vetlen eseményeiben ciklusokra bomló, ritmikus, de mégis, folyton elretör, egységes
folyamatáról, amelynek minél teljesebb megismerése ffeladata a tudományos kutatásnak.
Az élenjáró ’szovjéttudomány ideológiai beállítottsága is ebben az irányban halad.
A könyv ^elzetes bírálatában és szerkesztésében is van néhány lazaság. Az elszóban egész sor munkatárs nevet olvashatjuk, akik a sajtó alá rendezésben a szerznek segítségére voltak. Tankönyvkiadásnál mindig ajánlatos a legnagyobb óvatosság, és
mindenképen indokolt a leggondosabb bírálat. A „Geológia” hatalmas anyagát egy ember
jól nem bírálhatta el, oda valóban több bíráló kellett, éspedig az egyes tudományágak
specialistái. A bírálók a könyvben itt ott található elírásokon azonban átsiklottak, a bírálat tehát nem volt elég alapos. Különösen az. I. kötet címfeliratainál zavaró a bettípusok
.következetlen használata (pí. a „Kristályok szerkezete” fcím dlt betkkel a szöveg
közé került). Helyenként az ábrák messze kerültek a rájuk vonatkozó szövegtl, itt-ott
meg vannak fordítva, st ugyanaz az ábra két különböz névvel kétszer is szerepel.
A könyvhöz mintegy' 50 oldalnyi irodalmi összeállítás csatlakozik két fiatal kartárs szerkesztésében. Már futó áttekintés is meggyz arról, '.hogy egész sor jelentéktelen
hiányzik; a címek csoportosítása pedig
értekezés felsorolása mellett néhány fontos
egyáltalán nem következetes. Az irodalmi összeállítás hasonló tankönyv esetében két
utat követhet. Megadhatja egyszeren annak a nem túlságosan nagyszámú kézikönyvnek
összeállításánál valóban felhasznált. Ha azonban a
a címét, amelyeket a szerz
tárgy’ kimerít irodalmát kívánja adni, azt sokkal gondosabb és hosszadalmasabb munkával érheti csupán el, mint amilyennel a szóbanforgó összeállítás készült.

m

mve

.

Végezetül megállapíthatjuk, hogy hézagpótló, nagyérték, a hazai tudományos
káderképzésben és tudományos munkában rendkívül hasznos könyvvel gyarapodott tankönyv- és kézikönyv-irodalmunk. Az ismertetések a nagytudású és tapasztalaté, széles
látókör szerz eladásában egybefolyók; minden új lehetleg már ismerten épül- föl.
Az anyag korszer és a lehetség szerint minden 'irányban kimerít; a nagyszámú példa
sokoldalúan támasztja alá az elméleti fejtegetéseket, a hazai viszonyok mindenütt kellen kidomborodnak. Az eladási mód tömör, de könnyen érthet, egy kitn tankönyv
követelményeinek mindenben megfelel.

Hozzászólók:
E. megállapítja, hogy a mérnök számára Vendl könyve nemcsak
igen hasznos kézikönyv is. Elnye, hogy fejezetei külön is érthetk.
A mérnök számára legfontosabb két fejezet, a laza törmelékes kzetek és a talajban
áramló víz földtani adottságai részletesen ki vannak fejtve. Legfbb érdeme, hogy hidat
vert a talajmechanika és földtan, valamint a hidraulika és földtan közé.
F. az irodalomjegyzékkel kapcsolatban megjegyzi, hogy abban csak 1920.
szerepelnek.
óta megjelent és fleg mérnökök számára is használható

Mosonyi
hanem

tankönyv,

Papp

mvek

Az ankét második eladásán
Kiadó

1952.,

Vadász

E: Köszénföldtan

c.

mvét

(Akadémiai

Vitális S. ismertette.
dalmnkbl régóta hiányzott egy

180 oldal.)

olyan összefoglaló munka, mely a^ kSzaki r
széntelepekre vonatkozó földtani ismereteinket együttesen mutatja be. Ilyen összefoglalás
egyetemi oktatásban volt régóta kívánatos, de nagy hasznát látják a gyakornemcsak
erek is, akiket élethivatásuk köt össze ezzel a fontos ásványi nyersanyaggal.
lati szál
Magyar nyelven a kszénrl ilyen egységes, minden szempontra kiterjeszked mii
még nem v lent meg. V a d á s z munkájának f érdeme, hogy tárgyalási anyagát d:daktikusan állítja he, es tökéletes logikai sorrendben foglalja össze mindazt, amit a kszénre
vonatkozóan tudományunk mai állásán lényegesnek mondhatunk.
két részének (1. általános, és 2. területi kszénföldtan) aránya azt tükrözi,
A

m

Vadász

E. a kszéntelepekre vonatkozó ismeretgyjtés szempontjából a pontos
anyagismeretet és a képzdés földtani folyamatainak megismerését tartja a legfontosabbnak. Az általános köszénföldtan a munka kclharmadrészét teszi ki, holott a gyakorlati szakemberek szempontjából kívánatosabb let: volna az általános rész rovására
a területi kszénföldtant tárgyalni részletesebben.

hogy

Az általános köszénföldtan 8 fejezetre oszlik:
A kszén megismerésének története. II. 'A kszén fizikai, vegyi és ásványos
kszén kzettani jellegei. IV. A kszénképzdés. V. Kszénrétegtan.
sajátsága:. "
Vr. A kösz n és a kszéntelepek utólagos, változásai. \ íi. A kszénképzdés idbei
1.

megjelenése. Vili

A
telen

ak

k

Köszénteriiletek gazdaságföldtani megítélése.
kai, vegyi, ásványos és kzettan; sajátságainak tárgyalása kétségszínvonalú. Szívesen láttunk volna azonban valami utalást ezeknek

Ankétok

3

sajátságoknak a gyakorlati felhasználásban való szerepére. A kszén anyagi
tárgyalása kapcsán ki lehetett volna térni a kszénnek, mint a vegyiipar
anyagának nagy jelentségére és az egyes kszénfajtáknak kémiai lebontás vagy
kítas'útján való felhasználhatóságára.

a

;>í-

t és ének

rs-

A kszenek
pedig a

sajátsága;

kolloid

kszénképzdés folyamatánál

mind

a

:a!a-

kszén anyagának

részletesebb

tárgyalásánál, mind
igényeltek volna. A kpéldáján be lehetett vólna

ismertetést

szénképzdési folyamatok tárgyalásánál a bitumenképzdés
mutatni, hogy kszén- és kolajképzdés nem egymástól távolálló, sohasem érintkez
folyamat, hanem vannak átmeneti, összeköttagok is.
A kszénképzdés idbeli megjelenésének tárgyalása a munka többi részeihez
viszonyítva bvebb lehetne. Hiányzanak itt az sföldrajzi térképek is.
„A települési helyzet és kszénkincs” c. rész inkább a kszénkutatás és gazdaitt
bvebb ismertetésére lehetne
ságföldtani kiértékelés tárgyalásához tartoznék
és
kitérni.

A „Kszénterületek gazdaságföldtani megítélése” c. fejezet nem elégíti ki teljesen
a kszénkutatással foglalkozó gyakorlati szakember érdekldését Szükséges lett volna
ezzel a kérdéssel kapcsolatban a kszénkutatás alapelveit és módszereit részletesebb
áttekintésben nyújtani. Kétségtelen, hogy az általános résznek a kszénképzdés folyamatára, idbeli megjelenésére és a kszéntelepek változásaira vonatkozó megismeréseibl
levonhatók azok az általános alapelvek, melyek a kszénkutatást is irányítják, mégis a
kisebb elméleti felkészültség szakember számára hasznos lett volna egy bvebben kidolgozott kszénkutatási fejezet. A kutatás földtani módszerein kívül ebben az összefoglalásban szerephez juthatott volna a modern geofizika is (gravitációs, szeizmikus
szerkezetkutatás, radioaktív fúrólyukszelvényezés).
A gazdaságföldtani megítélésnél a minség kérdését jobban ki kell emelni, és
összetétel fontosságát, amely a vegyipari felfeltétlenül számításba kell venni a vegyi
használhatóságot eldönti. A nemzetközi kszénbecslés tárgyalása során meg kell említeni a Szovjetunióban bevezetett (sajnos, részleteiben még nem ismert) legújabb becslési
módszert, a különböz értékosztályba sorolásokat, mint a becslés legmegbízhatóbb, mindenre kiterjed módszerét.
Az egész általános részt több magyaroszági példa bemutatása élénkítené és közelebb hozná a magyar szakemberhez.

A

területi

'

.

kszénföldtan tárgyalását

a

szerz ugyancsak

8 fejezetre osztja:

Európa feketekszénterületei. II. Szovjetunió kszénterületei. III.. Ázsia feketekszénterületei. IV. Eszakamerika feketekszénterületei. V. Déli szárazföldek feketekszénterületei. VI. Európa barnakszénterületei. VII. Ázsia, Észak- és Délamerika, Ausztrália,
I.

Afrika barnakszénterületei. VIII.

A

Magyarország kszénterületei.

kszénföldtanban megismerkedünk a világ legfontosabb kszéne’fordulásaival. Ilyen tömör, kitn összefoglalást szakirodalmunkban elször olvashatunk.
Ennek a résznek egyik legsikerültebb fejezete a Szovjetunió kszénelfordulásainak ismertetése. A feketekszenek és barnakszenek különválasztása némileg megbontja az egységes képet, azonban a könyvben alkalmazott módon elfogadható. Hiány, hogy a Szovjetunió barnakszénelfordulásai nincsenek kellleg kiemelve.
Európa kszénterületeinek tárgyalása általában túlságosan rövidnek mondható.
A magyar olvasót éppen a környez országok köszénkincse jóval részletesebben érdekelné. Magyarország kszénterületeinek tárgyalása
bár errevonatkozóan összefoglaló
ebben a keretben részletesebb ismertetést igényelt volna.
munkák rendelkezésre állnak
A területi kszénföldtan tárgyalásánál a barnakszenek jóval kisebb 'terjedelemben jutottak szóhoz, mint a feketekszenek, holott —- ezek világgazdasági jelentségétl függetlenül
a magyar olvasóhoz mégis a barnakszenek állnak közelebb. A szomszédos
országok barnakszénterületeinek tárgyalása során szükséges lett volna a földtani analógiák kidomborítása a magyarországi elfordulásokkal.
A „Kszénföldtan” legnagyobb értéke átfogó, világos rendszere, egységes szemlélete. Tömör, kitn összefoglalása ez a kszénre vonatkozó földtani ismereteknek, melyet világos tárgyalásmódja és kiváló magyar nyelve közel hoz az olvasóhoz. A munka
terjedelme azonban bségesebb ábraanyagot bírt volna el.
területi

—

—

—

Hozzászólók:

Me

i

s e

1

J.

kritika

a

Horusitzky

E.

látszólagosai;,

tan”-ával,

abban

a

látja,

m

hogy

Vitális

kritikájában

szorosan összefügg
hiányolt fejezetek megtalálhatók.

ságok csak
s

kérdéséhez fzött néhány épít megjegyzést.

úgy
mert a

szerepl hiányos„Szénkzet-

Szádeczky

Fölei tani

33-1

Közlöm/ LXXXIl.

Végül Horusitzky F. ismertette S
kzettan“ c. könyvét. (Akadémiai Kiadó, 1952.)

1952. 7

évj.

z á d e c zik

y

—

9.

sz.

—K a r d o s

s

E.:

„Kszén-

Megjelen egyetemi tankönyveink egyrésze nagyobb igényekkel lép az olvasó
minthogy pusztán az egyetemi oktatás eszköze legyen. E könyvek egyrésze kész szakembereink szirmára is nélkülözhetetlen munkaeszköz. Szádeczkv-Kardoss E.: „Kszénkzettana” még ennél is többet kiván kielégíteni. Nemcsak oktatási célra rendszerbe
foglalt és munkaeszközként jól felhasználható összefoglalás ez, hanem saját sokéves ésnagyrészt töretlen utakon járó egyéni kutatásainak szintézise. A szerves és szervetlen
vegytan, a fizika, az élettudomány, az ásvány- és kzettan, a földtannak úgyszólván minden ága, a bányászat és technológiai, általában a természettudományok minden ága az
elé,

atomfizikáig, részt kért munkájában a központi célnak, a kszéntudomány minden oldalról való megvilágításának érdekében. Célkitzése: „a kszenekre és némileg a belle
nyert ipari termékekre vonatkozó elszórt és sokszor egymásról tudomással sem bíró
kutatók tudományágaiban elrejtett összefüggéstelen adatokat a kszén elegyrészeinek új
rendszerében úgy összekapcsolni, hogy azok egyetlen kutató számára is viszonylag
könnyen összefogható, szerves, él egésszé válhassanak”.

A szerz didaktikailag, helyesen jár el, midn a „Kszénkzettan” szétágazó nevezéktanának három fbb csoportját, a bituminitek, a huminitek és oxinitek általa bevezetett
csoportját már a bevezetésben meghatározza. Elrebocsátja a bioszféra geokémiájának
a szénülésben végs fokon az elemek
korszer földtani szemlélettel
fbb elveit, s
szabályszer geokémiai vándorlását látja. Az egógz munkán végigvonul a folyamatokra,
földtani történésekre súlyt helyez és pontos megkülönböztetésekre való törekvés. Eles

—

—

különbséget tesz a

kszénképzdés

két szakasza, a felszínen

vagy közelében végbemen

tzegdiagenezis és a földkéreg mélyebb rétegeiben végbemen epigenezis között. Az els
folyamat biológiai, az utóbbi elssorban geokémiai.
A genetikai szempont a tárgyalás egész rendszerét átszövi. Ez a szempont késztette arra, hogy a kémiai összetétel bemutatására az atomszázalékokban való kifejezést
használja, amely a folyamatokat a súlyszázaléknál reálisabb módon ábrázolja.
Nagy részletességgel tárgyalja szerz az egyes kzetelegyrészek fizikai tulajdonságait. Kiindulás: a vegyi alkat, a szerkezet, a környezet, a folyamatok és a gyakorlati
az oldhatóság, a
kiértékelés rendszeres és tudatos egysége. A fizikai tulajdonságok
gvú’áshmérséklet, a srség, a törésmutató és fénvvisszaverképesség, a szín és fényelnyelés, az. optikai izotrópia és anizotrópia, a ftérték, égésmeleg és a keménység
a többi tényezvel viszonosságban vannak. Jelentségüket kritikai megvilágításban adja.
Ilyen szemszögbl ismerteti a szénkzefítani. fizikai vizsgálatoknak a szakirodalomban
szerepl módszereit és adatait s ezzel a nem specialistának is megbecsülhetetlen segítséget nyújt a módszerek helyes megválasztásához és kiértékeléséhez.
Számos félreértést küszöböl ki a sávféleségeknek genetikai értelmezése. Rámutat
arra, hogy a vitrit, durit és fuzit nem jelentenek genetikailag merev elkülönülést, hanem

—

—

jelentésük „változik
kiindulási anyagtól,
tos

a

korral és a szénülési
szénülési foktól is függ.

földtani

hanem

a

A 'sávféleség nemcsak a
fényes vitrites sáv is lehet duri-

fokkal”.

A

s a szénülés folyamán a durit viíritté homogenizálódhatik.
speciális 'kszénszerkezet, a fejtési osztályok, a kokszolhatóság és brikettezhet-

eredet,

A

ség szénkzettani elemezése már
lógia

kérdéseinek területére vezet

a

gyakorlati élet szempontjából

is

fontos széntechno-

át.

A munka második része a kszénelegyrészek rendszertanával foglalkozik. A heeregyezmény álláspontjával szemben a szerz a kszénelegyrészeket is ásványokként
határozza meg.
Szádeczky rendszeres vizsgálatai kiderítették, hogy a kszén fizikai sajátságai és kémiai összetétele között szerves összefüggés van, mely összefüggések egy fizileni

kai-kémiai rendszer alapját képezhetik. Rendszere az anaerob jellegtl az oxidáló aérob
jelleg felé haladó csoportokat jelent. E rendszer alapjait barnakszén vizsgálatai alapján
1948-ban fektette le.
szovjetorosz
vizsgálatai alapelveit nagyrészben alá-

A

Gynzburg

támasztották.
Az eddigi önkényesen megválasztott szempontokkal szemben a bituminiteket nyílt
és zárt szénláncú vegyül etekbl felépített ásványokra osztja, azonban nem dogmatikusan,,
mer* a. fsúlyt nem a kémiai kötésmódra, hanem az elemi összetételre helyezi.
A huminitek kzettani beosztásában a növényi szövet szerepel
beosztási szempontként.
A hurpiniteket három csoportra osztja, aszerint, hogy a lerakodás idején egészben
maradt növényi szövetbl, mechanikája, felaprózott anyagból, vagy kémiailag kicsapódott anyagból keletkeztek-e. Ehhez a csoporthoz függelékként a nem humuszjelleg, O-baii
gazdag organikus savaknak anorganikus kationokkal alkotott sóit csatolja.
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Az oxidatív folyamatok által keletkezett oxiniteket két fcsoportra osztja: 1. kisebb
C-tartalmú és így nagyobb O-tartalmú elegyrészek, 2. nagyobb széntartalmú, tehát O-ban
szegényebb elegyrészek.
Az egyéb szerves anyagú kzetelegyrészekkel együtt a //-tartalmú és cellulózé
a rendszer teljessége kedvéért
az érctelérek szerves
származású anyagokon kívül
anyagú ásványait és a pegmatitok uralkodóan C-tartalmú ásványait is felsorolja.
Különös figyelmet szentel a szervetlen, illetve hamuképz elegyrészekre. Hangsúlyozza, hogy a hamuban felhalmozódó számos, gyakorlatilag nagyfontosságú elem, többek közt az uránium, legfontosabb forrásává a kszén válhat.
A kszénhamu típusait illetleg elfogadja Vadász E. genetikailag és gyakorlatilag elkülönített két ftípusát: a szilikátos-agyagos és meszes kszénhamutípust, melyekhez a hazai szempontból kevésbbé jelents sóskszén hamutípusát illeszti. A különböz hamutípusok különbözképen viselkednek olvadáspont, illetve salakosodás szempontjából, genetikai szempontból vizsgálva viszont az egykori környezet kzettani jellegére
engednek következtetni. A geológus számára a környezettel való összefüggés fontos adatokat nyújt, mert a környezet hatása a kszén egyéb jellegeiben, a medd betelepülések
és az organikus részek kialakulásában is dönten jelentkezik. így sikerült elkülöníteni
kszeneink közt a karsztkszén típusát.

—

Szádeczky
tikus

—

kszénkzettani rendszere természetes és

logikus.

Nemcsak didak-

jelentsége van, hanem az összefüggések és törvényszerségek mintegy

állnak elénk.
A rendszer bemutatása módot adott

lyamatokra

's

arra,

hogy az anyagon

belül

testet öltve

végbement

fo-

rámutasson.

kszénképzdést szorosabban vett földtani keretbe
hatások kszénkzetíani végtermékére. Szabad levegn, sekélyebb víztakaró vagy mélyebb víztakaró alatt nemcsak a szénülés kiindulási
anyagát képez növényzet, hanem az átalakulási folyamatok és végtermékek is mások.
Ezekbl értékes faciológiai következtetések vonhatók le. A környezet hatása befolyásolja
a szerves bomlás mértékét és
a bakteriális mködést befoa pH értéket, mely viszont
lyásolja. Befolyásolja a redoxpotenciált, mely viszont a bakteriális mködéssel együtt az
oldat redukcióképességét szabályozza. A- kezdeti szerves anyagok átalakulása aérob és
anaerob viszonyok között más-másféleképcn megy' végbe, és hatással van az átalakulásra
a fedrétegek kémiai természete is.

A munka harmadik
mindig rámutatva

helyezi,

A

része

a

a földtani

szokásos, szénülési fokozaton alapuló függleges kszénrendszerezési elv mellett

a szerz a mai lápöveken alapuló részletes, új genetikai beosztást dolgozott ki. A keletkezési körülmények rendszerezésére megadja a jelenkori és harmadkori lápkövek jellemz
növényvilágát, utal az egyes övék átalakulási folyamataira és az éghajlat hatására is.

A

növényi

anyag szénkzetté alakulásában három fszakaszt különböztet meg:

—

a tzegesedést, a tulajdonképpeni széniilést
mely az anyagot az antracit állapot igf
viheti
végül a grafitosodást.
tzegedés földtani biológiai mállás, meiy a felszínen
vagy a felszín közelében megy végbe. A s'zénülés nagyobb mélységben nagyobb nyomás
cs nagyobb hmérsékleten biológiai Íratás nélkül folyik le.
grafitosodás már a dinamo-

—

d

A

A

metamorfózis és termometamoríózis eredménye.

A szénülés folyamatainak kémizmusát és fizikáját s a melfékkzetek átalakulását
igen részletesen tárgyalja.
A munka negyedik fejezete a szénkzetfajtákat foglalja rendszerbe. Bemutatja
P°t°nié rendszerét, a közhasználatú szénülési típusokat s számos külföldi rendszerezési kísérletet. Részletesen vázolja
támaszkodó lápöves
a valóban földtani szemléletre
köszénrendszert.
A paleolimnológjai viszonyok nemcsak a kiindulási flórára, a felhalmozódó növényi részek természetére, hanem az üledékképzdési és átalakulásé viszonyokra is eleve
befolyássá^ vannak, tehát természetes földtani rendszerezés alapjául szolgálhatnak. így
megkülönböztet tavi és folyami képzdményeket, melyek ersebb átfolyással bíró mocsara -bán keletkeztek. A medd kzetek közül az
agyag és gyengén bitumenes vagy
e- agyag, meg az allochton
hun
kszéntelepek nagyrésze halmozódott fel ebben a
környeziben. .Megkülönböztet ezenkívül mélyebb síklápi képzdményeket. Itt magasabb
fej.vt.'Cgu :: r. enyzeí nem tenyészik, csak a plankton-algák és a magasabbrendü növények
’raanvaga halmozódhatik fel. Ezek lignintartalma csaknem semmi, cellulóze'/
P°leherje-, zsír-, viasz- és gyantatartalma
tar
viszont nagy. Kevés lesz a hum-ies oxyines es sok
nu<.
bituminites elegyrész. A lúgos közegben 8
8,5 pH mellett tiszn 3n e; ° J
Pfdött szapropelitek, az olajpa
és a semleges közegben, kb.
l^ o
'u ir
•erwidoA
jutja
üledékekbl kezdetben
6
-1°;
/
ob, késbb a betemetdés fo"
korú. menyek között kelekezett
szénkzete ^ tartoznak ide. Ezekben sok a

—

1

'

,

:

1

‘

Földtani Közln!) LXXXII.

336

évf.

1952. 7

—

I! és piritkén. s csak kevés a N. Hamuja nyomelemekben gazdag
szövetet alig riz meg. Iszapfaló fenéklakók mködése folytán a

elmosódik.

A

‘

9.

sz.

leliel,

hurr.inites

növényi

kzet finom rétegzdése
-

-

-

.

sekélyebb

I

api

képzdmények anyagát fleg

a

gyökerez egyszik
ebbl keletkezett kszén
Az eredet: üledék össze-

lápfenéken

növények szolgáltatják. Mivel ezek szövete kevéssé ellenálló, az
nagyrészt szerkezetnélkü'.i huminitból és humusztörme'.ékb! áll.
tételében a lignin közepes mennyiség, a cellulózé kb. 50%. a többi zsír, viasz és gyanta.
A köszénszármazék //-ben szegényebb.
A láperd övének képzdményei savanyú közegben 3 5 p u mellett és részben
aérob viszonyok között, a talajvízszint felett keletkeznek fleg fás növényzetbl. Ezért
kiindulási nyersanyagokban sok a Iiignin és a cellulózé, viszont kevés a fehérje, zsír és a
viasz. Kszénszármazékaiban tehát a huminitek uralkodnak. A // mennyisége viszonylag
kevés, az O-é sok, kinyerhet bitumen és kátránytartalma kicsi. Az övék képzdményei
altípusokra oszthatók, a megfelel snövényföldrajzii asszociációk s a felhalmozódó nö-

—

vényi részek jellege szerint.

Utólagos kémiai átalakuláséi kszenek a lápövezetek szélén, vagy kiszáradó,
ersebb utólagos oxidáció hatására keletkez köszéntípust képviselnek. Ilyenek a liptoilletve piropisszitek, melyekben a gyakori láperdi származás ellenére a bitumenes és oxinites elegyrészek uralkodnak. Az alaktalan bituminit mellett alig találunk
bennük szövettanilag meghatározható elegyrészt. Mint új kszénfajtát vezeti be a mechanikai átalakulással keletkezett préselt biíuminiíes kszenet és kszén-milonitot. E kszéntípus magyar nevezetesség és csak az oroszlány: III. telep fels padjának aljáról ismeretes. A mechanikai igénybevétel folytán a kszén bitumentaríalma mozgásba jön, bepréseldik a réteglapok közé és a cepedéshálózatbn. Ha nemcsak a bituminites. hanem a hu-

biolitok,

minites elegyrészek is összegyúródnak, kszénmilonit keletkezik.
A fent; rendszerezés mellett rámutat még a szerz a földtani kor és kiima hatására, mely a növényzetet és a mállás folyamatait befolyásolja. Vázolja a karsztkszén, a
paralikus és limnikus kszén közötti különbségeket is. A különbségek nemcsak a flórában, hanem a kémiai összetételben is jelentkeznek. A tenger lúgosabb vize éppenúgy
megnöveli a paralikus kszéntelepek kéntartalmát, mint a karsztlápok lúgos vize a karsz-tkszenekét. A lúgos vízben tenyész gazdagabb mikrofaunának az elegyrészek ersebb
átalakításában is szerepe van.
A bemutatás csak egészen hozzávetlegesen érzékelteti a munka tartalmát. A részletek, a fizikai és kémiai adatok tömege, a szakirodalom bséges használata, a gyakorlati
kutatások, a hazai példák mindig gondos bemutatása és kszeneinknek a kszénkzettani
rendszerbe való elhelyezése a munkát valóban alapvet kézikönyvvé avatja. A
külön
értékeként kell kiemelni a grafikus ábrázolások és diagrammok többnyire egyéni elgondolások alapján megszerkesztett tömegét. Ezek a diagrammok nemcsak a könny áttelóniést szolgálják, hanem munkaeszközt is jelentenek a szakemberek számára

m
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Hozzászólók:

,

Vajk A. a bányászat és az ipar szemszögébl fontos fejezetet emeli ki. SoósL.
o könyv új vonásaira mutat rá. Györki nomenklatúrái kérdésekben szólt hozzá. Keriai
Gy. javasolja, hogy a
megállapításai alapján az Energiagazdálkodási és a Kémikus
Egyesülettel közös munkabizottságok alakuljanak az ipari lehetségek kiaknázására.
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