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A MAGYAR NÉPHEZ!
A Magyar Dolgozók Pártjának Központi \ ozetösége, a Magyar .Népköztársaság

Mínisztertanáesa és a Magyar .Népköztársaság Elnöki Tanácsa a drága vezér és tanító
J. V. Sztálin elvtárs halála alkalmából az egész gyászbabornit magyar dolgozó nép
nevében mély részvétét és együttérzését fejezi ki a Szovjetnnió Koininnnista Pártja
Központi Bizottságának, a Szovjetnnió .Nlinisztertanáesának, a Szovjetnnió Legfels
Tanácsa Elnökségének, a testvéri szovjet népnek.

Sztálin elvtárs halála az egész világ dolgozóinak, a földkerekség békéért és
szabadságért küzd százmillióinak legnagyobb vesztesége a nagy Lenin halála óta.
Eltávozott az élk sorából az a férfi, aki Leninnel együtt megteremtette és acélossá
kovácsolta a Szovjetnnió Komnuiiiista Pártját, gyzelemre vezette a Aagy Októberi
Szocialista Eorradalmat, amely az emberiség történelmének i'ij korszakát nyitotta meg.
Annak az embernek szíve sznt meg dobogni, aki megteremtette, megszilárdította
és legyzhetetlen világhatalommá fejlesztette a világ dolgozóinak els rohamcsapatát,
támaszát és reménységét, a szovjetállamot. .\ szocializmus nagy építmestere hagyott el

bennünket, aki utat mutatott a kapitalista iga lerázásáért küzd és a szocializmust
épít népeknek. .\ szabadság nagy hadvezére hunyta le szemét, aki megmentette
az emberiséget a fasiszta barbárságtól és elnyomástól. .\z elnyomottak és kizsák-
mányoltak leglíbb barátja halt meg, aki minden csepp vérét a dolgozó nép fel-

szabadítása szent ügyének áldozta. .Marx, Engels, Lenin halhatatlan tanításának
lángesz folytatója és továbbfejlesztje távozott el tlünk, a nagy tudós és államférfi,
akinek eszméi örökké fognak élni a népek szívében és tetteiben.

.V magyar munkások, parasztok, értelmiségiek milliói gyászolják Sztálin elvtársat.
.Viliiért népünk legjobbjai, magyar szabadságharcosok és forradalmárok hosszú
»ora századokon át hiába küzdött és áldozott, az Ö segítségével, az általa nevelt és
vezetett Szovjet Hadsereg felszabadító tettei nyomán vált valósággá. Sztálin elvtársnak
köszönhetjük a magyar nemzeti függetlenséget, a magyar népszabadságot. Sztálin
elvtárs segítsége, tanítása tette lehetvé a magyar dolgozó nép számára, hogy meg-
döntse kizsákmányoló urainak hatalmát, megvédje békéjét és függetlenségét a szabad
magyar hazára acsarkodó imperialista háborús uszítókkal szemben. Sztálin elvtárs
baráti segítségére támaszkodva kezdtük meg és folytatjuk hazánkban a szocializmus
építését, foglaltuk el helyünket a szabad népek nagy családjában. Sztálin elvtárs
tanítása, útmutatása, példája nevelte, formálta, aeélozta meg dolgozó népünk harcai-
nak és sikereinek szervezjét, a Magyar Dolgozók Pártját. Sztálin elvtárs neve,
mve, tanítása örök idkre összeforr népünk történelmével. .V magyar dolgozók
legjobb barátjának emlékét a magyar nép örökre szívébe zárja.

Sztálin elvtárs tanítása, mve halhatatlan. Aincs er, mely kikezdhetné azt,

amit Ö megalkotott. .\ nagy tanító és vezér eltávozott,^ de itt vannak tanítványai,
elvtársai, katonái, akik megvédik és folytatják azt, amit Ö hagyott örökségül. Sztálin
elvtárs hadserege, Sztálin elvtárs tábora megszámlálhatatlan és legyzhetetlen.

Sztálin elvtárs megszámlálhatatlan és legyzhetetlen táborába tartozunk mi is,

a szocializmust épít, szabad .Magyarország.
Népünk gyászolja a barátot, a tanítót, a vezért. Zárjuk még szorosabbra sorainkat,

tömörüljünk még jobban nagy pártunk. Népköztársaságunk Kormánya, Sztálin
elvtárs h tanítványa, Rákosi .Mátyás elvtárs köré. Sztálin elvtárs tanításához híven
ersítsük meg még jobban pártunkat, kovácsoljuk még szilárdabb egységbe az egész
magyar dolgozó néppel. Sztálin elvtárs tanításához híven tegyük még ersebbé népi
államunkat, függetlenségünk és békénk rét : Néphadseregünket. Sztálin elvtárs
nyomdokain járva, munkálkodjunk még odaadóbban, még fegyelmezettebben ötéves
tervünk megvalósításán, hazánk, népünk jólétének és kultúrájának állandó emelésén.
Sztálin elvtárs tanításához híven fokozzuk éberségünket a küls és bels ellenség ellen,

fokozzuk harcunkat a békéért.
.Magyarország népének hsége a szovjet néphez, a nagy Szovjetunió vezette

béketáborhoz, a népek barátságának és együttmködésének nagy ügyéhez, a proletár-
nemzetköziséghez szilárdabb, mint valaha.

Marx, Engels, Lenin, Sztálin gyzhetetlen zászlaja alatt, a Szovjetnnió
Kommunista Pártja, a nagy szovjet nép vezetésével, szilárdabb egységben a testvéri

népi demokráciákkal, a világ minden dolgozójával harcoljunk és dolgozzunk a
szocializmus építésének gyzelméért hazánkban, a béke ügyének diadaláért az egész
világon.

.\ Magyar Dolgozók Pártja Központi
Vezetsége

.V Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa

.\ Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa



MÉRNÖKÖK és TECHNIKUSOK ÖSSZSZÖVETSÉGI
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA

Moszkva

A Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének
vezetsége, a tudományos egyesületekbe tömörült mszaki értelmi-
ségiek és tudományos munkások nevében mély részvétét és együtt-
érzését fejezi ki a Mérnökök és Technikusok Összszövetségi Tudományos
Társaságának J. V. Sztálin elvtárs halála alkalmából.

A magj'ar mérnökök, technikusok, tudományos dolgozók tízezrei

gyászolják Sztálin elvtársat. Jól tudjuk, hogy mit köszönhetünk
Sztálin elvtársnak, akinek neve mindörökre összeforrott mind-
azzal, ami számunkra drága : hazánk függetlenségével, népünk sza-

badságával, a magyar és a szovjet nép széttéphetetlen barátságával,
az egész haladó emberiség nagy ügyével.

Azt, hogy ma pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja segítségével a
szopializmust építhetjük, hogy alkotó munkánkban nap, mint nap
felhasználhatjuk az élenjáró szovjet tudomány eredményeit, hogy
minden lépésünknél érezhetjük a szovjet emberek önzetlen baráti
segítségét, Sztálin elvtársnak köszönhetjük.

Megfogadjuk, hogy Sztálin elvtárs legjobb magyar tanítványá-
nak, Rákosi Mátyás ehdársnak vezetésével továbbra is hazánk
és a nagy Szovjetunió iránti rendíthetetlen hséggel, még fegyelmezet-
tebb munkával járulunk hozzá ötéves tervünk megvalósításához,
országunk szocialista építéséhez, a béketábor gyzelméhez.

Budapest, 1953. március 6.

A Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
vezetje
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ÉRTEKEZÉSEK

ADATOK AZ ALFÖLD ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉNEK FÖLDTANI
ISMERETÉHEZ

KÖRÖSSY LÁSZLÓ

Az Alföld ÉNy-i része egyhangú síkság, amit a jelenkori képzdmények
eltakarnak, ezért kevés geológiai adatot ismerünk róla. Földfelszíni geológiai

vizsgálatokkal inkább csak a síkság szegélyén a környez dombvidékeken nyer-
hetünk tényleges földtani adatokat. A környékével H a 1 a v á t s Gy. foglal-

kozott az elsk között részletesebben (1). Késbb Sümeghy J. (2), majd
S c h e r f E. (3) közölt nagyobb összefoglaló munkát. S c h e r f dolgozata
tulajdonképpen fel is sorol mindent, amit errl a területrl a legutóbbi idkig
tudtunk, vagy amit sejteni lehetett, és részletesen közli a vidék geológiai és geo-
fizikai irodalmának jegyzékét is.

A terület mélyebb földtani szerkezetének megismerése a geofizikai

kutatásokkal kezddik. Eötvös L. és késbb a Geofizikai Intézet végzett
Eötvös-ingás és szeizmikus méréseket a területen különböz idben. A gravitációs

méréseredmények nagy vonalakban jól felvilágisítást nyújtanak a terület geo-

lógiai szerkezetének alapvonásairól.

Az Eöi-vös-ingás mérések szerint (4) Budapesttl K-re Aszód—
Tóalmás vidékéig aránylag nagy milligal érték területet találunk. Ezt a nagyobb
milligal érték területet D felé a Magyar Középhegység csapásával egyez DNy—
ÉK irányú vonal határolja. De ezen a területen belül is további ÉK—DNy-i és

erre merleges irányú szerkezetek ismerhetk fel. Ettl a határoló vonaltól D-re
ugyancsak DNy—ÉK irányú alacsony gravitációs érték terület húzódik.
Ebbeesnek az Alsónémedi—Üll—Tápióság határában észlelt gravitációs minir
mmok. Délebbre újabb gravitációs maximum vonulat következik, az elzekkel
egyez DNy—ÉK irányban elnyúló tengely egymásután sorakozó gravilációs

maximumokkal, mint Bugyi— Inács, Jászberény, majd itt ÉK-re kanyarodik
Vámosgyörk, Gyöngyös, a Mátra felé. Ettl a maximum sorozattól D-re ismét
újabb nagy gravitációs minimum vonulat húzódik, az elbbivel közelítleg pár-
huzamosan: Kunszentmiklós, Örkény, Jánoshida irányában, majd innen szintén

ÉK felé kanyarodik Jászdózsa, Kápolna határán át. Ezt az elzekkel nagyjából
párhuzamosan Harta—Kerekegyháza és Törtei maximumokkal jellemzett maxi-
mum vonulat követi.

Ezek a geofizikai irányok kétségkívül megegyeznek a terület f tektonikai
irányaival, amelyeket azonban a fiatal üledékeivel fedett területen fúrásadatok-
ból még nagyon hiányosan ismerünk.

A Magyar Medence felszínén maradt Középhegységek másik jellemz
ismert szerkezeti iránya az elbbire nagyjából merleges ÉNy—DK irány. A gra-

vitációs térképeken ezeknek is megvannak a kétségtelen nyomai. A nagy milligal

érték területeken azizogammák beöblösödéseivel, a minimum területeken pedig
a legkisebb milligal érték területek elhelyezkedésével jelentkeznek.

e-4
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Szembeötl például az alsónémedi minimum terület ÉK-i részérl a pilis-

vörsvári tektonikus völgy felé irányuló mély beöblösödés az izogammák lefu-

tásában. Ezen a területen a harmadkori rétegekben szinklinálist lehetett kimutatni
a gravitációs mérésekkel teljesen összhangban (5). Ennek az iránynak folytatá-

sába esik az Örkénytl K-re es nagy minimum terület is, amely az országunk
egyik legalacsonyabb milligal érték területe.

1. ábra. Az Alföld ÉNy-i részének vázlatos izogamma térképe.

A szeizmikus méréseredmények ezen a területen már nem használ-

hatók fel olyan jól, mint a gravitációs méréseredmények. Elssorban azért nem,
mert eddig kevés a szeizmikus mérési adat az 1939—47. évekbl. Ezek a mérések
eddig inkább csak egyes részletkérdésekre szolgáltattak adatokat (6). Az Alföld

ÉNy-i sík részének felépítésérl meglehetsen kevés geológiai adatunk van.

A régebbi idkbl inkább csak egyes kutatók véleménye maradt ránk.
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a geofizikai méréseredmények alapján, a tárgyi adat azonban kevés. Ilyen

pl. Eötvös L. (7) és Pékár D. (8) értelmezése a gravitációs mérés
eredményekrl. Pávai-Vajna F. is megemlékezett errl a területrl a kö-
vetkezképpen (9): ,.Budapesttl D-re Dömsöd— Sári vonalán — az elbbi
hegységünk (t. i. Középhegység) irányával parallel — olyan ers kiemelkedését
jelzik a geofizikai mérések a régi nagyfajsúlyú kzeteknek, hogy már nem is le-

hetnek messze a felszín alatt”. Ezt a megállapítását a késbbi fúrások
igazolták.

Az Alföld ÉNy-i részén lév fúrások kevés kivétellel a pliocén rétegekben
végzdtek, mélyebb szintekre vonatkozó adatokat csak a fváros területén mélyült
fúrások szolgáltattak. A budai oldalon a felszínen lév K és D felé a mélységbe
süllyed triászkori képzdmények, D-en legmélyebben az Alsónémedi gravitációs

minimumterület alatt várható, K-en pedig Rákosfalva vidékén. Innen kezdve
K felé valószínleg újra kiemelkednek és a kisszentmihályi boltozat és gravitációs

maximum helyén a felettük lév óharmadkori üledékekkel együtt, a felszín

közelébe kerülnek (10).

Az alsónémedi nagy gravitációs minimum területtl D-re újra kiemelkedik
az alföldi harmadkori rétegek alapjául szolgáló idsebb képzdmények felszíne

a Bugyi—Ürbpuszta határában lév gravitációs maximum területén.

Erre vonatkozólag az újabb kutatások az alábbi eredményeket szolgál-

tatták.

A Bugyi—Ürbpuszta határában észlelt határozottan jelentkez gravitációs

maximumot a terület mélyén lév, fiatalabb üledékekkel elfedett triász mészkrög
(Sasbérc) okozza. A triász rétegek felszíne a fiatal üledéktakaró alatt nem nagy
mélységben van. Bugyi községtl D-re Ürbpuszta táján a földfelszín alatt már
230 m mélységben megtalálható. Innen É-ra és D felé nagyobb mélységbe zökkent
le, 3 km-rel északabbra 1200 m-re van a felszín alatt.

A mészk tömött, általában szürke, néha sötétebb szürke szín, gyakran
kissé barnás, barnás-vörhenyes, sárgás árnyalatú. Gyakoriak benne a vékony
fehér kalciterek. Néhol kissé agyagos-márgás padok települtek közé. Kifejldése
nem egynem.

A mészk a +96,3 tszf. magasságú felszín alatt 232 m mélységben kezddik
és 279,6 m mélységig hatolt belé a fúró. A harántolt rétegsor az alábbi:

232 —249,5 m Szürke mészk, néhol kissé pirites.

249,5—253,4 m Szürke mészk sok repedéssel. A repedéseket részben
fehér kalciterek töltik ki. Néhány csúszási lap is elfordul
benne.

253,4—254 m Szürke mészk fehér kalciterekkel (mint elbb), kissé

puhább, repedezett (fúráskor 13,6 m^ öblítiszapot elnyelt).

254 —257,2 m Szürke mészk, fehér kalciterekkel, néhol vörhenyes,
sávos és foltos.

257,2—257,7 m Mészk, kemény világos-szürke, kissé kékes árnyalatú.

257.7—

261,1 m Világos-szürke mészk fehér kalciterekkel, helyenként
gyengén pirites, néhol hasadozott, a repedések mentén
vörhenyes árnyalatú.

261,1—262,8 m Világos-szürke kalciteres mészk, néhol kissé agyagos
betelepülésekkel.

262.8—

270,3 m Szürke mészk, mint fent 20—30 cm-es kissé agyagos
vörhenyes, sárgás mészkbetelepülésekkel.
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270,3—279 m Szürke mészk, melyben vékony sárgás-fehér kalciterek
a réteglapokon pedig sárgás-vöröses foltok vannak. Közben
sárgás-szürke márgás betelepülések fordulnak el. Rétec-
dlés 40°.

A szürke kalciteres mészk veg>4 összetétele Garadnai B. szerint

CaCO^ 87,72%
SÍO 2+A/2O3 9,67%
Fe^O^ 1,24%
CaSO^ 1,38%

100 ,01 %

A Tudomány Egyetem Földtani Tanszékére került egyik agyagos-márgás
kzetmintában Vadász E. akadémikus egy példány Pecten discites S c h 1 0 t-

h e i m slénymaradványt talált. A többi anyagban nem sikerült slény-
maradványt találni vékony csiszolatban sem. A Pecten discites a bakonyi alsó
triász c a m p i 1 i rétegszintjében fordul el, ritkábban a középs triász anisusi
emeletének alsó részében is megtalálható még (11). Ez a szerencsés lelet tehát
elég pontosan meghatározza a rétegsorozat campili, esetleg anisusi korát.

A Bugyi—Ürbpuszta-i gravitációs maximum É-i oldalán az alföldi szikla-

fenék igen kemény, durvaszemü, szaruköves breccsából és gyengén koptatott
törmelékbl, keményen összecementezett szaruköves konglomerá-
tum ból áll.

A szaruköves konglomerátumot kismennyiség durvahomokos-meszes
kötanyag szilárdan cementezi. A beágyazások f tömege szürke, barnás-szürke,
gyengén koptatott vagy szögletes 4—5 cm és ennél kisebb átmérj szaruk
törmelék. Ritkábban sötétszürke, fekete és vörhenyes szinü szaruk darabok is

elfordulnak benne, alárendeltebben ^apró mészktörmelék is megfigyelhet.
Elvétve lilás-vöröses finomszem homokkbl származó jól koptatott darabok is

találhatók a beágyazások közt, amelynek az anyaga hasonló a perm-kori vörös
homokköveinkhez. Némelyik darabban legömbölyitett fehér, porózus, kaolinoso-

dott kzetmaradványok figyelhetk meg, amelyek eredetileg kristályos kzetbl
származó kavicsszemek lehettek, amire Vadász E. hivta fel a figyelmet.

Valószín, hogy az a kristályos kzetelfordulás, ahonnan a kavicsszemek szár-

maznak nincs nagy távolságban, mert az anyag durvaszem és mert az utólagosan
kaolinosodott földpátos kzetalkatrészek messzirl való szállitódás esetén már
útközben elmállottak volna. A törmelékszemek között ritkán kis üregek vannak,
amiket a cementez anyag nem tölt egészen ki, ezek falán sárgás szinü kalcit-

kristályok ülnek. A kemény kzetben ritkán kalcittal töltött repedések is meg-
figyelhetk.

A konglomerátum nem tartalmaz semmiféle slénymaradványt sem, így

a földtani korára elssorban a környez vidék hasonló kzetei és a fedje alapján

következtethetünk, s* még visszatérünk rá.

A konglomerátumot a szerkezet É-i oldalán 170 m vastag szárazföldi
agyag és durva homokos üledék fedi.

Ez az üledéksorozat lilás-vöröses, vörhenyes-barna, néha sárga szín és

a fels része kékes-szürke eres foltos agyag, agyagos homokkrétegek váltakozá-

sából áll.

A hömokkpadok néhol nagyon durvaszemekké válnak,^ 0,5—1

cm-es jól koptatott kvarcszemekbl álló konglomerátumos rétegek is elfordul-

nak. A kvarcszemek fehér, szürke, zöldes vagy vörhenyes színek. Kötanyaga
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kemény, általában nagyon finomszem sely-

mesfényü, máshol kissé homokos préselt

agyag. Némelyik homokkrétegre jellemz,
hogy a kötanyaga tarka, barnás-vöröses

és zöld szín agyag. A kötanyag és a be-

ágyazott kvarcszemek aránya nagyon vál-

tozó. Néhol csekély mennyiség az agyagos
kötanyag, máshol viszont a beágyazások
olyan ritkák, hogy csak elszórva található a
kemény préselt tarka ag>'agban egy-egy
kvarc kavicsszem. A homokkpadok között
ritkán elfordul nagyon finomszem szür-

kés vagy zöldesfehér, érdes szögletes kvarc-
szemekbl álló kevés kovasavas kötanyag-
gal cementezett szívós kemény homokk is.

Szemcsenagyság tekintetében szabad-
szemmel megállapíthatóan is nagyon he-
terogén összetétel ez a rétegsorozat. Szem-
csenagyság összetételére vonatkozó mérések
nem készültek a kzet keménysége miatt.

A homokkpadok között tarka agyag-
rétegek vannak. Az agyagrétegek a ré-

tegsorozat fels részén leginkább kékes-
zöldes-szürkék, lefelé mind több lilás-vörös

szeszélyes formájú erek, foltok jellemzek
rá, végül a lilás-vöröses, vörösbarna szín vá-
lik uralkodóvá és a kék, zöld erek, foltok

lassan eltnnek. A tarkaagyagban elszórtan

néhol 1—2 cm-es szürke, jól legömbölyödött
kvarc kavicsszemek ágyazódnak. Máshol
finomszem vagy ritkábban durvaszem
csillámos-homokossá válik. A tarka agyag
kemény tömött szerkezet, a rátelepült réte-

gek nyomása, a diagenezis hatása következ-
tében már nem képlékeny, hanem kemény,
kszerü tömeg. Gyakran fényes csuszam-
lási felületet találhatunk benne.

A tarka agyagok kémiai összetétele

Garadnai B. szerint

;

1. 2. 3.

SÍ02
A/203
FcjOs
CaO
MgO
Alk. oxidok
íz. veszt. .

65,15%
17,48%
10,64%

75,08%
17,60%
3,72%

59,66%
24,84%
8,62%

1,11%
5,62%

ny-

3,50%
1,20%
5,71%

100,-% 99,90%" 100,03%

1. Barnás-vörös, finomhomokos ke-
mény agyag.

2. Lilás-vörös és zöldes-sárga foltos

kemény homokos agyag.
3. Vöröses-barna kemény agyag, fé-

nyes csuszamlási felületekkel elszórtan 1—2
cm-es kvarckavics beágyazásokkal.

/
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ábra.

Vázlatos
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Budai

hegység

D
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között.
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Öslénymaradványt ez a szárazföldi eredet rétegsorozat nem tartalmaz^
Földtani korára az alatta lév konglomerátuméval együtt a környez hasonló
kzettani kifejldés ismert korú képzdményekbl következtethetünk. Vadász
E. mutatott rá, hogy a Vértes hegység ÉNy-i oldalán Oroszlány— Pusztavám
környéki szénkutató fúrásokból került ki a bugyii szárazföldi üledékekhez tel-

jesen hasonló kzettani kifejldés anyag az alsó-eocén kszéntelepes rétegsor

alól. Ez a szárazföldi képzdmény a Vértesben lefelé átmegy a krétába, alatta

cenoman vagy albai, apti képzdmények vannak.
A szárazföldi üledék alsó részén uralkodó vöröses-lilás szín agyag bauxitos

rétegek lepusztulási termékének tekinthet, mint ahogy a Magj’^ar Középhegységek
szerkezeti mélyedéseit kitölt üledékekben máshol is elfordul (12). A 3. számú
minta vegyi összetételében mutatkozó magas AI2O 3 tartalom is erre utal.

A bugyii szárazföldi rétegsor alatt lév durva konglomerátum valószínleg
a fels-kréta idszaki gosau fácies üledékekkel azonosítható.

A szárazföldi üledéksorozat fölött bizonytalan nyomokban vékony sötét-

szürke, fekete kemény kszéncsíkos palás agyag fordul el. Ebben alárendelten

elmosódott határú finomszem csillámos, szenes, pirites homokk nyomai is

elkerültek. Az ürbpusztai triász rögön is megvannak ennek a rétegnek a bizony-
talan nyomai. Nagyon kevés törmeléket hozott fel belle a fúró, ezért nem lehetett

jobban megvizsgálni, a származási mélysége is bizonytalan.

A bugyii földtani szerkezet É-i oldalán lév szárazföldi rétegsorozatra

490 m vastagságú vulkáni hamurétegekkel váltakozó tengeri agyag,
agyagmárga és ritkán homokkbl álló rétegsorozat rakódott.

Az agyag és agyagmárga általában sötétszürke, vagy sötétzöldes szürke,

barnás-szürke szín kemény kzet. Általában nagyon finom szemcséj, csak
néhol finomhomokos, csillámos. Gyakori benne a pirit, fürtös, gumós halmazok-
ban. Sokszor repedezett, a repedéseket sárgás-fehér kalciterek töltik ki. A réteg-

sorozat alsó részén fényes csúszamlási lapok figyelhetk meg, néhol pedig ersen
összegyúródott a kzet. Az agyagos rétegek általában egynemek, nem jól

rétegzettek. A megfigyelhet réteglapok dlésé 5—15°.

Az agyag és agyagmárga rétegekben — különösen a rétegsor alján — papír-

vékonyságú szenes csíkok és növényi lenyomatok gyakoriak. Néhol bitumenes a

kzet és a réteglapok mentén besrüsödött kolajnyomok fordulnak el.

Magasabbrend slénymaradványt nagyon g^^éren tartalmaz. A rétegsor

fels részérl néhány halpikkely és halfog került el, amelyek Bem B. meghatá-
rozása szerint a Clupea és Serranus genusokba tartoznak. A kagjdó és csiga-

maradvány szintén nagyon ritka, héjas példány nincs, csak lenyomat és kbél.
Ezek közül jól felismerhet egy Turritella töredéke. Felszínre kerültek még fúró-

kagylók nyomai és néhány meghatározhatatlan kagylólenyomat.

A kzetanyag keménysége miatt a mikrofauna vizsgálata nehézséget

okozott. Az alábbi faunalistát Méhes K. ellenrizte:

Dentalina acuta d’O r b.

Dentalina gümbeli H a n t k.

Dentalina consobrina d’O r b.

Dentalina communis d’O r b.

Dentalina zsigmondyi H a n t k.

Lagena apiculata R s s.

Lagena globosa W — J.

Nodosaria beyrichi N e u g.

Nodosaria tadicula R s s.

Nodosaria evaldi R s s.

Glomospira cTfaroídes J — P.

Triloculina gibba d’O r b.

Nodogerina badensis d’O r b.

Cibicides -pseudoungerianus C u s h.

Marginulina gladius P h i 1.

Ammodiscus incertus d’O r b.

Rhabdammina abyssorum S a r s.

Bulimina elongata d’O r b.

Gyroidina soldani d’O r b.

Vulvulina capreolus d’O r b.

Cyclammina placenta R s s.

Spheroidina austriaca d’O r b.

Virgulina schreibersiana C z
j

z.

Textularia abbreviata d’O r b.

Globigerina bulloides d’O r b.

Quinqueloculina hauerina d’O r b.

Cibicides deutemplei d’O r b.

Globulina gibba d’O r b.
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Cibicides propinquus R s s.

Uvigerina pygmaea d’O r b.

Halophragmoides rotiindidorsaíiis

H a n t k.

Entosloenia marginata W. B.
Nonion soldanii d’O r b.

Pullenia bulloides d’Orb.
Robulus calcar L.
Planiüina ariminensis d’O r b.

Planulina widlerstorfi Seb \v a g.

Guttulina commimis d’Orb.

A foraminiferák zöme a középs-oligocénre jellemz. Bár el
fordulnak olyan fajok is, amelyek inkább az alsó-oligocénban gyakoriak és olya-

nok is, amelyek egészen a tortonig éltek, a fauna kora mégis kétségtelen.

Az agyag-agyagmárga rétegekkel kapcsolatban alárendelten finomszemü
homokk rétegek is elfordulnak, amelyekhez rendszerint vulkáni tufaanyag
is keveredik. A homokkövek kemények, tömöttek, porozitásúk 7— 12% között

változik.

A vulkáni tufák az agyag-agyagmárga rétegekkel srn váltakozva
fordulnak el. Rétegvastagságuk néhány decimétertl 10—30 m-ig terjed. A réteg-

sorozat alján a tufarétegek általában vékonyabbak és finomszemek, bontott

bentonitosodott és kovásodott állapotúak. A felsbb szintbeli tufarétegek több-
nyire vastagabbak és durvábbszemek, horzsaköves agglomerátumos szerkeze-

tek. Nem annyira elváltozottak. Durvaszemcsés szerkezetk valószínvé teszi,

hogj”^ a vulkáni mködés helye, ahonnan különösen a fels tufarétegek származnak,
nem lehetett messze.

A durv^aszem tufarétegek zöldszín bontott agyagos alapanyagában szabad-
szemmel üvegfényü színtelen földpátkristályok és 'fehér horzsak törmelék látható.

Elvétve piritszemek is megfigyelhetk.
Mikroszkóppal P a p p F. vizsgálta meg. Nagjmbb beágyazásként kevés

b i 0 t i t látható, amely részben kloritosodott. A biotit közelében gyakran
1 e u k 0 X é n figyelhet meg. Némely tufában nagyon sok a k 1 o r i t. Srn
megfigyelhet a kzetben a kalcitosodás, mind az alapanyagban apró
kalcit kristályhalmazok, mind a plagioklásÉokban repedések foltok alakjában.

A kvarc némely tufarétegben elég gyakori, de inkább csak az alapanyagban
elszórt nagyon apró kvarckristályhalmazok formájában van jelen. Nagyobb
beágyazásként általában ritka. Nagyobb beágyazás esetében leginkább éles,

szögletes repedezett szilánkokat találunk. Ritkán’ pirít és 1 i m o n i t is

megfigyelhet. A durvább szem tufában gyakori a plagioklász kristály,

mely ikerlemezes, ritkán zónás felépítés és rendszerint üde, csak néhol figyel-

het meg kalcitosodás rajta. Gyakran hullámos kioltású, ami arra utal, hogy
nyomás érte. Andezin-labradorit összetétel, tehát valamivel bázisosabb, mint az

igazi dacitok plagioklásza. A nagyobb kvarcbeágyazás is olyan ritka, hogy ennyi

némely andezitban is elfordulhat, inkább csak az alapanyagban figyelhet meg
több kvarckristályhalmaz. A kzet kémiai összetétele szerint is andezit-dacit

átmeneti jelleg.

A tufarétegek kémiai összetétele G a ir a d n a i B. szerint:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SiOi 63,50% 55,5 % 63,04% 62,66% 66,25% 65,36%
Al,Os 12,47% 17,-% 14,1 % 24,53% 15,02% 19,52%
FctOt 4,57 % 9,-% 7,11% 5,60% 5,70% 3,27%
CaO 3.55% 2,3 % 3,73% 0,57% 1,83% 5,-%
MgO 0,35% 3,4 % 2,29% 0,87% — 1,25%
Na^O, K^O 6,89% 2,6 % 3,41% — 6,12% 1,90%

-F 6,6 %
HtO- 8,62% 3,7 % 6,32% 5,80% 5,08% 3,7 %

99,95% 100,1 % 1oo 100,03% 1oo 100,-%

1. Durvaszem, horzsaköves zöld vulkáni tufa.

2. Finomszem, bontott világos kékeszöld vulkáni tufa.
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3. Durvaszem, kemény zöldes-szürke vulkáni tufa.

4. Durvaszem, nagyon kemény kékes-szürke tufa.

5. Finomszemü, kemény zöldes-szürke tufa.

6. Finomszem, nagyon kemény zöldes-szürke tufa.

A középs-oligocén ag>mgmárga közé települt vulkáni tufarétegek tehát
savanyú biotit andezit, részben talán bázisos dacit tufák.

Az oligocén rétegekre diszkordánsan alsó-pannóniai agyagmárga
rétegsorozat települt. Az Alföld további területeirl is ismert valencienniusos
agyagmárgához hasonló rétegekkel kezddik, bár innen ez a jellemz kövület
nem került el. De itt az agyagmárga keményebb, tömöttebb mint általában és

gyakoriak benne a márgapadok. Általában sötétszürke szín, néhol vékony
világos-szürke finomhomokos csillámos rétegekkel váltakozik, jól rétegzett, a

dlése 3—5°.

Az alsó-pannon fels része lazább, homokosabb rétegsorozatból áll.

A fels-pannonban laza agyag, agyagmárga és homokrétegek
váltakoznak. Az agyagos rétegek világos-szürke, kékes-szürke színek, néhol
meszes konkréciók és vékony lignit rétegek fordulnak el benne.

Az alsó-pannóniai rétegeket csak a szerkezet északi oldalán ismertük megf
de bizonyosan megvannak a déli oldalon is. Az alsó-pannóniai rétegek lerakódása-
kor az ürbpusztai mészkszirt még a föld felszínén lehetett, mert ezt csak a fels-
pannóniai képzdmények borítják egységes takaróként.

A pannon rétegekbl kikerült fauna Strausz L. meghatározása szerint;

Meíanopsis decollata S t o 1 i c z k a
Lyrcaea cylindrica S t o 1.

Unió sp.

Dreissensia auricularis F u c h s

Congeria Czjz. M. H ö r n e s

Limnocardium decorum F u c h s

Dreissenssia serbica B r u s i n a
Viüiparus sp.

Neritina radmanesti F u c h s

A fentiek mellett a pannóniai rétegekben gyakori Ostracodák és az alsó-pannon
agyagmárgában halpikkelyek is elfordulnak.

A pannóniai üledékeket dunahordalék és jelenkori mocsári üledék, (tzeg)
máshol futóhomok fedi.

Az ürbpusztai felszin alatti triász a Magyar Középhegység régibb képzd-
ményeihez hasonlóan a kréta kor folyamán DNy-ÉK és erre merleges irányú

vetdések mentén rögökre tagolódva a környezetébl kiemelt helyzetben maradt.

A triász az ÉK-DNy irányú vetdések mentén meredeken emelkedik ki a haránt-

vetdések irányában csak kisebb elmozdulások történtek, amelyek mentén dara-

bokra tört. Ezek közül a legmagasabban maradt darab felszíne a geofizikai mérések
szerint Ürbpuszta alatt van. A triászkori rögök helyzetérl az Eötvös-ingás

mérések izogamma térképe általában jó felvilágosítást ad, mert a felszínhez való

közelségük miatt ezen a területen az izogamma térkép a triász kissé lekerekített,

tompított felszíni formáit adja vissza.

A szerkezet oldalain a fels-krétában durvaszemü konglomerátum rakodott

le, mint a közeli kiemelt területek lepusztulási terméke. A konglomeráturn kzet-
anyagában kristályos kzettörmelék nyomai is elfordulnak, utólag elváltozott

kaolinosodott állapotban, tehát a környéken a kristályos alaphegység is a fel-

szinen lehetett a mezozóikum végén.

A paleogén elején a Magyar Középhegység egyes részein törésvonalak közti

szerkezeti mélyedések alakultak ki, amelyeket néhol már a fels-krétától kezdve

szárazföldi eredet törmelékes üledék kezdett kitölteni. Aránylag ilyen mélyebb

terület volt az ürbpusztai triászrögtl É-ra lév vidék is, ahol a 170 m vastagság-

ban átfúrt szárazföldi üledék kézpzdött.

Mig a Középhegység egyes medencéiban a süllyedés tovább tartott és lera-

kódtak bennük az eocén korszak kszéntelepes, mocsári, majd félsósvízi és tengeri
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üledékei, a bugyi szerkezet É-i oldalán ezt csak a köszéncsikos vékony agyag-
homoklerakódások bizonytalan nyomai jelzik. A tenger ide csak az oligocén kor-

szakban jutott el. A mikrófauna alapján már talán az alsó-oligocén végén meg-
kezddött a tengeri üledékképzdés, amely bséges vulkáni tufaszórások anyagá-
val gyarapítva a középs-oligocén korszakon át folytatódott.

A vulkáni mködés helye nem lehetett messze. Mivel az É felé lév terület

középs-oligocén agyagjaiban vékonyabb és finomabbszemü tufarétegek talál-

hatók, mint a bugyii szerkezeten, ezért feltételezhet, hogy a vulkáni mködés
központja innen D-re lehetett. Valószínvé teszi ezt az is, hogy Bugyi-tói D-re
a jelen idben is vannak tektonikus mozgások (kecskeméti földrengés), Eötvös
L. pedig a geofizikai méréseredmények alapján eltemetett vulkáni hegységet
említ (7). Az eddigi geofizikai méréseredmények is azt sejtetik, hogy az Alföld

ÉNy-i részén eltemetett triászkori mészkrögök ÉK-DNy irányú szerkezeti vonal
mentén elvégzdnek és kristályos kzetekbl álló övezet váltja fel ket a harmad-
kori rétegek szikla-alapjának szerepében. Valószín, hogy a triászrögök övezete
és a kristályos alaphegység érintkezés vonala, olyan mélyreható tektonikai vonal,

amely mentén a paleogénben vulkáni mködés folytatódhatott.

Az oligocén rétegek lerakódása után a terület kiemelkedett és a lepusztulás

váltotta fel az üledékképzdés szerepét. Fels-oligocén és miocén rétegeket nem
találtunk az ürbpusztai szerkezeten. A középs-oligocénkori képzdményekre
diszkordánsan transzgredáltak az alsó-pannon rétegek. A triász bérc tetvidékét
pedig csak a fels-pannon üledékei takarták el.
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Jl. K e p e m H :

JtaHHMe K sHaHitK) reo.iorHHecKHX ycjiOBHií BeHrepcKOö HnaMeHHOCTH

' Abtop onucbiBaer reoaorimecKHe yc.TOBna ceBepnOH «iacTn BojibuioK BenrepcKOií
Hn3MeHH0CTH Ha OCHOBaHHH peSyabTaTOB COBpeMeUHblX reO(l)H3HHeCKHX H3MepeHHÍÍ H
rayöoKHX öypeHHíi. Oh cooömaex HOBbie Aannue k Bonpocy rpuacoBbix o6pa30BaHHÍí,
caaraiouiHx aho öacceÜHa BeHrepcKOh HH3MeHHOCTH, 3anojiHeHHoe TpeTimnbiMH ot.to-
WeHHHMH; 0 nOKpblBaiOIIIHX 3TH OT.TOWeHHH 30UeH0BblX, O.nHTOUeHOBblX H nJlHOUenOBblX
c.noax H o6 o.THroueHOBOM By.TKaHH 3Me.
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Contributions á la connaissanee de la géologie de la partié nord — ouest

de l’Alföld

pár L. KORÖSSY

Comme la plus grande partié du terrain étudié est une plaine, les recherches
géologiques faites á la surface ne fournissent que peu de dates utilisables. L’on
n’a pu arriver á une connaissanee approfondie de ce terrain que pár des observa-
tions géophysiques et des sondages profonds.

Selon les résultats des observations géophysiques faites jusqu’ici le terrain

se divise en aires de maximas de gravitation s’étendant en direction NE-SO et

des aires de minimas de gravitation situées entre elles. Les aires de maximas
de gravitation sont constituées, selon le témoignage des sondages, surtout de
montagnes formées pár les calcaires — dolomies du Trias supérieur et inférieur,

recouvertes pár des couches tertiaires. Dans les aires des minimas de gravita-
tion nous ne possédons pás de sondage qui aurait transpercé les couches ter-

tiaires. La direction des rangées des maximas-minimas coincide avec celle de
la Montagne moyenne du Bassin hongrois, mais dans la partié NE du terri-

toire elle dévie vers le nord.

Les résultats des obser\'ations géophysiques nous permettent aussi á conclure

dans ce pays recouvert d’ailleurs de couches jeimes, á la présence de failles de
direction SE-NO caractéristiques pour les montagnes moyennes de la Hongrie.

Selon les données des sondages profonds le grand maximum de gravitation

observé á Bugyi, au sud de Budapest, est causé pár la masse de calcaire triasi-

que située prés de la surface.

Les Pederi discites Schlothei'm trouvés dans le calcaire indiquentsa
piacé au niveau campilien du trias inférieur.

Au-dessus du calcaire tiiasique il y a un conglomérat á silex, dans le-

quel on peut reconnaítre aussi des fragments kaolinisés d’une roche cristalline.

Són ágé est probablement crétacé supérieur.

Le conglomérat est recouvert d’un sédiment renfermant des traces de

bandes de charbon, puis succéde un sédiment terrestre composé d’argile et de

sables grossiers, épais de 170 m environ. Ce sédiment ne renfeiTne pás de vestiges

fossiles, d’aprés són aspect pétrographique on peut l’idenfifier avec la forma-

tion éocéne lévélée pár les sondages de prospection faites dans la montagne
Vértes. En bas ce sédiment se rallie á des sédiments crétacés.

Dans le tóit du sédiment terrestre on observe une alternance de marnes
argileuses gris foncé contenant une fauné de Foraminiféres de l’Oligocéne moyen
avec des couches de tufs volcaniques gris verdátre. La marne argileuse ren-

ferme á sa base des bandes de charbon, vers són milieu elle est bitumineuse. Les

tufs volcaniques sont composés d’andésite á biotite acide, et en partié de tufs de

dacite.

La série des couches oligocénes est recouverfe d’une facon discordante d’une

série de couches d’argiles et de sables, du Pannonién inférieur. Sur le versant

horstique du Trias le Pannonién inférieur se coince et seulement une partié des

couches de Pannonién supérieur recouvre totalement le calcaire triasique.

Les couches pannoniennes sont recouvertes d’alluvions danubiennes plei-

•stocénes et de formations récentes.

En résumant les données concernant la tectonique et l’évolution de la

contrée étudiée, l’on peut établir que les observations faites sur les changements
de la gravitation reflétent assez fidélement la situation des mottes triasiques

recouvertes pár des sédiments tertiaires. Iá oú elles sont prés de la surface. Les

données des sondages profonds nous ont permis de traiter plus en détail la tectoni-

que et l’évolution des environs de BugA.'i.



A HEREND - SZENTGÁLI BARNAKÖSZÉNMEDENCE

DANK VIKTOR*

A herend-szentgáli barnakszénterület rétegsora:

1— 3 m vastag lösz.

2— 4 m vastag aprószemü osztályozott, uralkodólag kvarcanyagú kavics.

3— 6 m vastag laza, keresztrétegzett, fleg kristályos alaphegységbl
származó kvarcanyagú homokos kavics.

2— 4 m vastag homok, elszórtan kvarckavicsokkal, tengeri puhatestü-
ekkel.

40—60 m vastag meszes kötanyagú kvarchomokk tengeri puhatest-
ekkel (lajtamészk-fácies).

4— 7 m vastag agyag, homokos agyag, homok, homokkcsikok, tengeri

puhatestek maradványaival.

5—

40 m vastag tufazsinórokkal, tufitos, homokos, kavicsos közbetele-
pülésekkel, elegyesvízi és tengeri puhatestekkel.

15—25 m vastag kszénösszlet. Fás, földes barnakszén, agyag, homok,
kavics, tavikréta, riolittufa-közbetelepülések, édesvízi és elegyes-

vízi puhatestekkel.
15—25 m vastag homok, homokos kavics, agyag váltakozásából álló

édesvízi rétegösszlet.

50—150 m vastag homokos kötanyagú, fleg mezozói kavicsokból álló

konglomerátum.

A herend-szentgáli barnakszénterület egykori miocén tengeröböl, amelyet
mezozói képzdmények határolnak. A medenceperemeken az alaphegység éles

szerkezeti vonalak mentén 'zökkent le. Az alaphegységhez csatlakozó eocén
képzdmények medenceperemi mészkkifejldésben jelentkeznek.

A miocén üledékképzdés a fels-mediterránban indul meg homokos, kovás
kötanyagú konglomerátummal. Kavicsszemei közt kvarc, fillit, permi vörös
homokk, fdolomit, dachsteini mészk, bitumenes raibli-mészk, jura mészk
és tzk, kréta mészk, eocén nummuiinás és alveolinás mészk ismerhet fel.

A helyi mészkóanyagú kavics túlsúlyban van a kristályos alaphegységbl szár-

mazókaviccsal szemben. Szemei kevéssé kaptatottak, néhol tekintélyes nagyságúak,
nem szenvedtek hosszú szállítást. A konglomerátum mállott felület, a kavics-
szemek kipergése miatt üreges, sejtes szerkezet. Kovásodott fatörzsdarabokon
kívül egyéb smaradványt nem tartalmaz, szárazföldi jelleg. Jó feltárása van
a herendi Szolimánhegyen, ahol építanyagul fejtik. Felszínen van a szentgáli

Németi-patak völgyében, s a herend-szentgáli út mentén is. A szentgáli Tóhegyen
fekvje, a fels-triász dolomit is fel van tárva. Dlése változó, DK-i vagy DNy-i.
A fúrások szerint kavicsos átmenettel, közvetlenül a kszénösszlet települ reá.

A konglomerátum tszf. magassága ezeken a területeken 350— 360 m. Vastagsága
100-^150 m. Az alapkonglomerátumot a Sz. 1. sz., a H. 1. sz. fúrás is feltárta.

A H. 6. sz. fúrás ellenben 126 m mélységben serh érte el, annak ellenére, hogy

* Eladta a M. Földt. Társulat 1952. X. 8-án tartott szakülésén.
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200 m-rel északabbra, a Szolimán-hegyen 388 m tszf
magasságban még felszínre bukkan.
>*' B ö c k h J. ezt a képzdményt az ú. n.

„lajtamészkképlethez” sorolja. L ó c z y L. száraz-
földi keletkezés szarmata rétegcsoportnak min-
síti. M a j

z 0 n L. a barnakszénösszlet fedjét al-
kotó kavicstakaró összecementezett rétegtagjának
tekinti.

Szárazföldi eredete, térszíni elhelyezkedése és
fúrások útján kétségtelenül megállapított helyzete
alapján ez a konglomerátum a felsmediterrán kép-
zdmények legidsebb tagja. A tóhegyi megfigyelés-
tl eltekintve az alaphegységhez való viszonyára
már anyaga is rámutat. A kérdést egyébként egy,
a medence közepén telepítend mélyfúrással óhajt-
juk végleg tisztázni.

A H. 1. sz. fúrás szerint az alapkonglomerá-
tumra kavics, homok, végül agyagrétegek települ-

nek 15—25 m átlag vastagságban. Az éles kvarc-
szemekbl álló homok, a kevéssé koptatott, túlnyo-
mórészt kvarckavics anyag és ezek néhol jól meg-
figyelhet rétegzettsége vízi szállításra és leülepe-

désre utal. Helyenként szárazföldi vörös ag>^ag is

mutatkozik a homokos-kavicsos rétegek között. Fö-
löttük sötétszürke, zöldesszürke agyag következik
szenesedett növény-maradványokkal, uszadékfa-tör-
melékkel. Ebben az összletben édesvízi puhatestek
(Planorbisok, Unio-félék és Melániák) helyenként
igen nagy tömegben találhatók. E rétegek tehát a
rájuk települ kszénösszlettel egyetemben a tor-

tónai üledékképzdés édesvízi kezdtagjai.
A kszénképzdést a sötétszín édesvízi agyag-

fajtákból kifejldött fekete, kszenes ag>^ag vezeti

be. Az erre következ barnakszén néhol egyetlen

telepet alkot, másutt medd-közbetelepülések bont-
ják, több, ujjasán szétágazó, majd ismét egybeol-

vadó teleprésíre. A fúrások szerint a K-i és Ny-i
peremeken csapásirányban a telep egységes, a me-
dence belsejében azonban három, st több véko-
nyabb, kiékeld teleprész különböztethet meg.
Az édesvízi barnakszén a medence belsejében több-

ször váltakozik elegyesvízi agyagrétegekkel, ame-
lyek Potamides pictus B a s t., P. mitralis E i c h w.,

Melanopsis impressa K r a u s s, Terebralia lignita-

rum E i c h w., Melánia escheri B r o g n. és Ne~
ritina picía Férussac fajokat tartalmazzák.

A barnakszénösszletben található növényi,

anyagokat makroszkóposán is elkülöníthetjük egj'-

mástól:
a) Feketeszínü kszenes ag>’’ag. Agyagos alap-

anyagát igen sok apró barnakszéntörmelék színezi.

1 cm-nél kisebb vastagságú rostos szövet fuzitr^

tegek is elfordulnak benne. Nedvesen képlékeny, ki-

száradva repedezik, megkeményedik, morzsalékossá

válik. Leggyakoribb smaradványai: Planorhis sp..

Unió sp. és Melánia escheri B r o g n. Ftértéke
1000-1400 Cal/kg.
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Fás szövet barnakszén. Benne az egykori farostok még jól felismerhetk.

Néhol kemény, kagylóstörés, fényes felület. Másutt földesszövetü, kevés agyagos
kötanyaggal, laza szerkezettel mállottan tzeghez hasonló. Fütértéke 1500—
2500 Cal/kg.

c) K mindkét kszénfajtában egyaránt jelenlev uszadékfa nedvesen hajlít-

ható, faragható, lapított törzsek alakjában körülhatárolt idegen teltként

ágyazódik közbe. Színe zöldessárgától a sötétbarnáig változik. Fajsúlya, szerkezete

és rendszertelen, összehordottságra utaló települési viszonyai allochton szárma-
zását bizonyítják. Fütértéke 1600—2600 Cal/kg.

A kszénösszlet átlagvastagsága 25 m, ebbl a fás barnakszénrétegek
összvastagsága 15—17 m, a medd közbetelepüléseké 6—8 m. Az átlagos ft-
érték 1800 Cal/kg. Az uszadékfa fütértéke az eredeti kilúgzás mértékétl és

attól függ, hogy a késbbiek során mennyi agyagot vett fel rostjai közé. Jómin-
ségü, tömött fatörzsek váltakoznak így szeszélyes összevisszaságban kilúgozott,

laza, kis fütérték, szétes, agyagos fakorhadékkal.

A barnakszén közvetlen fekvjét alkotó zsíros szárazföldi agyagfajtákban,

a medd közbetelepülésekben, de magában a kszénrétegben is csaknem mindenütt
akad kavics, st kisebb-nagyobb homok és kavicslencse is. Ennek megfelelen a

kszénrétegek mind szintes, mind pedig függleges irányban igen változatos,

szeszélyes települések és vastagságúak. Világos, hogy a barnakszén-
telep idegen területrl, folyóvizek útján szállított usza-
dékfa felhalmozódásából származik. Az allochton-eredet mag^'^a-

rázza a gyakori és hirtelen minség-változásokat is.

A kutatott területen a kszénrétegek Ny felé kiékeldnek, K felé pedig az

a törésvonal szabja meg határukat, amelynek mentén a kszénösszlet az alap-

konglomerátummal kerül érintkezésbe. (1. sz. szelvény). A kszénösszlet általános

dlése 160° /8— 10°. Ebben az irányban a fedrétegek is egyre vastagodnak s a
tortónai-emelet üledékeinek fiatalabb tagjai is megjelennek. Ez a DK felé er-
sebb süllyedés eredménye lehet. A fedrétegek vastagsága az egykori szentgáli

kibúvás közelében 3,4 m, D-ebbre 10—15 m. A herendi határban már 40—60 m
mélységben érték el a fúrások a barnakszenet. Az eredeti település rendszer-

telenségét növeli, hogy a képlékeny, ersen duzzadó, csúszásra, suvadásra haj-

lamos agyagos üledékek a nyomás ell kitérni igyekezvén, csapás és dlés-
irányban egyaránt meggyüredeztek. A barnakszénösszlet világosabb-sötétebb,

medd közbetelepülései különösen jól megfigyelhetvé teszik ezt a jelenséget,

A barnakszén a keletkezett „red” küls ívében, vagy bels magjában, az agyag-
rétegek pedig a barnakszénnel ellenkez értelemben lépnek föl. A határozott
dlésszöggel hajtott lejtsakna vagy vágat a kszén-agyag rendes határát is

vetdésnek mutatja. A jelenség valójában nem különböz teleprészek vetdések
okozta váltakozásának, hanem süllyedésokozta tércsökkenésnek az eredménye.
A barnakszénösszlet kiterjedése még nincs megállapítva. A távolabbi környék '

adatai szerint az alaphegység egykori medencéiben többhelyütt történt ebben az
idben barnakszénképzdésre vezet felhalmozódás. Ahol a tortónai tengeri

rétegek utólagos lepusztulása miatt a fed jelentsen elvékonyodott, a barnak-
szén külfejtéssel^ termelhet. A herendi határban már csak mélymvelés jöhet
számításba.

Igen jellemz medd vezetszint a bamakszénréteg alsó részében biotitos,

finoman rétegzett, mindenütt jól nyomozható 1,5—3 m vastag riolittufaréteg,

mely mindenütt igen éles határral jelentkezik.

A tufaréteg fölfelé biotitban egyre szegényedik s végül 0,5— 2 m vastagságú
bentonitszerü anyagba megy át. A tufarétegben gyakoriak a szenesedett. növény-
maradványok. A bentonitszerü anyag olykor Planorbisokat tartalmaz.

A barnakszén medd közbetelepülései közül említést érdemel a csontszin,
igen finomszem, Melánia escheri- és Neritina pida-tartalmú mésziszap. is. Több-
ször ismétld, kiékeld rétegei mindig a barnakszén közeli szomszédságában
vagy éppen közötte vannak. Száraz állapotban meglehetsen kemény. Megütve,
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kiégett téglára emlékeztet cseng hangot ad. Igen finom szemcséi jól tapadnak,
vízben könnyen diszpergálnak, sokáig lebegnek Az M. 57. sz. fúrás 16,70—18,50
m-bl származó magmintájának elemzése, (elemz: N e m e s n é):

Oldhatatlan
Fe„Os
TiÖ^
AZ2O3 ......

MgO
CaO
Na^O
K,0
Izz. veszt.

3,25%
0,73%
nyomokban
0,32%
0,48%
52,88%
0,15%
0 ,01 %
42,39%

Csaknem teljes CaCOs-ból áll, vegyi kicsapódásról van tehát szó. A Melánia
fscheri életkörülményei ebben a mésziszapos közegben lehettek legkedvezb-
bek példányainak termete és díszítettsége alapján ítélve. A tavikrétakiválás,
valamint az agyagrétegek „mészgöbei” melegvízre utalnak. A szárazföldi eredet
anyag hiánya azt bizonyítja, hogy a tavikréta képzdése a törmelékszállítás id-
szakos szüneteiben ment végbe.

A kszénrétegek közötti sötétszínü agyagfajtákban gyakoriak a markazit-
gumók. Szivárgó vizek hatására a markazit oxidálódik és élvezhetetlenné teszi a
talajvizet. Gipszkristályok és limonitos gumók a kísér ásványai a kszén-
összlet medd rétegeinek.

A kszénösszlet fedjét szürke, képlékeny elegyesvízi agyag alkotja. 40—50
cm vastag rétege — a benne nagytömegben található Potamides mitralis E i c h w.
alápján — biztosan azonosítható rétegnek bizonyult. Ez a réteg az édesvízi összlet

zárótagja.

Fölöttük a tortónai tenger fokozatos elrenyomulása eredményeként zöldes-

szürke, szürke, az oxidációnak kitett helyeken sárgás, helyenként homokos, ele-

gyesvízi és tengeri puhatesteket tartalmazó agyag települ, leveles elválású

diatomás rétegekkel.Vékony tufazsinórok és vékonyabb kavicsrétegek is gyakoriak
benne. Néha két vékony tufacsíkot tufitos agyag kapcsol össze, máshol csupán
a biotitkristályok ismerhetk fel a különböz agyagfajtákban. Ezek a fentemlí-

tett vastagabb tufaréteg anyagának áthalmozásából származnak. Ez a réteg-

összlet Herendtl ÉNy-ra egyre jobban elvékonyodik, majd meg is sznik. A sz'ent-

gáli, külfejtésre kijelölt területen már csak letarolt foszlányai, sárgásvörös színre
oxidálódott foltjai találhatók meg, porló héjmaradványokkal. DK felé viszont

tetemesen kivastagodik, Herend határában a 60 m vastagságot is eléri. Igen

gazdag puhatestekben. Leggyakoribb az A/oidis gibba Oh, Aloidis carinata Duj.,
Arca diluvii ham., Cardium paucicoslala Sow., jVassa sc/jönni Hörn.-Au ing.
A Cerithium-léléh és a Melániák még itt is elfordulnak, bár jóval ritkábban, mint
a kszénösszletben. Legjellemzbbek reá a Pereiraea gervaisii Véz., és a Ros-

iellaria dentaia Grat. porcelánszerü, igen szép házai.

Erre az öss zletre tengeri faunás, homokos agyagos üledék következik

amelyben Ostreákon kívül Conus sp, Turritella sp.. Arca sp., Cardium-félék, apró

Balanusok gyakoriak. Jellemz alakja az Ancilla glandiformis Lam.--
E tengeri üledékekre a herendi temetdomb környékén s a herenedi 6. sz.

fúrás adatai alapján 30—50 m vastagságban világosszürke, fehér, meszes köt-

anyagú kvarchomokk települ. Gyakori smaradványainak kiszabadítása kemény-

sége miatt nem mindig sikerül. Az Arca diluvii L a m., Lucina sp., Cardium sp., Ceri-

thium sp., Peden-félék, Ostrea-cserepék, fúrókagylók kbelei és lenyomatai, vala-

mint réte'otani helyzete alapján a lajtamészk homokk-fáciesének tekinthet.

E fölött tengeri puhatesteket tartalmazó homok, agyagos homok követ-

kezik elszórt kavicsszemekkel, majd smaradvány nélküli sárga homok szolgál

átmenetül a tortónai üledékeket záró kavicsösszlethez.

A fed kavicsösszlet nagyobb kiterjedésben nyomozható a felszínen Herend,

Bánd, Szentgál határában és innen Ny felé, a városldi mút mentén is. Anyaga
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túlnyomórészt kevéssé koptatott kvarckavics, ezenkívül hengeres fillit- és csillám-

pala-kavics. Mezozói mészkkavics igen ritka benne, az is igen ersen koptatott,

rendszerint mállott juraösszletbl származó tzk darabkáihoz tapad. Színüket-

vesztett alsó-liász tzkkavicsok, üde, szögletes középs és fels-jurabeli tzk-
darabok igen gyakoriak. Szárazföldi keletkezésre utalnak a vasas-mangános
sivatagi mázzal bevont kavicsok. Andezitkavicsot, amelynek pedig id. L ó c z y L,

tömeges elfordulását említi, egyetlen feltárásban sem sikerült találnom. A kereszt-

^ rétegzettség, a íinomabb-durvább szemcséj rétegek, váltakozása a szállítóközeg

erejének, folyási irányának változásait rögzíti. Idszakos, hirtelen lezúduló

vizek szállította kavicsösszlet ez, mellyel a tortónai emelet területünkön záródik.

A területen egy fiatalabb, aprószemü, osztályozott, túlnyomóan kristályos

alaphegységbl származó kvarckavicsösszlet is megfigyelhet, ez az idsebb
kavicsösszletek átdolgozásából származik. Tüzkdarabkák, valamint mállott

mészkkavicsok is vannak benne. Minthogy közvetlenül lösz települ reá, legin-

kább a várpolata-pét-környéki pannóniai kavicsösszlettel azonosítható. Tszf.

átlagmagassága 300 m.
A foltokban jelentkez löszt homokos közbetelepülések és kavicsrétegek

tarkítják. Löszcsigákon kívül tortónai rétegekbl átmosott, koptatott faunaele-

meket is tartalmaz, tehát másodlagos szerkezet lejtlösz.

A szárazföldi konglomerátum után a tortónai emeletben édesvízi, fás barna-
kszenet tartalmazó rétegekkel indul az üledékképzdés, majd elegyesvízi, késbb
tengeri üledékek következnek. A tortónai tenger üledékei a medencében agyagos,

a partokon kavicsos, konglomerátumos kifejldésüek. A partszegély abráziós
konglomerátuma közvetlenül az alaphegységre települ. Az üledékképzdést a
laza, keresztrétegzett, kontinentális kavics zárja.

A barnakszén kifejezetten allochton, összehordott, a benne elhelyezked
vastag riolittufa pedig autochton.

Az egykori térszín magasabb pontjain a kszénképzdés kimaradt, vagy
csak vékony, agyagos barnakszénzsinórok képzdtek, s ezek a helyek már csak
a tortónai transzgresszió további folyamán kerültek tenger alá.

' Vízföldtani adatok

A vízviszonyok a bányászatra nem kedvezek. Az egész rétegsor vízzel

átitatott. A terület ÉNy-i részén 3—4 m mélységben van a talajvíz, a vasúti
kanyar D-i oldalán mélyített fúrólyukakból pedig már többszáz percliter felszök
vizet kaptunk, amely a markazitos bomlás miatt ersen kénhidrogénes volt.

Az alaphegység fennakadt rögeinek közelsége folytán lehetséges, hogy a víz nem
egyszer talajvíz, hanem karsztvízzel kevert víz. Vitális S. szerint szent-
gáli 5. sz. fúrásból kifolyó víz oldott anyagában 25% Mg, 73% Ca, összesen

98% HCOs volt kimutatható, ami karsztvíz jellegre utal. A víz nagy mésztartal-
mát a könnyen oldódó tavíkrétából is származtathatnánk. A víz Mg tartalma
azonban jóval nagyobb, mint a tavikrétáé. Ellene szól a karsztvízeredetnek,
hogy a víztelenít akna és a lejtsakna kisteljesítmény szivattyúival a vízszin-
tet rövid id alatt annyira (1,5— 2 m-rel) sikerült leszorítani, hogy a környez
források és feltör viz fúrások elapadtak. A vízszint a csapadék mennyisége
szerint igen gyorsan változik. Ha a karsztvíz jelenlétét a mélyebb szinten
feltételezhetjük is, annak jellegét, mélységét, fekvését egyelre nem állapíthat-

juk meg. Ezt egy, a közeljövben mélyítend fúrással kívánjuk tisztázni.

Az M. 20. sz. fúrás vizének összetétele, (elemz: Serényi E., SO,-re:
S a r 1 ó K.) „ .

'' mg/I e. e. %
Alkáliák mint Na 7,9 3,57%

Ca 138,3 71,47%
Mg 29,1 24,78%
H,N 0,3 0,17%

Cl 1,6 0,47%

2 Földtani Közlöny — 5-4
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HCO^ 530,8 90,04%
‘^0, 44,0 9,49%

Az M.52. sz. .szentgáli fúrás feltör vizének ö.sszetétele (elemz: N em e s n é
SO^-vf. Sarló K.)

nig/l e. é. %
Alkáliak mint Na 6,6 . 2,58%

Ca .. 149,4. . 66,51%
Mg ........ 41,8 . 30,66%
H^N 0,5 . 0,25%

HCÜ, 658,9 96,28%
SO, 20,0 3,71%

A tavikrétában nyoma sincs e vizek nagy A/g'-tartalmának. A tavikréta
leülepedésekor tehát Mg-i tartalmazó oldatok (karsztvíz) nem hatottak.

A tavikréta keletkezésekor szárazföldi anyag nem juthatott a medencébe,.
A vizek magasabb d/(7-tartalma onnan eredhet, hogy a M^'-ból több jutván oldatba!
ez a Ca-val szemben viszonylag feldúsul. Ezek alapján — elbbi feltevésemmel,
ellentétben — a terület vize nem karsztvíz.

V'^égkövetkeztetések

A következkben a herend-szentgáli, várpalotai és hidasi hasonlókorú
medencék rétegsorait* hasonlítjuk össze üledékképzdési alapon, két biztosan
megkülönböztethet és jól nyomozható vezetréteg, a barnakszén és a riolit-

tufa segítségével.

Az említett barnakszénmedencék .oligocén kiemelkedése az alsó-miocénben
üledékhézaggal folytatódik. A fels-mediterrán szárazföldi alapkonglomerátuma
mindhárom területen megvan. Erre a Mecsekhegységben homokos, édesvízi
barnakszénzsinórokat tartalmazó összlet, majd foraminiferás slir települ. Ez a
tengeri és helvétinek ismert slir a Bakonyban hiányzik.

A szentgáli konglomerátumra édesvízi kszénösszlet telepszik riolittufával,

majd elégyesvízi és tengeri rétegek, végül regressziós kavics következik. Vár-
palotán ezen a konglomerátumon elbb tengeri, majd elegyesvizi rétegek feküsz-
nek, majd barnakszén, ennek fedjében riolittufa, végül ismét tengeri rétegek
állapíthatók meg.

Hidason ugyancsak tengeri rétegek, majd elegyes és édesvízi kszenet tartal-

mazó üledékek, végül ismét tengeri rétegek vannak a tortónai-emeletben. A riolit-

tufa itt is a barnakszén fedjében van.
Szentgálon tehát fokozatos tengerelöntés észlelhet, tengeri rétegek csak

a fedben jelentkeznek.

Várpalotán és Hidason a kszén fekvjében és fedjében egyaránt tengeri
üledékek találhatók és közöttük regresszió eredményeként települ a barnakszén-
tartalmú rétegösszlet.

Szentgálon a riolittufa a barnakszénréteg között, Várpalotán és a Mecsek-
ben a barnakszén fölött helyezkedik el.

Szentgálon regressziós kavics zárja az üledékképzdési .szakaszt, ,Várpalo-
tán és Hidason a regressziót a Szentgálon hiányzó szarmata üledékek képviselik.

Mindhárom barnakszénelfordulás képzdése egyazon üledékképzdési
szakaszon belül történt. A szentgáli az üledékképzdési szakasz elején, a várpalotai
és hidasi pedig az üledékképzdési szakasz közepe táján keletkezett. A szentgáli

egy árnyalattal idsebbnek látszik a várpalotai és a hidasi elfordulásoknál.
A fed, illetve a fed és fekv tengeri smaradványai többségükben tortónai

jellegek. Az üledékképzdési szakasz tortónai korát Várpalotán és Hidason a
szarmata fedhöz való viszony is igazolni látszik. Az ennél idsebb alapkonglo-
merátum tehát a megelz helvéti szárazföldi idszak terméke. A mecseki és

bakonyi kszénképzdmények kifejldési eltérése a két önálló szerkezeti egység,

különbözségére vezethet vissza.
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Los conditioiis yóoloíjiques du hassin á liyriite do Heroiid — Szóntgál

pár V. D.VNK

Les travaux de prospection repris derniérement concernant les affleurements
dó lignité ligneux connus depuis longtemps dans les confins des communes Herend-
Szentgál ont rend nécessaire l’examen approfondi des conditions stratigraphiques
et paléogéographiques des gisements pour établir leur étendue.

La suite des coaches dans le bassin á lignité mentionné est la suivante,
d’aprés les observations faites á la surface et les-données des sondages d’essai:

la 3 m loess

2 a 4 m gravier de quartz classifié á petits grains
3 á 6 m gravier sableux meuble á stratification entrecroisée
2 á 4 m sable renfermant des mollusques marins

40 á 50 m grés á ciment calcaire avec des mollusques marins (faciés de
calcaire de la Leitha)

4 á 7 m argile, sable avec fauné marine
5 a 40 m argile avec des cordons de ^uf, des couches sableuses et grave-

leuses, renfermant des mollusques d’eau mixte et d’eau marine
15 á 25 m formation de charbon. Lignité terreuse avec des fragments

de bois, argile, sable, gravier, calcaire, des marais, mollusques
d’eau douce et d’eaü mixte.

15 á 25 m une série de couches d’eau douce formáé d’alternance de sable,

de gravier sablonneux et d’ argile

50 á 150 m conglomérat de cailloux surtout mésozoíques avec un ciment
sableux
socle mésozoique

Le terrain á lignité de Szentgál—Herend est forrná pár une ancienne baie

miocéné bornée de tous cótés pár des formations mésozoiques. La formation des
sédiments miocénes a été inaugurée á l’étage méditerranéen supérieur pár un
conglomérat sableux á ciment siliceux. Dans ce conglomérat dominent les cailloux

des formations voisines: dolomie, calcaire du Dachstein, calcaire de Raibl, calcaire

jurassique, calcaire crétacé et calcaire éocéne á Nummulites, mais on y rencontre
souvent aussi les débris roulés du grés rouge permien et des débris anguleux de
silex jurassiens. Les cailloux provenant du socle cristallin sont relatívement peu
abondants. Outre des troncs d’arbre silicifiés cette couche ne renferme pás de
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vestiges organiques. Le premier inembre de la série miocéné est un sédiment
Continental. Són épaisseur peut étre évaliiée de 100 á 150 métres. Són plongement
varié entre les directions SE— SO. Sa hauteur moyenneau dessus de la mer est

de 300 métres, mais pár suite des mouvements de l’écrorce elle se trouve souvent
100 á 150 métres au-dessous du niveau actuel.

Le conglomérat est assis directement sur le socle cristallin.

Immédiatement au-dessus du conglomérat de base il se trouve une série

argileuse de couleur foncée, reliée au conglomérat pár des. couches de transition

graveleuses — sableuses. Dans ces couches on trouve en trés grand nombre des
vestiges de Planorbis et d’espéces d’Unio ainsi que des Mélanies, outre les vestiges

carbonisés de plantes. L’on peut considérer ces couches y compris les gites de
charbon qui les surmontent, comme membres inaugurales d’eau douce de l’étage

tortonien.

La formation charbonifére n’est pás constituée d’un gisement unique, mais
elle se divise en nombre d’endroits en 3 á 5 branches séparées pár des couches
stériles, puis elle forme de nouveau un gite unique. Les fossiles les plus fréquents
de la série sont: (Melánia escheri, Potamides piclus, Potamides miíralis, Tereb-
ralia lignitarum, Neritina picta, Melanopsis impressa, Planorbis et des espéces
Unió).

Farmi les vestiges végétaux de la formation á charbon l’on peut distinguer
les types suivants:

1. Argile nire á charbon. Sa couleur provient des débris de charbon ligni-

teux, mais il s’y trouve aussi souvent des cordons de fusite. A l’état sec elle devient
dure, á l’état humide elle est plastique. Són pouvoir calorifique est de 1000 á

1400 Cal/kg.

2. Lignité á structure ligneuse, dans laquelle on peut encore bien reconnaitre
la structure du bois. Far endroits il est dure, á cassure conchoide, en d’autres
endroits il ressemble á de la tourbe terreuse, meuble, altérée. 1500 á 2500 Cal/kg.

Dans tous les deux types on trouve du bois charrié pár les eaux. Ces troncs,

qui sont pliables á l’état humide, se présentent á l’état comprimé, comme des
planches bien circonscrites. Són poids spécifique, sa structure et són mode de
stratification sont les preuves de l’origine allochtone de ce dépt. 1600 á 2500
Cal/kg.

La puissance de l’énsemble charbonifére est de 25 métres en moyenne,
dönt 15 á 17 métres sont du lignité et 6 á 8 métres des intercalations stéri-

les. Són pouvoir calorifique moyen est de 1800 Cal/kg.

Dans tout l’ensemble charbonifére on trouve fréquemment'des lentilles

de gravier, de sable et pár conséquent les gites de charbon présentent des condi-
tions stratigraphiques fórt variables en direction horizontale et verticale, de mérne
que leur puissance est aussi fórt variable. Ces conditions stratigraphiques indi-

quent évidemment que le lignité provient de l’accumulation de bois charrié d’une
autre région pár les eaux. Són origine allochtone explique aussi les variations
fréquentes de sa qualité.

Sur le territoire de Szentgál les couches de lignité se coincent vers l’ouest»

vers l’est elles confinent au conglomérat de base le long d’une ligne tectonique.
Leur plongement est 160/8—10°. Far conséquence l’épaisseur des couches de
recouvrement qui est de 3 á 4 métres á Szentgál augmente vers le sud et atteint

50 á 60 métres sur le territoire de Herend.

L’aire du terrain charbonifére n’est pás encore nettement délimitée. Selon
l’étüde des terrains avoisinants des accumulations végétales menant á la forma-
tion de lignité ont eu lieu en plusieurs endroits dans les anciens bassins de la

montagne de base.

Un trait caiactéristique de la formation charbonifére est la présence cous-
tante d’une couche de tuf rhyolitique de 1,5 á 3 métres d’épaisseur, qui peut aussi

servir d’indicateur pour la prospection. La partié supérieure de la couche de tuf

est altérée en bentonite, c’est un phénoméne généralement observable.
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Mentionnons encore les lentilles de calcaire des marais trés finement grenii
se coingant entre les couches de charbon et se répétant plusieurs fois. Elles conti-
ennent presque 100% de carbonate de calcium.

Au-dessus de l’ensemble á charbon il y a des couches d’eaux-mixtes, puis
des couches d’eau maríné avec une riche fauné de mollusques. La culmination
delatransgressionestmarquéeparle faciés de calcaire de la Leitha, qui est repré-
senté lei pár un grés épais á elment calcaire. Dans le mur de la formation á charbon
on observe l’occurence relativement fréquente du rare Pereiraea geruaisii et du
Roslellaria dentata.

Les couches marines se rattachent pár une transition sableuse — gravelleuse
aux couches de graviers terrestres clturant l’étage tortonien. Le matérián des
couches de graviers provient pour la plus grande part du socle cristallin et ne
contient plus de cailloux calcaires.

Le gravier quartzeux assorti, á petits grains, qui se trouve dans le t'errain

peut étre identifié avec l’ensemble graveleux pannonién des environs de Várpa-
lota— Pét.

La formation la plus jeune de notre territoire est du loess des pentes avec
des alternances de graviers renfermant des éléments de la fauné tortonienne,
apportés pár les eaux.

En résumant, l’on peut établir qu’aprés le conglomérat de base d’origine

terrestre la formation des dépts a pris són commencement á l’étage tortonien
avec des couches á lignité ligneux d’eau douce. Dans le tóit on volt apparaitre
graduellement des formations d’eau-mixtes puis des formations marines. Les sédi-

ments de la mer tortonienne ont un développement argileux dans le bassin, aux
rives ils sont formés de conglomérats graveleux-sableux.Le conglomérat d’abrasion

de la rive est situé immédiatement sur le socle mésozoique. La formation des
sédiments est close pár le gravier meuble Continental. Le lignité est expressément
allochtone, charrié pár les eaux, le tuf rhyolitique qui s ’ trouve est au contraire

autochtone. Dans les endroits élevés de l’ancien niveau la formation du charbon
n’a pás eu lieu, ou bien le faciés n’est représenté que pár des cordons minces de
lignité argileux. La submersion de ces endroits n’a eu lieu que pendant la trans-

gression tortonienne.

La comparaison du terrain á lignité de Szentgál—Herend avec les bassins

á lignité de Várpalota et de Hidas, au point de vue de la formation des sédiments,

nous permet de tirer les conclusions suivantes:

En Transdanubie l’exhaussement á l’Oligocéne du territoire se poursuit au

Miocéné inférieur avec une lacune dans la formation des sédiments. Le conglo-

mérat de base se retrouve sur tous les trois territoires. Sur le conglomérat il

s’est déposé dans la montagne Mecsek une série composée de sédiments sableux,

d’eau douce, renfermant des cordons de lignité, puis de Schlier. Le Schlier marin,

d’áge helvétien, manque dans le Bakony.
A Szentgál le conglomérat est suivi d’une série de couches d’eau douce,

á lignité et tuf rhyolitique, puis succédent des couches á eaux-mixtes et des couches

marines, et enfin du gravier régressif. A Várpalota le lignité succéde á des couches

marines et d’eau-douce, avec du tuf rhyolitique dans le tóit, puis il y a de nouyeau

des couches marines. A Hidas aussi la série est formée pár des couches marines,

puis pár des couches mixtes, d’eau-douce, á lignité, la série est close de nouveau

pár des couches marines.
- A Szentgál l’on peut donc observer une transgression graduelle et les

cou(;hes marines ne font leur apparition que dans le tóit.

A Várpalota et á Hidas les formations- marines font partié également du

mur et du tóit et entre elles est située la formation á lignité comme un produit

de la régression de la mer.
A Szentgál la couche de tuf est située entre les couches de lignité, a \ ár-

palota et dans la montagne Mecsek elle .se trouve au-dessus de la lignité.
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A Szentgál la période sédimenlaire esi close pár du gravier de régression,

á Várpalota et á Hidas la régression est réprésentée ])ar les sédiments sarmatiens
•qui font défaiit á Szentgál.

La formation de tons les trois gisements de lignité a eii lieu dans la mérne
période sédimentaire. Le gisement de Szentgál s’est fnné au commencement du
cycle, aux territoires de Várpalota et de Hidas la formation de la lignité a eu
lieu vers le milieu du cycle d’érosion. Selon la situation du tuf et des sédiments
marins le gisement de Szentgál est plus ancien d’une nuance que les gisements de
Várpalota et de Hidas.

Selon l’examen paléontologique les vestiges fossiles des sédiments marins
qu’on trouve également dans le mur et dans le tóit sont pour la plupart d’un carac-
tére tortonien. L’áge tortonien de la formation des sédiments e.st aussi indiqué,

á Várpalota et á Hidas, pár leur relation avec le tóit sarmatien. Le conglomérat
de base plus ancien est donc le produit de la période continentale de l’Helvétien

précédant le oyde de sédimentation tortonien. La différence entre les développe-
ments du Mecsek et du Bakony peut donc étre ramenée á la diversité de ces deux
unités structurales indépendantes.

De quelque fagon que l'on groupe les sédiments, mérne si des recherches plus

approfondies apportaient des changements dans la séparation des áges, au point
<de vue de la formation des sédiments les formations á lignité de ces trois terrains

ont la mérne valeur, elles font partié de la mérne période de sédimentation.
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SZARVASK KÖRWÉKÉNEK FÖLDTAM VISZONYAI

KISVARSÁNYI GÉZA

Üledékes kzetek

Szarvask környékének legidsebb képzdménye vitatott korú (egyesek
szerint fels-karbon, mások szerint ladini) agyagpala és homokk-összlet (21)?

(1. ábra). Az agyagpala igen finomszem, tömött, néha selymes tapintású. Finom
palalemezeinek vastagsága sokszor a 0,1 mm-t sem haladja meg. Nagyvastagságú
összlete smaradványok hijján tovább nem tagolható. Kzettanilag és települése
alapján kétváltozata figyelhet meg, melyek azonban térképen nem különíthetk el.

SZARVASK KÖRHYéKÉm VÁZLATOS FÖLDTAN!
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aj A sötétszürke — fekete, alárendelten vörös bar na agyag-
palaféleség színe finom eloszlású szenes anyagtól származik. Gyakran
30—40 cm átmérj és 5—10 cm vastag lencsealakii kovagumókat tartalmaz.

A kovaanyag fokozatos tömörülése miatt a kovagumók az agyagpalától nehezen
választhatók el. Színük a bezáró agyagpalával azonos vagy ennél sötétebb. Törési
felületükön olykor apró piritszemcsék észlelhetk. A kovagumók belseje sem
mentes a legfinomabb agyagos alkatrészektl: képzdésük valószínleg epigene-
tikus. A sötét agyagpalában helyenként kisebb mangángumók is akadnak. Kiválási

és törési felületét gyakran limonitos, mangánoxidos hártya vonja be. Palássága
nem mindenütt egyezik a rétegzettséggel. A Tardoshegy táján keresztrétegzdés
is mutatkozik benne, amely a palásság síkjával 5— 10°-ot zár be. Az eredeti réteg-

zést az agyagpala szemcsenagyságának változásai árulják el. A homokos részek
uralomraj utásával az agyagpala — néhány cm-es távolságon belül — homokkbe
mehet át, a homokos és agyagos sávok határán látható ráncok az egykori vízmoz-
gás eredményei.

Az agyagpala iszapolá.si maradékában csal^ apró, 0,01 mm nagyságrend
muszkovit-pikkelyek és kvarc állapíthatók meg.

A Földszakadásárok sötét agyagpalájából egy krinoidea-nyéltagot gyj-
töttem. Szerves eredetnek tekinthetk a réteglapok felületén olykor tömegesen
mutatkozó, szabálytalan pálcika-alakú nyomok is, bár vékonycsiszolatuk nem
mutat szerkezetet s anyaguk megegyezik az agyagpaláéval. Sötétszürke-fekete
színük egykori moszattenyészet elszenesedett maradványaira utal.

A sötétszürke agyagpalával helyenként nagyobb vastagságú pados-palás,
.sárgásbarna, csillámos, agyagos, vagy kovás kötanyagú homokk váltakozik.
Szemcséinek éles, szögletes alakja vízi szállítottságra utal. Rétegeit helyenként
kvarciterek harántolják. Üregeiben fejlett, sokszor 1,5— 2 cm-es kisebl^hmérsék-
leten keletkezett kvarckristályok ülnek.

Keresztrétegzdés a Földszakadásárok homokkövében is észlelhet; a
palássággal bezárt hajlásszöge itt 15—20°.

homokkben helyenként apró, szenesedett növényi maradványok talál-

hatók, amelyek rostos szövete ers nagyítással jól kivehet, bár közelebbi meg-
határozásra alkalmatlan (7). — A homokknek másik, lekerekített szemcsékbl
álló, csillámtól mentes kvarcit.szer kifejldését a Földszakadásárokban a vasúttól
180 méterre találtam. Kékesszürke színe és finomszem, tömött szövete miatt a
diabáz egyik fajtájával könnyen összetéveszthet.

b) A világosszürke, kékes, helyenként zöl’desszürke
színe valószínleg a néhány p szemnagyságú, egyenletes elosz-

lású pirittl származik. Homokk közbetelepüléseket és kovagumókat nem tartal-

maz. Szemnagysága nem ingadozó; elválási felületei simák, egyenletesek, moszat
jelleg, szenesedett szerves nyomokkal. Kredeti rétegességének a palássághoz
való viszonya nem állapítható meg; lehetséges, hogy a kett megegyezik. 5—6
mm élhosszúságú, kockaalakú piritkristályok a magmás kzetektl távolabb is

csoportosan találhatók benne.

Az agyagpala- — homokkcsoport legszebb feltárásban a Földszakadás-
árokban tanulmányozható. A világosszürke féleség itt a sötétszürke agyagpala-
homokk összletre települ (2. ábra).

A durvább és finomabb törmelékanyag eloszlását a szállítás üteme és a part-

távolság szabta meg. A világosszürke, keresztrétegzdés nélküli agyagpala mélyebb-
vízi, partoktól távolabbi keletkezésre utal. Az üledékképzdés igen sekély védet-

tebb tengeri medencerész szelíden mozgó vizében játszódhatott le. A víz alsó

rétegei rosszul szellzdtek, kénhidrogéntartalmuk általános, de nem ers pirit-

kiválást eredményezett. A fizikai-kémiai állapot inkább a CaCOa oldását, mint
kiválását segítette el: ezért az agyagpala-homokk csoport még nyomokban
sem tartalmaz meszet. Az agyagpalák elegyrészeinek mechanikai egynemsége
következtében a kzettéválással kapcsolatos átalakulás tömött szövetet, helyen-

ként kitn palásságot eredményezett, az eredeti anyagon azonban jóformán
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mii sem válLozlalolL. Részl)en ez az oka annak, hogy az crinlkezési átalakulás

is csak keskeny övre terjedt ki.

A magmás kzetek érintkezésén az agyagpala legtöbbször csak szálkásodott.

Helyenként azonban csillámos agyagpala, csillámszaruszirt keletkezett, mely
ersen el is kvarcosodott. A homokk az érinlkezésen elkovásodott, és apró hema-
til-pikkelyek színezik vörösre. Vékony csiszolatában göthit-szer ásvány és vas-

hidroxid is kimutatható.
Schréter Z. szerint az ausztriai liegységképzdési szaka.sz folyamán az

agyagpalaösszlet izoklinális redkbe gyürdött, a redk tengelyéBé nyomuló
bázi.sos magma helyenként a felszínre tört, nagyrészt azonban mélységi kzet-
ként merevedett meg. A hegységképz erk a legnagyobb igénybevétel helyein

DDK irányú pikkelyezdést hoztak létre. Az eruptív kzetek települése ilymódon
egyirányú a mellékkzettel, a haránttelérek száma pedig csekély. Az üledékösszlet

eredeti vastagsága ma már nem állapítható meg. Késbbi mozgások kisebb rögöket
alakítottak ki, a peremi süllyedések mentén a harmadidszaki tenger nyomult
elre. Kréta utáni igénybevétel a magmás kzeteket már nem préselte meg.

Majjmás kzetek

Az agyagpala- és homokkösszletet ÉK-DNy-i irányban kettéosztó intnr
zió ftömegét kétoldalt párhuzamos sorokba rendezdött kisebb tömzsök és

telérek kísérik. A vonulat közepét — a térszínileg is legmagasabb hátakat —
diabáz alkotja, ezt a K-i oldalon bázisosabb gabbró és peridotit szegélyezi.

A kzetfajták fokozatos átmenete jól megfigyelhet. Az eredeti gabbrómagma
a különböz szintmélységekben igen változatos savanyú és bázisos kzetfajtákra
hasadt szét. A terület gabbrómagmája N i g g 1 i normálgabbroid típusának
felel meg, a mészalkáli-index^ szerint gyenge alkáli-jelleggel, amely a viszonylagos
Na gazdagságból adódikr Összetételében hasonló a bodvavölgyi típushoz

(20). Az eredeti magmaösszetételtl legjobban a wehrlit távolodott el az érc-

ásványok és színes .szilikátok feldúsulása miatt (9— 14).

Szádeczky-Kardoss E. szerint a különféle magmás és üledékes
kzetek oxidációs foka törvény-szerüen változik. A szarvaski kzetek mélységi
típusaitól a kiömlésiek felé haladva oxidációs fokuk növekedését állapítottuk

meg. E kzetek keletkezési viszonyait ersen redukciós tér jellemzi. Kialaku-
lásuk mélységi, illetve szubvulkáni körülmények között történhetett.

1 . titánmagnetitperidotit 0,48
2. diallágamfibolperidotit 0,52
3. olivingabbró 0,66 oxidációs

4. gabbró 0,94 fok
5. szpilitdiabáz 1,10

Az eruptív vonulat mennyiségileg uralkodó kzete a diabáz, gabbró és a

peridotit.

A szarvaski gabbró (üjhatár-völgy és Kecskefar-hegy) zöldesszürke,

feketésszürke, durvaszemü, változó szemnagyságú kzet. Törése egyenetlen,

elválása gyakran gömbös. A bázisos plagioklász mennyisége sokszor felülmúlja

a színes elegyrészeket. Normaszámítás alapján: földpát 36%, színes szilikát

32%. A piroxén-félék és amfibolok mennyiségi változása legtöbbször sliresen

összeszövd és szabadszemmel nehezen elkülöníthet kzetfajtákat eredményez.
A peridotit felé való átmenetet az olivin fellépése jelzi. A gabbró szerpentinesedett

vagy kloritosodott; az ércásványok közül fleg ilmenitet, pirrhotint és piritet

tartalmaz (I. tábla, 1. ábra).

A diallág, az amfibol és biotit mennyiségének, valamint ezek szemnagyságá-
nak csökkenésével a gabbró fokozatosan ofitos vagy szemcsés diabázba megy át,

amelyhez gyakran további átmenetként tömött szövet diabázféleség csatlakozik
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(színes szilikátja 20%). Ezek a kiömlési mandulaköves fajta felé alkotnak átme-
netet, (ez azonban a felvételi területen nem fordul el). A diabázban, de fkép
elválás! felületein gyakori a pirithintés, a mangános és limonitos bevonat.

A szemcsés vagy ofitos szövet d'iabáz a jellegzetesen
egymásbaszövd plagioklász lécekrl (42%), a hézagokat kitölt színes elegy-
részekrl (26%) könnyen felismerhet. Külsre egyenletesen aprószem zöldes-
szín kzet. A színes ásványok közül az amfibol és biotit uralkodik benne (I.

tábla, 2. ábra).

A tömött szövet diabáz szabadszemmel teljesen egynemnek
látszó kékes vagy zöldesszín kzet, ritkán porfiros plagioklasz beág>'azás-
sal. Alapanyaga helyenként már kloritos elváltozást mutat, amely eredetileg
bizonyosan üveges vagy finom kristályos kitöltésbl állott. Színes elegyrészek
(kevés augit, biotit és apró ércszemecskék) egészen alárendelten mutatkoznak
benné. Ez a kzet a legnagyobb felszíni tömeg (Rocskahegy, Tardoshegy,
Majortet, Keselybérc).

Mindkét diabáz g^^akori teléres kifejldésben is, térképen különválasztásuk
azonban nem lehetséges.

A változatos ásványi összetétel dioritos kzetek slires szegély-
fáciesben és teléres kifejldésben jelentkeznek. Helyenként nagyobb mennyiség
kvarcot is tartalmaznak. (18)

A vonulat jellemz telérkzete a g a b b r ó p e g m a t i t, mely hullámos-
kioltású földpátból, amfibolból és kevés kvarcból áll. Az amfibol nagysága helyen-
ként a 10 cm-t is eléri. A pegmatiton kívül gyakoriak még a p r e h n i t-, elsd-
leges k a 1 c i t és a 1 b i t-erek, amelyek Nö-metaszomatózis és szpilitesedési

folyamatok kapcsán keletkeztek. A megmerevedés utolsó szakasza során az An-
molekulában gazdagabb, kevésbbé állandó plagioklász elbomlott, belle albit

és kalcit keletkezett.

Az ultrabázisos kzetek mélyebb völgyek talpán bukkannak
el. A piroxenit, amfibolit viszonylag kis mennyiségben jelentkezik,

A legjelentsebb ultrabázisos kzet, a wehrlitperidotit, csak a Vasbányahegyen
található. A w e h r 1 i t földpáttól teljesen mentes (M— 93%), fényl fekete-

szín, nagyfajsúlyú érckzet. A wehrlitperidotit az új határvölgyi gabbró foly-

tatásába esik. A wehrlitet magábanfoglaló gabbrótömzs 270°— 300° dlésirányú,
világosszürke agyagpala közé települ. A feltárások szerint sehol sem érintkezik

homokkövei. Homokk csupán az érintkez agyagpala fekvjében van. A tömzs
fedjét és fekvjét alkotó agyagpala a gabbrótömzs É-i és D-i oldalán eltér
helyzet. A D-i rész átlagdlése 270° /30°, az É-i 300° /30° (3. és 4. ábra).

A VASBANYAHEGY SZELVÉNYE

160 ’
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IV h - 1 -1

4 . ábra.
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A wehrlitet a meggyrt üledékek kisebb nyomású tereibe utat találó magma
legfels, gyorsan hül részeinek peremi differenciálódása hozta létre. A gabbró-
wehrlittömzs üledékekhez való települési viszonya, szerkezete és alakja folytán
nem lakkolitnak, hanem inkább teleptelérnek tekinthet. A wehrlitet övez
gabbró-terület legnagyobb átmérje K-Ny-I irányban kb. 180m, É — D-i irány-
ban 250 m. A Majorlápa és Határlápa árkán túl a gabbró folytatása felszínen nem
nyomozható. A gabbróból helyenként fokozatos átmenettel kifejld dúsabb
érctartalmú olivingabbró vékony burokként veszi körül a wehrlitet. A slires

I

jelleg átmenet legjobban a Denevér táróban tanulmányozható.
A wehrlit-tömzs földtani helyzetének tisztázása szempontjából igen fontos

a Majorlápa és Határlápa-árok természetes feltárása (5. ábra).

A wehrlit-tömzs felületi és mélys^i kiterjedését 6 kutatógödör, 3 kisebb-

nagyobb kutatótáró és több, Ven dl A. (16) által feldolgozott és ismertetett

fúrás adatai teszik lehetvé.
A peridotit-test Ny felé dl. Hossza 60 m, szélessége 52 m, átlagvastagsága

20—25 m. A felszíni kibúvás méretei: hosszúság 60 m, szélesség 35— 40 m. A fel-

színi, ellipszis alakú kibúvás nag>’tengelye ÉÉK—DDNy irányú. A wehrlit elvéko-

nyodó, lencse alakú, az érc mennyisége tehát a gabbrónak csak' csekély hányada,
ami különben megfelel az ilyen .széls bázisos elkülönülé.sek keletkezési körül-

ményeinek. Az'“érctest jórésze lepusztult, mai állapotában ersen összetört, repe-

dezett, sok helyen elváltozott.

A wehrlit legjelentsebb medd ásványa az olivin. Általában idiomorf,

esetleg szabálytalanul kimart. Eloszlása nem egyenletes. A kzet gyakran tisztán

olivinbl és ércásványokból áll, máskor a hézagokba piroxén-félék és barna amfibol
illeszkednek. Szerpentinesedés inkább a kzetrepedések mentén jelents s így
az olivin kristályok nagyrésze meglehetsen friss, üde. A szerpentinben apró
opak érceleg>'részek észlelhetk, amelyek ersebb átalakulás esetén nagj'obb
tömegben halmozódtak fel és gyakran opacitos szegély gyanánt mutatkoznak
( I. tábla, 3. ábra). Az ép olivinben gyakori az érczárvány, amely félig folyós

állapotban történt körülzárás és ré.szleges megemésztés miatt mindig lekerekített

és méretre is kisebb, mint a többi elsdleges ércszemcse.
A piroxén-félék közül legfontosabb elegyrész a diallág; az augit és a titán-

augit kevesebb. Többnyire rövid táblák, oszlopok, széles átmetszetek. Augit-iker
ritka. A kristályok csak részben idiomorfok. Az augit, a titánaugit és a diallág

belsejében szinte mindig vannak foszlányszer érczáiwányok. Ezek részben szer-

pentinesedéskor, részben szételegyedéssel keletkeztek. Az augit-félék amfibollá
történt átalakulása igen elterjedt, szerpentinesedés, kloritosodás ellenben rit-

kább jelenség (I. tábla, 4. ábra). Az augitból helyenként diopszidszerü ásvány
keletkezett.

A barna amfibol egy része a piroxén-félékbl jött létre.. Körvonala a' késbbi
kialakulásból ereden mindig idegenalakú. Zárványai: gyakori érc, olivin, piroxén.
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Bár a wehrlitnek legnagyobb méret elegyrésze, mégis némelykor nagyon alá-

rendelt. A kzetben igen kevés apró aktinolitrost is felismerhet (II. tábla, 5..

ábra).

Az éreásványok vizsgálata

A wehrlit ércásványai között a fémoxidok uralkodnak, azonban — különösen
genetikai szempontból — a szulfidoknak is nagy jelentségük van. Az ércelegy-

részek eloszlása egyenletes. Ritkán nagyobb összefügg csoportot alkotnak vagy
szalagos kialakiilásúak. (II. tábla, 6. ábra). Az ércmikroszkópi vizsgálat alapján
tulajdonképpen két ércgeneráció különíthet el:

a) folyósmagmás hmérsékleten történt kiválás, cseppalakú nehézfém-
szulfidokkal és nagy idiomorf fémoxidokkal.

b) pneumatolitos állapotfeltételekre utaló, idegenalakú, fémoxidos képzd-
mények, melyek részben az elsdleges színes szilikátokból, vagy a korábban kivált

ércásványokból keletkeztek.

A kzettani és ércmikroszkópi képbl a különböz elegyrészek kiválási

sorrendjének összefonódása olvasható ki:

folyós

szulfid pirrhotin, pentlandit? kalkopirrhotin, kalkopirit

ilmenit, magnetit

ilmenit, magnetit, olivin

ilmenit, magnetit, diallág, augít
diallág, augit, amfibol

ilmenit, magnetit, amfiból, szerpentin, klorit.

folyós

szilikát

oxid
pneuma-

tolitos

termékek

Az ersen bázisos magma benyomulásakor az els kiválási termékek két-
ségtelenül a nehézfémszulfidok, amelyek szegregációval különültek el. A szul-

fidos ásványok a wehrlitben önállóan nagyobb mennyiségben nem találhatók,

majdnem kivétel nélkül az ilmenit és magnetit zárványai (17). Ritkán
medd szilikátásványban is vannak. Mennyiségük helyenként dúsabb, de ilyen-

kor is legfeljebb az érc 1—2%-át teszik ki (II. tábla, 7. ábra). A szulfidos ásványok
közül leggyakoribb a pirrhotin és kalkopirit. Egészen alárendelten, fleg szét-

elegyedési képletként, kalkopirrhotin és pentlandit is kimutatható. A szulfidos

olvadékcseppek CuS és FeS alkatrészei a genetikai viszonyok ill. állapotjelzk
szerint különböz arányok szerint társulhatnak. A teljes aránysor:

kalkopirit CuFeS^ CuS -r FeS 1:1
CuS : FeS
100 : 100

valleriit CuzFe^S-i 3CuS + 4FeS 3 : 4 75 : 100
cubanit CuFe^Ss CuS + 2FeS 1 : 2 50 : 100
kalkopirr- CuFe^Si CuS + iFeS 1 : 4 25 : 100

hotin

pirrhotin FeS FeS 0:1 0 : 100

pentlandit (Fe, Ni)S .

A wehrlitben a fenti sorozat két tagját (valleriit, cubanit) nem sikerült

megfigyelni, a többiek közül a pirrhotin uralkodik, utána a kalkopirit a leg-

gyakoribb. (17.)

A pirrhotin általában egynémü cseppecskék alakjában jelentkezik.

Visszaverdési színe világos barnássárga, élénk anizotrópiájú, K(OH)-\a\ étetve

pozitív. Étetés után gyenge szerkezeti nyomok észlelhetk. Az egynem pirrhotin-

cseppeken kívül elég gyakori az olyan vasszulfid-szemecske is, amelyben kalkopirit-

kalkopirrhotin és pentlandit szételegyedést tapasztalhatunk. Az ilj^en cseppeket!

belül a szételegyedési tagok fokozatos szín- és reflexiós átmeneteket mutatnak a
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két széls tag, a l)arnás árnyalatú világosabb pirrhotin és a gyengébb visszaver-
képességü, sárga kalkopirit közötl. Részletesebb vizsgálat meglehetsen nehéz,
mert a szételegy’edési testek nag\’sága a legnagyobb nagyítással vizsgálható mére-
tek határán van. A pirrhotinra néhol — különösen a .szegélyein — pentlandit-
szeríí kis szételegyedési képletek jellemzek. Ezeknek a ])entíandit ,, lángocskák-
nak” a mérete olyan csekély, hogy a reflexiós színük alapján egész biztosan nem
lehet ket meghatározni. Mégis pentlanditra utalnak a következ jelek: HNOa-a^
étetésre igen gyenge reakció jelentkezik; forró HCl-va\ étetést nem kapunk; visel-

kedésük izotrop. Olajimmerzió és ers nagyítás használata esetén a pirrhotinban
keményebb, tompa színhatásü és világosszínü, lágyabb részekbl álló finom
lemezesség tnik el. Ezeket a finom ú. n. « és /S lemezeket már S’c h n e i d e r -

h ö h n és Van dér V e e n észlelték. Mibenlétük illetve keletkezésük okainak
felderítése még vitás. R a m d o h r (2.3) szerint a jelenséget a kéntartalom különb-
sége okozza (II. tábla, 8., III. tábla, 9. ábra).

A kalkopirit apró, kerek vagy pálcika alakú testecskéket alkot a
pirrhotinban, de magánosán is elfordul. Bireflexió és anizotrópia levegn vizs-

gálva a méretek csekélysége miatt nem mutatkozik; olajimmerzóban csekély anizot-
rópia észlelhet. K{OH)-xa\ étetése. negatív. Ezek alapján a sorozat többi tagjaitól

jól elválasztható.

Az els kiválásként elkülönült szulfidokat ilmenit és magnetit zárta körül.

Az apró szulfidcseppek mint ,,kristálycsírák” szerepeltek a további ércásványok
kiválásánál. Az ilmenit és magnetit kiválása már alacsonyabb hmérsékletig
nyúlt le és elérte a szilikátokét, st az olivin kiválása már be is fejezdött, amikor
az oxidos ércásványok még tovább kristályosodtak. Az olivin helyenként fel-

emésztette az ércszemek egy részét.

.\z i 1 m e n i t és magnetit együttes mennyisége eléggé állandó és a kzetnek
közel 25 térfogat-százalékát teszi ki. A két ércásvány aránya ersen ingadozik;
általában az ilmenit van túlsúlyban : mennyisége többszörösen meghaladja a
magnenitét. A titánvasérc .színe mikroszkópban szürkésfehér, kissé rózsásbarna
árnyalattal, a magnetithez ersen hasonló. Reflexiós .szín alapján a két ásvány
biztosan csak olajimmerzióban választható el. Az olivin után kristályosodott
ércszemek kivételével az ilmenit általában sajátalakú, vagy kissé korrodált.
Csiszolatfelülete általában gödrös, rücskös. Az ércszemek belseje szételegyedés
hiányában egynemnek létszik, legfeljebb egy-két szélesebb ikerlemez mutatkozik.
HF kivételével semmiféle étetszer nem támadja meg a szokásos étetési idn
belül. cc. HCl-va\ kb. 1 órai kezelés után a megmart részek mellett ép lemezrendszer
tnik el.

magnetit mennyisége alárendeltebb. Hasonlóképpen idiomorf,

gyakran kimart. .A. hematit-ilmenit, magnetit-ilmenit .szételegyedésnek semmi
nyoma. A magnetit fizikai tulajdonságai kémiai ös.szetételétl függnek, ami a
vizsgált ércásványoknál is észlelhet. A rendes ö.sszetételü magnetitet 2— 5 sec

után a cc. HCl általában megtámadja. A wehrlitben lév magnetit túlnyomó
részén forró cc. liCl, királyvíz pedig még 10 percnyi kezelés után sem idéz el
étetési nyomokat. "Az esetleg reagáló magnetit-kristályokon is csak csekély hatás
észlelhet. Rendellenes a magnetit fénytani viselkedése is; gyönge anizotrópia

gyakran megfigyelhet. Általában szín és bireflexió, valamint az étetszerekkel
való viselkedés szempontjából fokozatos átmenetek vannak a magnetit és ilmenit

között. Ilymódon feltételezhet, hogy tulajdonképpen a wehrlit magnetitjeinek
nagyrésze kényszerszerkezet titanomagnetit, amelynek a szételegyedése a vi.szony-

lag gyorsabb lehlés miatt nem következett be, illetve nem nj'^ert mikroszkópi
méreteket.

Ezek a teleptani jellegek is arra utalnak, hogy itt nem kezdeti (iniciális),

gyrdés eltti magmás mködéssel van dolgunk, hanem gyorsan lezajlott,

szinorogén benyomulá.sból ered folyó.s-magmás telepképzdéssel A., kristályo-

sodás során nem volt elegend id a szulfidos-oxidos és szilikátos olvadék nehéz-
.ségi elkülönülésére. Általában a szilárd szerkezet oxidok a lehlés során már
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nem elegyedtek szét, ugyanakkor a szulficlcseppeken belül további szétválások

következhettek be.

A színes szilikátok kiválása után az autohidratációval kapcsolatban az

ércképzdésnek pneumatolitos állapotfeltételekre utaló második fázisa kezddött,
amelynek terméke gyakorlatilag teljesen alárendelt ugyan, de genetikai szempont-
ból nem hanyagolható el. A második ércgeneráció eloszlása egyenltlen, fleg a

jobban kialakult mikro-övekre szorítkozik. Az ilyen eredet aprószemcsés érc-

halmazokat mindig idegen alakú kristályok alkotják, melyek zárványként, fleg
diallágban és szerpentinesedett olivinbe zárt hálózatos- foszláhyszerü képletekben
jelennek meg. A másodlagos apró ércszemek keletkezése fleg kétféle folyamatra
vezethet vissza:

1. Színes szilikátok elbomlása, valamint az olivin szerpentinesedése foly-

tán a szerkezeti átépítdésbl maradtak vissza.

2. Megemé-sztett és szétroncsolt elsdleges ércek foszlányai (III. tábla, 10.,

11. ábra).

A szarvaski wehrlit Ti és V tartalma mre való koncentrációt jelenthet.

A Ti nemcsak ilmenithez, hanem titanomagnetithez és a titánaugithez is kapcso-
lódik. De nemcsak a wehrlitnek, hanem egyes más gabbrófajtáknak is jelents
Ti tartalmuk van.

A V a n á d i u m átlagos mennyisége a wehrlitben Földváriné
adatai szerint 0,14%. Mivel folyósmagmás kiválásokban a V a Ti-t is helyettesít-

heti, így a feltételezhet coulsonitpn kívül fképp a titanomagnetitben és az
ilmenitben is rej fzhetik. A V-hordozó ásványokat ércmikroszkóppal megkülön-
böztetni nem lehet. Közelebbi támpontot a wehrlit laza anyagából elektromágneses
úton és nehéz folyadékkal elkülönített oxidos ércásványok vizsgálata nyújtott.

Az elektromágnessel elkülönített minta kémiai és színképelemzése F ö l'd v á r i n é

szerint :

TiO,
V .

Ni

X

Mn
Co
Mo
Sn

s

Au, Pt, Be, Pb

53,5%
0,2
nyom látszik, l)ecslés szerint max.

század %
észlelhet
gyenge nyom
gyenge nyom
bizonytalan
gj'enge nyom

W
J.

E

V

J

í

I

t

A teljes anyaghoz, vagyis az ép wehrlithez képest a szétkülönített minta
Ti-tartalma ötszörösre, V-tartalma máfélszeresre dúsult. Kétségtelen tehát,

hogy a vanádium nemcsak az említett ércásványokban, hanem a sötétszilikátokban

is, így fleg az augitban rej fzhetik. A Ti-nak és F-nak az érctestben és a kísér
gabbrókzetekben való mennyiségi eloszlásáról még nincseneTc pontosabb ada-

taink.

A wehrlit átlagos kémiai összetétele (a Kohászati Kút. Int. szerint):

SiO. 30-33% Fe
Al^Os 1,5-3,0% Ti

CaO 4-5% V
MgO 14-15% Mn

24-26%
6%
0,16%
0.4-0,5%

Feltételezhet, hogy a szarvaski gabbróterület üledékkel takart részén

esetleg nem is nagy mélységben a wehrlithez hasonló peremi elkülönülési termékek

rejtznek. Mivel a peridotit mágneses és elektromos tulajdonságai eléggé különböz-

nek a gabbróétól, indokolt geofizikusokkal munkaközösségben a terület teljes

földtani átkutatása.
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T.4BL.\MAGY.ARÁZAT — EXPLICATION DES PLANCHES

I. tábla

1. Középszem gabbró. Sajátalakú szerpentines olivin és augit, léces plagio-

klászok 1 : 8 + N.
Gabbro á grains moyens. Olivine serpentinisée et augite idiomorphe, lamelles de
plagioclases 1 : 8 + N.

2. Ofitos szövet diabáz, léces plagioklász, augit, érc 1:8||N
Diabase á structure ophitique, plagioclase lamellé, augite, minerai 1 : 8 N ||.

3. Wehrlit. Sajátalakú olivin ércásványokkal. Az olivin után keletkezett
ilmenit álalakú. 1 : 24 1|

N.
Wehrlite. Olivine idiomorphe avec des inclusions de minerai. Ilménite xénomorphe
aprés olivine 1 : 24 N ||.

4. Diallágban szételegyedett ilmenit-szemcsék orientáltan helyezkednek el

1 : 60 II
N.

Des grains d’ilménite dispersés dans la diallage prennent une situation orientée
1 : 60 N ||.

II. tábla

5.

Szerpentin ér wehrlitben 1 : 8 ||
N.

Veine de serpentine dans de la wehrlite 1 : 8 N ||.
-

[

6. Wehrlit ércmikroszkópi képe 1 : 96 ||
N.

• Image isomicroscopique de la wehrlite 1 : 96 N ||.

7. Pszeudohatszöges ilmenit szulfidcseppel 1 : 96 ||
N.

Ilménite pseudo-hexagonale avec goutte de sulfure 1 : 96 ||
N.

8. Pirrhotin-csepp ilmenitben 1 : 210
||
N.

Goutte de pyrrhotine dans de l’ilménite 1 : 210 N ||.

III. tábla

9. Pirrhotin a és /9 lemezek és pentlandit szételegyedés 1 : 610 + N Olaj
immersio.

3 Földtani Közlöny — 6-1
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Ségrégation de lamelles a et /? de pyrrhotine et de pentlandit 1 : 610 + N
immersion á l’huile.

10. Az ilmenit az els, az apró foszlányos érc a második érces fázis terméke
1 : 130 II

N.
L’ilménite est le produit de la premiere phase de la 'minéralisation, les petits
lambeaux de minérai se sont formés dans la deuxiéme phase 1 : 130 N ||.

11. Ikerszer pirrhotin-csepp magnetitben 1 ; 210 + N.
Goutte de pyrrhotine á apparence maclée dans de la magnétite 1 : 210 + N.

r. KHiuBapuiaHH:

Bep.;iHT H3 A- CapeauiKO

B r.iHHHCTo-cJiaHUeBoií n necMaHHCToií cBnxe b fl. CaoBaujKO mo>kho pa3JinMHTi>
pasHbie ropHue nopoAw na ocHOBanMH hx pa3Bnxnn h ycjiOBHÜ 3aneraHna.

MarMaxHuecKHC nopogbi, npopbiBaKnnne b ocaAOMHyio CBHXy, noKaBbmaiox na
CHHOporcHexaqecKyio HnxpyaHio cornacHO hx BHeuiHeií $opMbi h cbocxb MHHepanoB.
MarMaxHqecKOe xeno HBanexcH obiKHOBCHiibiM rapoBHAHbiM xhoom, oAHaKO BcjieAcxBiie

oxHOCHxe.TbHoro oraxcxBa b Na, cjiao menoMHoro xapaKxepa. Er Ba>KHeHinHM Ani}>e-

penUHaJibHbiM npoAyKXOjw nojinexcH Bepnux-nepHOAOXHX ii3 A- BamxcAb.
BepjiHX — 3X0 ropHan nopoAa, cmixaiomaacH pyAaMii Fi h V c BHaquxeJibHbiAi

coAcpwaHHeM KpeMneKncjioxbi; b er MHHepajibubiH cocxaB bxoahx: HjXbMCHHx, XHxano^
MarnexHx n Marnexiix. C xoqi<ii spennH npoHCxoM<AeHHH er BHaqnxenbHbiMH MHHepajiaMii
nB.xflioxcn: nuppoxHn, xajiKonnpnx, xanKomippoxim h neiixnanAnx.

Mo)kho nojiO)KHXb, qxo nyxeM MarHiiXHbix h a.xeKXpnqecKiix HCCJicAOBaHiiri

BCKpoioxcH HOBbie oorameHHH pyABi, nOAOHbie Bep.anxy.

La uelirlite de Szarvask

pár G. KISVARSÁNYI

Dans la série des couches de schistes argileux et de grés de Szarvask l’on

peut distinguer plusieurs espéces de roches, de développement et de stratification

différents.

L’apparence des roches magmatiques intruses dans la série des roches sédi-

mentaires et leur constitution minéralogique indiquent une intrusion synorogéne.

Le magma de base est du type gabbroide commun, á caractére faiblement alcalin

j)ar suite de sa richesse relatíve en sodiiim. Són produit de ségrégation ultra-

basique le plus important c’est la wehrlite — péridotite du mont Vashegy.

La wehrlite est une roche de titáné et de vanadium á haute teneur en silice;

ses minéraux les plus importants au point de vue pratique sont l’ilménite, la

titano—magnétite et la magnétite, mais au point de vue de la genése il faut

encore mentionner la pyrrhotine, la chalcopyrite, la chalcopyrrhotine et la pent-

landite.

L’on peut admettre qu’á l’aide de la prospection magnétique ou électri-

que on pilissé encore révéler des enrichissements analogues á la wehrlite.
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A s vlgótarjAxi kszéxfekvü rétegek fai X aja és kora

CSEPREGHYNÉ MEZNERICS ILONA

A salgótarjáni köszénfekvö képzdmények vizsgálatával már számos kutató -

foglalkozott. A vizsgálatok azonban nem terjedtek ki a teljes slénytani anyag
feldolgozására. Ez szükségképpen a képzdmények korának tisztázatlanságára
vezeteti.

Az alsó-miocén gyér smaradványainak meghatározá.sa rossz megtartásuk
miatt általában nem könny. Legtöbb esetben a csiga- és kagylónemzetségek
meghatározásával kell megelégednünk. Az id.sebb neogén faunák úgyszólván
csak Balanus-, Echinodermata-, Anomia-, Osíren- és Pec/cn-társaságok, mert az
aragonithéjú alakok csaknem mind kioldódtak. A szegényes faunákban a

Pecten-ek a viszonylag legjobb megtartásúak, alak és díszítésbeli változatosságuk
folytán elssorban alkalmasak biosztratigrafiai megállapításokra.

A külföldi irodalom ezért már régebben (Fontannes, Depéretés
R o m a n) és újabban is (K a u t s k y, F r i e d b e r g, R o g e r) nagy gondot
fordított a Pecten-ek tanulmányozá.sára; a francia kutatók pedig éppen ezek segít-

ségével szintezték az újharmadidszaki rétegeket. A neogén Pecten-ek korhatá-
rozó szerepét többen a mezozói lábasfejüekkel hasonlítják össze. Az európai
neogén fauna-provinciát is a Pecten-ek alapján állapították meg. A Bécsi-medence
burdigalai és heivéti képzdményei közötti határt a Pecten-ek egész sorának
eltnése s új Pecten-fsama megjelenése jelzi. Sajátos Pecten-íauna választja el a
burdigálai korban a keleti faunaprovinciát a többi nvugateurópai tengermeden-
cétöl is (12,23).

A salgótarjáni barnakszénmedence tanulmányozói is figyelemmel voltak
a Pecten-íélékre, de inkább csak a kszén fedjében lév pectenes-homokköveket
vizsgálták. A pectenes homokkövet éppen azért sorolták a burdigálai emeletbe,
mivel benne a szintjelz Pecten praescabriusculiis-t vélték felfedezni. Lényegében
ez a besorolás a kiinduló pontja a kszénfekv akvitáni korba helyezésének is.

Részleges faunisztikai vizsgálataink alapján azonban bebizo-
nyosodott, hogy afed pectenes homokk-összletében nincs
Pecten praescabriusculus saz összlet faunája egészében véve
h e 1 V é t i jelleg (16).

Pectenes homokkörétegek azonban a kszénfekv rétegek fels részében is

vannak. Ezek faunáját az eddigi irodalom csak részben vette figyelembe.

A salgótarjáni barnaköszénmedence smaradványokban szegény, fekv-
rétegeinek sokat vitatott és ellentétes minsítés földtani korát csupán a viszony-
lag jó megtartású és elég nagy példányszámú Pecten-ek alapján lehet tisztázni.

A tengeri puhatestek korhatározó jelentsége itt hasonlíthatatlanúl nagyobb,
mint akár a növényeké, akár a szárazföldi emlsfaunáké.

Lelhelyek és faunájuk

A köszénösszlet alatti rétegsor smaradványait fleg id. N o s z k y J. és

Harmat I. gyjtötte évtizedek során. Bartkó L. és Cs. Meznerics I.

újabb gyjtései és egyéb gyjtemények (Soproni Megyetem, M. Áll. Földtani
Intézet) anyaga egészitik ki a gyjteményt. Az alanti lelhelyek szerinti felsorolás

számozása táblázatunk lelhelyszámaival azonos.

3*
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1. Karancsalja, Csengevölgy. Sárgás, keményebb és lazább homokk. Har-
mat I. gyjtése. (A lelhelyen azóta sem sikerült egy-két Pec/en-töredéken kívül
egyéb smaradványra bukkanni):

Chlamys multistriata P o 1 i

Chlamys holgeri G e i n i t z

Chlamys palmata Lám.
Chlamys gigas S c h 1 o t h.

Pecten hornensis D e p. et R o m.
Cardium (Ringicardium ) burdigalinum Lám.
Cardium (Laevicardium) cingulatum G o 1 d f.

Glycymeris fichteli D e s h.

Paphia sallomacensis K a u t s k y
2. Kazár. Barnakszénfekv. Id. Noszky J. gyjtése közelebbi adat

nélkül, illetve a ,, Kolónia felett” megjelöléssel:

Lulraria sanna major Schaffer
Cardium (Ringicardium) burdigaliumí Lám.
Panopaea ej. oligojaujasi S a c c o
Pleria ( Pinctada ) studeri Lám.
Pecten hornensis D e p. et Rom.

3. Kazár. Vasúti bevágás a Béla-táró és az Újtelep között. Harmat I.

gyjtése. Laza homokban:
Potamides plicatus B r u g.

Arca Anadara) cf. moltensis elongaía S c h a f f.

Ostrea (Ostreola) miocucullata S c h a f f.

Nassa sp.

Cardium sp.

4. Kazár. A Tordas-hegy Ny-i oldalán lév feltárásból, az ,,alsó riolittufa”

alatti rétegsorból. Legfelül durvább és helyenként tufás homok. Legnagyobbrészt
finomszem, lazább homokk, helyenként agyagos közbetelepüléssel. B a r t k ó L.
és C s. M e z n e r i c s I. gyjtése. A legfels durvább tufás homok fajra meghatá-
rozhatatlan Congeriákat tartalmaz. A finomabbszem homok és homokk faunája:

Lulraria sanna major S c h a f f.

Lulraria lulraria jejjreysi De G r e g.

Solen subjragilis E i c h w.
Diplodonta ej. trigonula Broun.
Arca (Anadara) cf. moltensis elongata S c h a f f.

Arca diluvii Lám.
Pitaria (Macrocallisla) erycinoides Lám.
Loripes dujardini D e s h.

Potamides plicatus B r u g.

Cardium sp. indet.

Trochus sp. indet.

Nassa sp. indet.
Flabellum sp., Cariophyllia sp.

Ostrea (Pyenodonta

)

aff. pedemontana May.
Az agyagos (slires) közbetelepülésben az alábbi alakok ismerhetk fel:

Natica (Lunatia ) helicina B r.

Teliina sp.

Echinus lemezek és tüskék.

5. Kazár. Tordas-hegy. Id. Noszky J. gyjtése közelebbi adat nélkül.

Anyaga után ítélve a 4. sz. lelhelyrl származhatik:

Lulraria sp.

Lulraria sanna major S c h a f f.-

Lulraria lulraria jejjreysi De G r e g.

Pitaria (Macrocallisla) cf. "raulini H ö r n e s

Pitaria (Macrocallisla) erycinoides Lám.
Solen subjragilis E i c h w.
Loripes dujardini D e s h.

Cardium sp.

Potamides plicatus B r u g.
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6. Kazár, Szlhegy. Tufás homokk. Harmat I. gyjtése;

Lutraria sanna major S c h a f f.

Arca biangulata maleatissima S a c c o
Paphia benoisti praecedens K a u t s k y
Pteria (Pinclada) phalaenacea Lám.
Panopaea ménardi D e s h.
Arca fichteli D e s h.

Arca fichteli abbreviata S a c c o
Panopaea cf. oligofaujasi S a c c o

7. Kazár, Durva kavicsos homokk. Harmat I. gyjtése, közelebbi adat
nélkül:

Pitaria (Cordiopsis) incrassata S o w.
Pitaria (Macrocallisía) cf. erycinoides Lám.
Loripes aff. dujardini D e s h.

Lutraria sanna major S c h a f f.

Solen subfragilis E 1 c h w.
Cardium sp.

Potamides plicatus (B r u g.)

8. Kazár. ,,Uj bányatelep felett” megjelöléssel. Id. Noszky J. és Har-
mat I. gyjtésébl:

Paphia benoisti praecedens K a u t s k y
Pteria (Pinctada ) phalaenacea Lám.
Loripes aff. dujardini D e s h.
Pinna pectinala brocchii d’O r b.

Crassatella, Corbula, Astarte sp. indet.

9. Kazár. Egyes elszórt lelhelyekrl. Id. Noszky J., Harmat I. és
B a r t k ó L. gyjtése:

Paphia benoisti praecedens K a u t s k y (Kolónia mögötti hegygerinc).
Pecten scabrellus L a m. (Forrás feletti Ny-i árokból).
Ostrea gryphoides crassissima Lám. (Nagyver-hegy).
Pecten scabrellus Lám. (a Szrös! kocsmától Bárna-felé viv útról).

Semicassis (Echinophoria) sp. (közelebbi lelhely nélkül).

10. Kotorcói új akna 180 — 240 m-ébl. Szürke, glaukonitos homokk. A sal-

gótarjáni bányamúzeum egykori gyjteményébl:
Cardium (Ringicardium) burdigalinum Lám.
Arch fichteli D e s h.

Paphia sallomacensis F i s c h e r.

11. Kisterenye, a vasút melletti domborr. Bartkó L. és Cs. Mezne-
r i c s I. gyjtésébl:

Ostrea lamellása B r o c c h i

Anomia ephippium aspera P h i 1.

Anomia ephippium pergibbosa S a c c o
Pecten hornensis D e p. et Rom.
12. Salgótarján. „Fek-homokk” jelzés, közelebbi lelhely nélküli anyag-

ból:

Chlamys subholgeri Font. (Soproni Megyetem).
Chlamys palmata L a m.

13. Somoskújfalu, a Várhegytl É-ra (a salgótarjáni bányamúzeum egykori
anyagából):

Chlamys gloriamaris D u b.

Chlamys multistriata P o 1 i

14. Ságújfalú, Sóshartyán. (Közelebbi lelhelyadat nélkül, az egykori salgó-
tarjáni bányamúzeum anyagából):

Amussium denudatum R e u s s.

Semicassis (Echinophoria) sp.

A faunának faj és egyedszám tekintetében a Pecten-ék a legjellegzetesebb

tagjai, korhatározó szerepüknél fogva felsorolást érdemelnek:

Chlamys holgeri G e i n i t z : Karancsalja, Csengevlgj', Nagj -

bátony
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Chlamys suhholgcri Font.:
Chlamys palmata Lám.:
Chlamys gloriamaris D u b.:

Chlamys multistriata P o 1 i

:

Chlamys gigas S c h 1 o 1 1 h. :

Pecten hornensis D e p. et Rom.

Pecten scabrellus Lám.:
Amussium denudalum R e u s s :

Salgótarján, fek-homokk
Karancsalja, Salgótarjáni fek
Somoskújfalu
Somoskújfalú
Karancsalja, Csengevölgy

Csengevölgy, Kazár,Karancsalja,
Kisterenye
Karancsalja,
Ságújfalú

Csengevölgy

A Pec/en-ek az Országos Természettudományi Múzeum Földtani és slény-
tani Tárában, a nemrégen ide került salgótarjáni bányamúzeum anyagában, a
M. Áll. Földtani Intézet és a soproni Megyetem gyjteményében vannak elhe-
lyezve.

\ fauna kiértékelé.se

A salgótarjáni szénfekv faunájában a kagjdók uralkodnak. A csigák közül
fajra a Potamid.es plicatus és a Natica (Lunatia) helicina, a Semicassis (Echino-
phoria) sp. a Nassa sp. és Trochiis sp. azonban csak nemzetségre határozható
meg.

A kagylók nagytermet, lapos formák: Pecten," Pteria (= Avicula), Paphia
(=Tapes), Cardiiim, Lutraria, Panopaea, Arca, Glycymeris (= Pectanculiis),

melyek a homokos, szublitorális övét kedvelték. A fenékenlakó alakok közül
fleg a kalcithéjúak (Pecten, Ostrea, Arca, Glycymeris, Pteria, Paphia, Cardium)
és az iszapbafúródott alakok (Panopaea, Lutraria) maradtak meg.

A fajok rétegtani értéke különböz. A kozmopolita Natica (L.) helicina

mellett meglehetsen gyakori, bár többnyire csak lenyomat alakjában jelentkez
Potamides plicatiis-t régebben az oligocénbl is jelezték. Cossmann — Pey-
r 0 t szerint azonban az oligocén alak valójában a P. galeotti N y s t. A Pota-
mides plicatus tehát csak a miocénbl és pedig Ausztriában a horni (akvitáni),

Franciaországban az akvitáni és burdigálai rétegekbl ismeretes.

A fauna kiértékelésénél nem vehetjük számításba azokat a fajokat, melyek
részben vagy egészben végigvonulnak a miocénen; ezeknek csupán annyi a jelen-

tségük, hogy a fauna miocén korát bizonyítják.

A kagjdók körébl a miocénnél idsebb rétegekbl csak a Cardium cingula-

tum (német oligocén) ismeretes; ugyanez a faj a küls alpi Bécsi medencében már
a burdigálai rétegekben fordul el.

A miocén formák közül a Bécsi medence horni-molti (akvitáni) rétegsorában

csak a Glycymeris fichteli és Pitaria cf. raulini fajok vannak meg; ugyanezek a

fajok azonban a Bécsi medence burdigálai rétegeiben is megjelennek. A Cardium
burdigalinum-ot a Bécsi medencében csak a burdigálai rétegekbl (Loibersdorf)

i.smerik, Franciaországban azonban az akvitáni rétegsorban is jelen van.

Jelents azoknak a fajoknak a száma, melyek — fként a Bécsi medencé-
ben — csak a burdigálai emeletben fordulnak el: Paphia benoisti praecedens,

Lutraria sanna major, Lutraria lutraria jeffreysi, a teljes biztonsággal meg nem
határozható Arca cf. moltensis elongata. Arca cf. biangulata maleatissima, illetve

az Anomia ephippium fajnak burdigálai emeletre szorítkozó változatai (aspera,

pergibbosa).

Feltn a Pectinidá-k (Amussium, Pecten, Chlamys) viszonylag nagy faj-,

és meglehetsen nagy egj’^edszámú fellépése. A fekvrétegekben található 9 Pec-

fen-faj közül 5 (Pecten hornensis, Chlamys holgeri, Ch. siMolgeri, Ch. gigas és C/?.

gloriamaris

)

a küls alpi Bécsi medencében csak a loibersdorfi-gauderndorfi-

eggenburgi (az újabb szintezés szerint kifejezetten burdigálai) rétegekben talál-

ható. A Pecten hornensis elnevezése némileg megtéveszt: a faj azt a látszatot

kelci, mintha a horni (akvitáni) rétegekre lenne jellemz. .A Pecten hornensis nevet

annak idején Depéret és Román a rétegtani viszonyok ismerete nélkül-

adták a fajnak, mivel kiderült, hogy Hörnes Pecten rollei elnevezését 1870-

ben Stoliczka már lefoglalta. A felsorolt 5 Pecten az eddigi tanulmányok
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(3, 12, 23) szerint nemcsak a Bécsi medencében, hanem az egész keleti, st (ameny-
nyiben itt egyáltalán elfordulnak) a nyugatmediterrán faunaprovinciában sem
jelentkezik a burdigálai szintnél mélyebben. Elssorban burdigálai korú a Chlamys
palmala Lám. is (Rhóne-medence), bár Ulm környékén a helvéti rétegekbl is

leírták. Ez a faj a Bécsi medencébl eddig ismeretlen. Mind itt, mind a budafoki
faunában jelen van ez a Ch. cresíensis-hez közel álló faj. (R o g e r szerint a Ch.
crestensis nem is önájló faj, hanem csupán változata a Ch. palmatá-nak, annak
ellenére, hogy nagy az eltérés közöttük).

Burdigálainál fiatalabb rétegekben is megvan a bécsi medencében a Ch.
scabrelliis, Ch. miiltistriata, Olaszországban pedig a Ch. gloriamaris. Az Amussiuni
demidatum — újabb adatok szerint — a helvétinél mélyebb rétegekben is meg-
található, így a Rhóne-medence burdigálai rétegeiben. R e u s s Amussium
denudahim faját Roger önálló fajnak tekinti (23) és elválasztja a .szerinte

lutéciai korú A. corneum-iól. (Az Amussium denudatum-ot egyébként Sacco
is csak feltételesen tekintette az A. corneum változatának).

fauna, elssorban ])edig a szintjelz Pederi hornensis,

Chlamys holgeri, Ch. suhholgeri és Ch. gigas elfordulása alapján minden
kétséget kizáróan megállapítható a barnakszénösszlet alatti
,,leg fels glaukonitos homokk” burdigálai kora.

Meg kell jegyeznünk, hogy a szóbanforgó kövületes rétegek, melyeket az
irodalom ,,legfels glaukonitos homokk” néven idéz, nem mindenütt glaukonit-
tartalmúak. Elnevezésük tehát nem egészen helyes. Kétségtelenül glaukonit-
tartalmú a karancsaljai (Csengevölgy) vagy a legtöbb salgótarjáni fekvhomokk;
azonban ezek is többnyire csak kisebb-nagyobb területen tömörülve tartalmaz-
nak kevés galukonitot, s korántsem oly üdezöldek, mint a jellegzetes galukonitos
homokk. Úgyszólván semmi glaukonitot nem tartalmaz a Kazár- és Kisterenye-
környéki homokk. A homokk glaukonit-tartalma egyáltalán nem gyengítheti
elbbi korínegállapitásunkat, hiszen dús .glaukonittartalmú helvéti rétegeket
ismerünk É-Németországból, s irodalmi adatok szerint ma is mintegy 3 millió m’^

területen képzdik a glaukonit.
A fauna jellegzetes Peden-jeinek némelyike már Schréter (28) mun-

káiban is szerepel, aki ezekre támaszkodva hangsúlyozza is a fauna burdigálai
korát. A Per/en-félék jelentségét emelte ki S c h r é t e r-nek az a megállapítása is,

hogy a Ch. praescabriuscula alakc.soportjába tartozó Pecten-ek közül a salgó-

tarjáni fedben a P. hornensis hiányzik, viszont a fót-mogyoródi dombvidéken a
P. hornensis és P. pseudobeudaníi a P. praescabriusculus-sal és P. opercularis-sa\

együtt található. A salgótarjáni szénfekvben a Chlamys praescabriuscula valóban
nem kíséri a P. hornensis-i, de kitnt az is, hogy a fedben gyakori és régebben
P. praescabriusculus-nak jelzett vagy gyanított alakok nem a szintjelz burdigálai
fajjal, hanem a P. scabrellus és P. scabriusculus fajokkal azonosak (16).

Hangsúlyozza a ,,legmozgékonyabb és legjobban tanulmányozott Peciinida
fauná”-nak a fontosságát H o r u s i t z k y F. is, aki a P. holgeri, P. hornewAs,
P. gigas és P. pseudobeudaníi fajokat az akvitáni rétegekbl átmen, perzisztens

alakoknak tartja (10). Ezek a fajok azonban a loibersdorfi-gauderndorfi-eggenburgi
rétegek jellegzetes és elismerten szintjelz, rövidélet alakjai. A salgótarjáni fekv-
rétegek faunája tehát inkább egyezik az eggenburgi medencéével, mint a fed-
rétegeké.

A Peden-eken kívül megersítik a fauna burdigálai korát a Paphia benoisti

praecedens, a Paphia sallomacensis, Lutraria sanna major, Lutraria lutraria

jeffreysi fajok is, melyek csak a burdigálai vagy esetleg ennél fiatalabb rétegekbl
ismeretesek.

Két megállapítást leszögezhetünk: 1. A teljesen miocén jelleg faunálian
a Cardium cingulatum az egyetlen oligocénbl is i.smert faj. A köszénfekv réteg-

sor tehát nem lehet katti.^ 2. Nem azonosítható ez a rétegsor akvitáni rétegekkel
sem. Akvitáni faunát keveset ismerünk. De ha a legközelebb es és genetikailag
valószínleg összefügg bécsi medencével keressük a faunamegegyezést, akkor a
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rétegsor (irodalomban: „legfels szintek a glaukonitos homokkben horni fáciesü
kövületekkel”) csupán a burdigálai korú eggenburgi rétegekkel azonosítható.

Hogyan viszonylik a salgótarjáni burdigálai fekv a pestkörnyéki burdi-
gálai kifejldéshez (Budafok—Fót—Mogyoród— Cinkota)? Ennek részletes vizs-
gálata felülmúlja a dolgozat kereteit. A pestkörnyéki képzdményekben minden-
esetre a valódi Chlamgs praescabriuscula is elfordul (Budafok, Csornád), s ez a
rétegek burdigálai kora mellett szól.

A budafoki nagy-pectenes faunát id. N o s z k y J. kattinak mindsítette.
Földvári A. pedig az oligomiocén határra tette. Horusitzky F.
hangsúlyozta legnyomatékosabban, hogy itt nyoma sincs az oligocénnek. Fel-
fogását Halaváts, Vogl, Strausz, Majzon, Wekerle és Bartkó
adatai is alátámasztják.

A budapestkörnyéki burdigálai rétegekbl, fleg a budafoki nagy-pecten-es
faunából az irodalom a P. praescabriusculus-t, P. pseudobeudanti-t, P. gigas-t,
P. subholgeri-t, P. hornensis-t, (helyenkint még P. rollei néven szerepel), Ch.
crestensis-t, Ch. varia-t, P. burdigalensis-t említi. Ezek közül a Ch. praescabriuscula-t,
Ch. gigas-t, P. subarcuatus-t, Ch. crestensis-t, P. burdigalensis-t meg is találtam
a különböz gyjteményekben (fként a Földtani és slénytani Tárban).

A Ch. praescabriuscula, Ch. subholgeri, Ch. gigas és P. hornensis kifejezetten
burdigálai fajok. Kizárólag csak burdigáliai a keleti mediterrán jelleg P. pseudo-
beudanti és a P. crestensis is. (Az utóbbi a küls alpi Bécsi medencében és a nyugati
mediterránban is jelen van). A P. subarcuatus a keleti-mediterránban a burdigálai
rétegekre szorítkozik, a nyugati fauna-provinciában azonban a helvéti rétegekbl
is ismeretes. A P. burdigalensis faj a Bécsi medencében ismeretlen, H ö r n e s

Budafokról ábrázolja. R o g e r szerint az egész burdigálai-emeletben s a helvéti-
emelet alsó részében is elterjedt, s jelzi, hogy a fels-akvitáni rétegekbl is emlí-
tik az elfordulását.

A budafoki nagy-pecten-ek Horusitzky F. szerint is olyan alakok,
melyeket sem hazánkban, sem külföldön nem kíséreltek meg miocénnél idsebbnek
minsíteni.

A pestkörnyéki burdigálai rétegekben olyan fajok is vannak, melyek a
salgótarjáni kszénfekvbl hiányzanak. Így a Ch. praescabriuscula nemcsak a
salgótarjáni fedbl, hanem a fekvbl is hiányzik. Nézetem szerint a Ch. praescab-
riuscula-nak az irodalom túlságosan nagy jelentséget tulajdonít a többi fauná-
déin és ezek között a többi Pecten rovására is. Semmiesetre sem gyengíti a Pecten-ék
korjelz szerepét, ha különböz területeken más-más faj veszi át a Ch. praescab-
riuscula vagy a P. pseudobeudanti szerepét. A lényeg az, hogy a mindkét fauna-
területen elforduló Pecten-ék szintjelzk és burdigálai korúak. A pestkörnyéki és

salgótarjáni fekvrétegeknek egyébként 3 közös Pecíen-faja van: a Ch. gigas,

a Pecten hornensis és a Ch. subholgeri. A budapestvidéki burdigálai rétegek tehát
faunisztikailag inkább a salgótarjáni fekvvel (s nem a fedrétegekkel) függenek
össze.

Következtetések

A salgótarjáni barnakszénmedence fekvjének korára vonatkozó külön-
böz felfogások lényegét táblázatban tüntettük fel. A kszénfekv képzdmények
korát illeten idáig 3 fnézet alakult ki. Az egyik felfogás szerint (v. ö. táblázat

2. és 4. hasáb; irodalom: 20, 22, 36.) a „mély slir”-rel kezdd s a galukonitos

homokkvel záródó sorozat a fels-oligocént jelentené; a glaukonitos homokktl
kezdve a fels kszéntelepig bezárólag akvitáni képzdményekrl van szó. —
A második felfogás szerint (v. ö. táblázat 3. és 6. hasáb; irodalom 4, 10.) a „mély
slir,”, a glaukonitos homokk átmeneti faciesei, a glaukonitos homokk legfels

szintjei az akvitániba tartoznak. — A harmadik felfogás szerint (v. ö. táblázat

5. hasáb; irodalom 28, 29.) az agyagos facies ,,mély slir”-rel kezdd burdigálai

kor a pectenes homokk lerakódásának a végéig tart. Hozzá kell még ehhez fzni
id. Noszky J.-nek a területrl szóló els jelentését (v. ö. táblázat 1. hasáb;
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irodalom 18), melyben a „mély slir-t”, a cápafogas homokkövet és a glaukonilos
homokkövet átmeneti fácieseivel a stampiba sorozza ; a burdigálai-emeletet
pedig a glaukonitos homokk legfels szintjével kezdi és a pectenes homokkvel
zárja. Végül meg kell itt említenünk azt a felfogást is, hogy az alsó riolittufák

és a szárazföldi rétegsort helyettesít diszkordancia között tengeri kövületeket
tartalmazó burdigálai rétegek vannak (v. ö. táblázat 7. hasáb ; irodalom 32).

Az els felfogás id. N o s z k y J. Cserhát-tanulmányainak végs konklú-
ziója (19—22), mely szerint: „az oligocénbe kell sorolni a salgótarjáni szénterü-
leten, a Zagyva- és Ipolyvölgyben és folytatólag minden idevehet terre.sztrikum,

illetve idbeli aequivalense alatt lév tengeri réteget” (22., p. 59). Ez a medencére
vonatkozó legáltalánosabb és legtöbb szerz által elfogadott korbeosztás. Ezt a
felfogást a legújabb rétegtani, snövénytani, mikrofaunisztikai és bizonyos
mértékig a gerinces slénytani megfigyelések is úgy módosították, hogy a terresz-

trikumot is, mint cikluszáró tagot a fels-oligocénbe kell vagj^ lehet helyezni

(14, 1), id. N o s z k y-val ellentétben, aki ezt a miocén elejére teszi (19—22).

A második felfogást, hogy a kszénfekv rétegcsoport miocén, F u c h s

megállapításán kívül (5) szintén id. Noszky J. fejtette ki elször (17, 18).

B ö c k h-, Koch- és Jablonszk y-nak a lábnyomos homokkre, illetve

a cápafogas homokkre vonatkozó megállapításai csak részletmegfigyelések.

A fekvképzdmények miocén kora mellett foglalt állást Schréter Z. (28,

29), Ferenczi I. (4), Horusitzky F. (10), Vadász E. (33) és

Szentes F. (32).

A fekv akvitáni vagy burdigálai korát illeten szintén eltérek a nézetek.
A glaukonitos homokk csoportját Schréter Z. els jelentésében az akvitáni
emeletbe helyezte (26). Ugyancsak akvitáninak tartja faunisztikai alapon
Szalui T. (31), a balassagyarmati faunával kapcsolatban indirekte G a á 1 I.

(6), rétegtani alapon, illetve faunafelsorolással Ferenczi I. (4) és Horu-
sitzky F. (10).

A szénfekv képzdmények burdigálai vagy ennél fiatalabb kora mellett

tulajdonképpen ugyancsak id. Noszky J. foglalt elször állást (18). Felfogását
azonban a Cserhát szintezésével kapcsolatban elejtette. Kifejezetten burdigálai
képzdési kort említenek Schréter Z. újabb munkái (28, 29). Szerinte a
burdigálai szénfekv közvetlenül a kiscelli facies középs-oligocénre települ.

Szentes F. a területrl terresztrikum helyett burdigálai kövületeket tartal-

mazó rétegsort jelent, de a legfels glaukonitos homokkszintet a katti rétegsorba
sorolja (32).

A fenti megállapítások többnyire rétegtani alapon történtek. Részletes

faunafeldolgozás nincs a területrl. Id. Noszky J. közölt ugyan faunalistát

a fekvrétegekbl a Cserhát oligocén faunájának egyesítése kapcsán (22., p. 47),

ez azonban egyáltalán nem bizonyítja a fauna fels-oligocén korát. A Tympanoto-
nus margaritaceiis — melynek nyomát csak az irodalomban találtam, a feldol-

gozott anyagban nem, perdönt oligocén fajnak már csak azért sem tekinthet, mert
a franciaországi alsó-miocénbl számos, a típustól alig eltér változatát jelzik

s az eggenburgi rétegekben is elfordul. Id. N o s z k y-nak is feltnt (22., p.

46), hogy az oligocén rétegsorba slénytanilag is elüt kifejldés iktatódik közbe
az Amussium denudatum-msd (azeltt A. corneum var. deniidatum). — S z a 1 a i

T. az ipolytarnóci csápásvölgyi, kovasavval átitatott kvarckavicsokból és kövü-
letekbl álló breccsát az oligomiocén határon az akvitáni emeletbe helyezi (31).

Az igen rossz megtartású, többnyire csak megközelítleg vagy csak nemre meg-
határozható fauna véleményem szerint nem alkalmas pontos kormegállapításra.

Mégis kétségtelen, hogy a Pec/en-töredékek között jól felismerhet a Chlamijs

gigas, Ch. holgeri és Pederi hornensis, melyek határozottan burdigálai fajok.

— A Pederi hornensis-t, a Chlamys holgeri-t, illetve a Ch. subholgeri-t említi a
medence területérl Schréter Z. (28, 29). Faunaadatokat közöl a terü-

letrl több lelhelyrl Ferenczi I. is (4., p. 1060).
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A salgótarjáni medence folytatását alkotó keletszlovákiai területek réteg-
tani viszonyait S e n e s J. (30.) nagyjából Noszky J., Ferenczi I., esHorusitzky F. alapján párhuzamosítja s a fedt a burdigálai-, a fekvt
pedig az akvitáni-emeletbe helyezi. A fekvképzdményekbl az egri-balassa-
gyarmati faunatársasággal megegyez fajokat is felsorol, de szerepel faunalistá-
jában a Pecten hornensis, P. pseudoheiidanti és P. holgeri is.

- A salgótarjáni fekvképzdmények tengeri molluszkumaira vonatkozó
irodalom, fleg azonban az újonnan feldolgozott anyag semmi alapot nem nyújt
arra, hogy bezáró rétegeiket az oligocénbe soroljuk. Annál több adat bizonyltja
miocénbe tartozásukat. Ezt nemcsak a Pec/en-fauna, hanem az ezt kisér ,eg>'éb
fauna is alátámasztja. Nagyméret Pecten-ek — újabb megfigyelések szerint —
fleg a miocénben jelennek meg; az óharmad idszaki Pecten-ek általában kicsi-
nyek, nem érik el az 5 cm nagyságot sem, — a neogénban a Pecten-ek ers meg-
növekedése figyelhet meg (D a v i e s : Tertiary Faunas II., London 1943).

Nincsenek azonban a salgótarjáni medencében olyan lerakódások sem,
melyek faunája az akvitáni emeletre utalhatna. A fauna id. N o s z k y .1.

els felfogását igazolja (18) és összhangban áll S c h r é t e r Z. nézetév'el is

(28), aki F u c h s (5), Ábel és J a b 1 o n s z k y kormegállapítására hivat-
kozva is hangsúlyozza, hogy a miocén els transzgressziós képzdményeinek faunája
a . Bécsi medence eggenburgi homokkövének jellegzetes burdigálai faunájával
egyezik meg leginkább. Schréter Z. szerint azonban (28., p. 63) „az alsó-
és középs-miocén (burdigálai-helvéti) között nincsen medencénk területén üledék-
beli megszakítás, regresszió, majd új transzgresszió; az üledékképzdés folytonos,
emiatt tehát a két emelet elválasztása nem lehetséges, amire a szegényes fauna
^em nyújt elegend támaszt”.

A medence belsejében kétségtelenül folytonos volt az üledékképzdés,
azonban a peremi részeken a szárazföldi képzdmények, a kszéntelepek, illetve

a fed pectenes homokkövei feltétlenül üledékmegszakítást jelentenek a fenék-
képzdményekkel szemben.

További, vizsgálatokra szorul a mélyebbszintü glaukonitos homokk
agj'agos-homokos fácieseinek és a medencét kitölt agyagos fáciesek kora. A burdi-
gálai rétegsor alatt a határt nehéz megvonni. Ezekben a mélyebb szintekben kevés
az smaradvány. A ságújfalui, sóshartyáni mélyebbszintü agyagos-homokos kifej-

ldések szegényes faunája azonban inkább miocénkép, mint katti. A közelebbrl
meg nem határozható Conus, Teliina, Xassa lenyomatok ugyan nem bizonyító
erejek, de biztosan meghatározható a Pirula condita és Amussium denudatiim.
Az elbbi a burdigálainál idsebb rétegekben is elfordul (francia akvitán, olasz

tongriano). Az Amussium denudatum-ot az irodalom sokáig csak a helvéti és tor-

tonai emeletbl ismerte. Csak újabban említik burdigálai rétegekbl is (Francia-

ország), burdigálainál mélyebb szintbl azonban nem.

A kövületes tengeri rétegek burdigálai kora eldönti a reá települ tarka-

agyag, lábnyomos homokk, fekvkavics korát is, id. Noszky J. els felfo-

gása értelmében (18). Ugyancsak a burdigálaiba tette a rétegeket Schréter
Z. is (28, 29), aki a burdigálai határt egészen a kiscelli agyagig vitte le. Id.

Noszky késbbi felfogásának a faunaadatok teljes mértékben ellentmondanak.

Az eggenburgi jelleg fauna nem a k szén fedjében,
hanem a fekvjében van.

Id. Noszky J. a szárazföldi képzdményeknek kornyitó szerepet tulaj-

donított. B a r t k ó L. megfigyelései szerint a lábnyomos homokk üledék-

képzdési ciklust záró képzdmény (14, 1.). Ez a ciklus-elméletek alapján is

természetesnek tnik, mivel a medencét fleg tengeri eredet rétegek töltik ki,

a terresztrikum tehát nem jelenthet kornyitó rétegeket, már helyi jellegénél fogva

sem. B a r t k ó-nak ezt a fontos megállapítását faunavizsgálataink csak annyi-

ban módosítják, hogy a terresztrikum nem a fels-oligocént, hanem a burdigálai

képzödmén5^eket záró üledéksor. A burdigálai képzdmények határát tehát a
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lábnyomos homokk, alsó-riolittufa és lerresztrikus fekv-agyag fölé kell helyezni.

(Id. Noszky J.' szerint a fekv-agyag sok helyen helyettesíti a riolittufát;

az utóbbi néhol ki is marad (17).

Hogyan befolyásolja a fekvképzdmények faunisztikailag bizonyított

burdigálai kora a barnakszéntelepek képzdési korát?

kszéntelepek keletkezését id. N o s z k y elször (18) a burdigálai,

késbb az akvitáni emeletbe tette (20, 22). Ferenczi (4), Schréter
(28, 29), Vadász (33) és H o r u s i t z k y F. (10) a burdigálai korba helyezi.

Schréter az egércsehi-ózdi barnakszénterülethez hasonló kifejldés alapján
helvéti korra is utal (27).

A burdigálai fekvképzdrhény csak azt dönti el, hogy a kszéntelepek a
burdigálai regresszió után s a helvét transzgresszió eltt képzdtek. Érvelhetünk
a burdigálai és helvéti képzdési korszak mellett és ellen egyaránt, megnyugtató
faunisztikai vagy rétegtani bizonyíték azonban nincs a kérdés eldöntésére.

Diasztrófikus szemlélet alapján a burdigálai-helvéti határt a kszéntelepek
alatt kell meghúzni. A telepközti faunák u. i. tengermélyülésre, transzgresszióra
utalnak. A III. és II. kszéntelep között fként csak Congeriá-k, helyenként
Melanopsis-ok és Unió-k vannak, a II. és I. telep között pedig már Teredó-k is

megjelennek, néhol tömegesen. A cardiumos homokos agyag ilyen értelmezésben
a tovább mélyül helvéti tenger egyik helyi jelleg faciese, mely a már tisztán
tengeri pectenes homokkben, illetve a mélyülés csúcspontját jelent helvéti
slirben folytatódik. E felfogás szerint tehát a helvéti ingresszió a kszéntelepes
csoport fellépésével indul s utána szabályszer tengeri sorozattal következik a
valódi helvéti elnyomulás. A szárazföldi üledéksor fölötti alsó-riolittufa élénk
vulkanizmussal kísért szerkezeti mozgások bizonyítéka, mely után ritmikus emel-
kedéssel és süllyedéssel a kszéntelepek képzdése indul meg. A burdigálai és

helvéti üledékképzdés között lejátszódó kiemelkedés és a kszénképzdés el-
feltételei egybeesnek az ó-stájer mozgások okozta tektonizmussal, illetve a helvéti
idk folyamán beálló ers medencesüllyedéssel.

Felfoghatók azonban a kszéntelepek partközeli (paralikus), fokozatosan
süllyed, védett medencében keletkezett rétegösszletként is, melyet helyenként
és idnként még elértek a burdigálai tenger hullámai. Néhol u. i. már a legalsó

(I) kszéntelepben jelentkeznek a Teredó-k (27, 35);' a slir néhol közvetlenül a
ksz'éncsoportra telepszik (35); a kszéntelepek között is megjelennek a riolit-

tufák (35); a széntelepek közötti Congeriá-k és az elegyesvízi cardiumos homokos
agyag Cardíum-ai a fekvrétegekben is megtalálhatók (Kazár, tordashegyi víz-

mosás). Ez azt jelenti, hogy a burdigálai-helvéti határt a cardiumos agyag fölött,

illetve a fed pectenes homokköve alatt kell megvonni, mivel az utóbbi faunája
helvéti jelleg (16) s mivel egyes kifejldései határozottan a kszéntelepfölötti
els valódi transzgresszióra utalnak (Egyházasgerge, Piliny).

Ez a kétféle állásfoglalás azt jelenti, hogy nincs minden kétséget kizáró
faunisztikai vagy rétegtani bizonyíték a hovatartozás eldöntésére. A lényeg
végeredményben az, hogy a kszénképzdés a burdigálai és helvéti idszak között
ment végbe.
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A salgótarjáni bariiaköszénmedence rétegsora

id. N o s z k y J. (22) és V i t á 1 i s S. (36)
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slénytani rész

Azoknak a fajoknak leírására vagy újabb kritikai vizsgálatára, amelyek
a terület középs-miocén faunájában is elfordulnak (Arca diluvii Lám.,
Chlamys scabrellus Lám., Chlamijs miiltistriata P o 1 i, Ostrea lamellosa B r o c c h i,

Diplodonta Irigonula B r., Loripes dujardini D e s h., Pitaria (Macrocallista)
erycinoides L a m., Solen subfragilis E i c h w., Panopaea ménardi D e s h.), ezúttal

nem térünk ki.

Arca (Anadara ) jichleli D e s h.

(VI. tábla, 10,11. ábra)

1912. Arca (Aaadara) ficliteli Desh. — Cossmann—Peyrot (2). 66. p. 275. T 8^ f. 26—30 T. 10., f. 62.
cunisyn !

Meglehetsen nagy számú példányai héjmagasságuk és a bordáik száma tekin-
tetében jól azonosíthatók a típussal, bár zárszerkezetük hozzáférhetetlen.

A faj részletes szinonimikáját Cossmann — Peyrot adja. A faj meg-
lehetsen változékony mind a búbmagasság, mind pedig .a körvonal tekintetében.

Egyes példányaink S a c c o abbreviata változatával azonosíthatók, amelyet
Schaffer is ábrázolt Eggenburgról (25., p. 57. T. 26. f. 12). Ez azonban C o s -

mann — Peyrot szerint nem tér el észreveheten a típustól.

Az Arca fichteli fleg helvéti forma, a bécsi medence burdigalai és helvéti

rétegeiben is elfordul; változatai a franciaországi burdigalaiban is megvannak.

Arca (Anadara

)

cf. moltensis elongala Schaffer.
1910. Arca (Anadara) moltensis May. var elongata Schaffer (25) p. 55. T- 25. f. 18.

Schaffer több különböz példányt sorol az A. moltensis alakkörébe,
megkülönböztet azonban egy eltér példányt var. elongata néven; ennek héja ala-

csonyabb és ferdén lemetszett.
Elég gyenge megtartású példányaink meghosszabbodott, illetve ferdén toj ás-

dad héjuk, ersen becsavarodott búbjuk alapján jól azonosíthatók Schaffer
ábrájával.

Arca cf. biangula malleatissima S a c c o

1898. Arca biangula Lám., var. malleatissima Sacco (24) 26., p. 6. T. 1. f. 24.
1910. Arca biangula l.íim'., var. malleatissima Sacco, — Schaffer (25), p. 53. T. 25. f. 1—3

Egyetlen — nyomás következtében kissé torzult — példányunk jól azonosít-
ható, különösen Sacco ábrájával, a keresztben ersen megnyúlt, majdnem
paralellepipedon-szer alakja következtében. Héja ersen domború, búbja tompa.
Sacco és Schaffer is megjegyzi e fajról, hogy héja csaknem teljesen sima;
sugaras díszítése nincsen, csak növedékvonalai. Ezek a jellegek példányunkon is

láthatók; csujlán zárszerkezetének kiszabadíthatatlansága miatt nem azonosítom
teljes biztonsággal.

Glycymeris cf. fichteli Desh.
lO’.O. Peclunculus (Axinea) fichteli Desh., — Schaffer (25) p. 57. T. 27. .f 3—6. T. 28. f. 1'

A karancsaljai homokkbl elkerült példány sérült, ezért nem határozható
meg pontosan. Schaffer P. fichteli ábrái közül példányunk jól azonosítható
a 27. tábla 4. ábrájával, elkeskenyed magas búbja és sr bordázottsága alapján.
Ez a faj mindenesetre közelebb áll a recens P. bimaculatus-hoz, illetve a középs-
miocén G. pilosus deshayesi-hcz, mint a P. obovatus-hoz. Egyébként Sacco is

azt írja az eggenburgi példányról, hogy hasonló a P. bimaculatus-hoz.

Pteria (Pinctada) phalaenacea (Lám.)
(V. tábla, 8. ábra)

A faj szinonimikáját a hidasi fauna leírása tartalmazza (Földt. Int. Évkönyve
195Ó. p. 68). Ezt csak Schaffer meghatározásával kell kiegészíteni, aki azon-
ban a P. phalaenacea-t még a P. hirundo változatának tekinti (25., p. 45. T. 23. f.

1—3). Az újabb vizsgálatok azonban elválasztják ezt a fajt a recens A. hirundo-iól.
Példányunkon sérülése ellenére is jól láthatók a faji jellegek.
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Pteria ( Pinctada ) studeri M a y e r.

(IV. tábla, 7. ábra)

Újabb vizsgálatok szerint H ö r n e s Avicula phalaenacea ábrái közül csak
a 4. ábra o. Pteria (Avicula) phalaenacea; az 1—3. ábrát azonban már Mayer
1894-ben (Descr. Coqu. Foss. Mioc. Sup., Journ. Conch.) elkülönítette Avicula
studeri néven. A két faj közötti különbségre, melyet az V. tábla ábrái is jól
érzékeltetnek, már utaltam. Helyesbítenem kell azonban a korábbi szöveget
(16., p. 308), mely úgy értelmezhet, mintha a 13. tábla 6. ábrája a P. phalaenacea
lenne. A táblamagyarázatból azonban világosan kitnik, hogy ez a P. studeri.

Pinna pectinata brocchii d’O r b.

(VI. tábla, 3. ábra)

1836. Pinna Brocchii H ö r n e s (11) 2., p. 372. non fig

!

1898. Pinna pectinafa var. Brocchii d Orb., — Sacco (24) 25., p. 29. T. 8. f. 1.

S a c c 0 szerint a Pinna brocchii nem önálló faj, hanem a P. pectinata vál-
tozata; H ö r n e s P. brocchii faját ugyancsak változatnak tartja és var. vindobo-
nensis-nék nevezi.

Példányunk kétségtelenül a P. pectinata brocchii-\él egyezik. A faj Olaszország-
ban a középs- és fels-miocén rétegekben fordul el s a bécsi-medencei var. vindobo-
nensis is helvéti-tortonai forma. Cossmann — Peyrot a P. brocchii-hoz
igen hasonló alakot ír le Atrina basteroti néven (2., 68., p. 67. T. XI. f. 31—32) a
burdigálai és akvitani rétegekbl.

Amussium denudatum R e u s s

' 1928. Arnnssium ( Pseudamussiiini ) corneiim S o w. var. denudata R e u s s, _— K a u t s k y.
(12) p. 254.

1928. Amussium denudatum Re üss, - néperet et Román (3) Tóm. IV. fasc. 4., p
187. T. 28, í. 4—8. cum syn!

A faj revízióját Kautsky és Déperet — Rpman egyidben hajtotta
végre. Szinohimiícáját mindketten közölték. Kautsky Sacco felfogását

követve, R e u s s P. denudatus faját a P. corneum változatának tekinti. D é p e -

rét és Román viszont különválasztják a miocén fajt az eocén (lutéciai) A.
corneum-tól. Az A. denudatum-ot szélesebb és valamivel domborúbb formája külön-
bözteti meg az axiális irányban kissé megnyúlt és laposabb teknj A. corneum-tól.

Sacco is csak feltételesen tekinti az A. denadutum fajt az A. corneum változa-

tának, s megjegyzi: ,,an species distinguenda”.

A fajt a bécsi-medencében eddig csak a helvéti és tortonai rétegekbl említik.

Sacco az elvezianóból és tortonianóból írja le. A Rhne völgyében azonban a
burdigalai rétegekben is elfordul.

Peclen hornensis Déperetet Román.
(V. tábla, 1—5. ábra)

1867. Peclen RoUei II ö r n e s (11), 2., p. 400. T. 39. f. 4—6.
190Í Peclen hornensis Déperet et Román (3), Tóm. X. lasc. l.._ p. 27. T. 3. f. I.

1910. Peclen hornensis Déperet et Román, — Se hal fér (25), p. 44. T. 22. f. 3—^7

.

1916. Peclen hornensis Déperet et Román, — Stefanini: Foss. neog. Veneto. p. 159.

1933. Perien hornensis Déperet et Román, — Bonl: Foss. mioc. d. Mte. Vallassa, p. 92.

1939. Peclen hornensis Déperet et Román, — Roger (23), p. 241.

Hörnes a Pecten rollei fajt az ú. n. horni rétegekbl Irta le, de lelhelyül

Gauderndorfot jelölte meg, ahol szerinte egész padokat tölt meg. Minthogy a rollei

fajnevet 1870-ben S t o 1 i c z k a egy liasz fajra már lefoglalta, Déperet és

Román új nevet adtak neki; a hornensis név azonban nem azt jelenti, hogy a horni

rétegekben, hanem hogy a tágabb értelemben vett horni medencében fordul el.

Se h affér szerint az eggenburgi rétegek legjellemzbb faja.

Hörnes nem kielégít leírását és ábráját Schaffer helyesbíti.

Példányaink a típussal teljesen egyeznek s megegyezk a fiatal példányok is.

faj a bécsi-medencének csak a burdigalai-korú eggenburgi rétegeiben fordul

el. (a horni és molti rétegekben nem!) A nyugat mediterránnak is csak a burdigalai

emeletébl jelzi Roger, közelebbi adatok nélkül.
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Chlamys holgeri G c i n i t z

(IV. tábla, 1 2. ábra)

1870. Pederi Holgeri G e i n i t z, — H » r n e s (11), 2., p. 394. T. .35. 1. 1—2.

1897. Macrochlamijs Holgeri G e i n i t z, — -S a c c o (24), 24., p. 34. T. 11. f. 1—9.

1910. Macrochlamys Holgeri G e i n i t z, — S c h a 1 f e r (25), p. 37. T. 16. f. 19— 20. T. 17.

1. 1—2.
1922. Pederi (Oopeden) Holgeri G e i n. — Tcppner: Foss. Cat. p. 200.
1939. Cidamys holgeri Geinitz, — Uoger (23), p. 31. T. 16. f. 2.

Részletesen Hörnes és Schaffer írta le. Legjellegzetesebb sajátossága
a középütt fekv 2 széles, lapos borda, melyeket ugyancsak széles bordaközök válasz-

tanak el egymástól. 4 fborda mellett a többi borda (számuk rendszerint hat) igen
gyorsan elkeskenyedik. Az apikális szög kicsiny. Balteknje búbtövi részén kissé

bütykös, mint a P. latissimus-é; ez a jelleg ugyancsak a fiatalabb példányokon
gyakori. Sugárirányú díszítés nincs, gyenge bordák elszórtan vannak a borda-
közökben. A héj felületét finom koncentrikus lemezek díszítik.

Bár példányaink csak a héj bels felületét mutatják, mégis minden kétséget
kizáróan azonosíthatók a Ch. holgeri-ve\.

A Ch. holgeri igen változékony faj; ezt Schaffer (var. inaequicostata,

var. sulcata

)

és S a c c o (var. regularior, rolundatior, variecostala, subsimplex,
percostata) elnevezései is bizonyítják. S a c c o változatait Schaffer és Roger
helyesbbítette. Roger a típushoz sorolta Schaffer inaequicostata (T. 16.

f. 21—25., T. 18. f. 1—2) és sulcata (T. 19. f. 1—2) változatait. A változékonyság
többnyire csak a bordák kifejldésében nyilvánul.

Chlamys subholgeri Fontannes
(IV. tábla, 5. ábra)

1874. Pederi siib-Holgcri Fontannes: Études stratiKr. et paláonl. pour servir á Ibist, de
la période tért. dans le B.assin du Rhóne, III. Le bassin- de Visan.

1880. Pederi sub-Holgeri Fontannes: 1. c., VI.: Le bassin de Crest.
1910. Mncrocblamys siib-Holgeri Font. (Drome) Schaffer (25), p. 39. T. 19. f. 3—4.
1922. Pederi (Srdipeden) .sub-Holgeri Font., — Teppner, Foss. (;at., p. 206.
1939. Chlaniys sub-Holgeri Fontannes, — Roger (23), p. 35. T. 17. f. 1 —2.

A faj latin leírását és Fontannes francia szövegét majdnem teljes egé-
szében közli Schaffer is. Roger nem is ad róla leírást.

Példánj'unk a soproni mszaki egyetem gyjteményébl származik ,,Salgó-
tarján, fekv homokk” jelzéssel (baltekn). Jól azonosítható Schaffer meiss-
aui példányával, mely ugyancsak fiatal példány. A salgótarjáni példány bordáinak
száma azonban valamivel nagyobb. Roger szerint a fbordák száma 4 — 6 között
váltakozik. Schaffer példánj'án is 5 fborda látszik, a mellékbordák száma
az példányán 1— 2-vel több.

A faj egyébként közel áll a P. latissimus-hoz. Erre vall az a sajátossága is,

hogy a fiatal példányok (Schaffer ábrája és a mi példányunk) bordái kissé
bütykösek; a bütykök azonban nem oly ersek és nem csak a buktájára szorítkoz-
nak, mint a P. latissimus-nál, hanem az egész héjfelületen vannak. A faj sajátossá-
gáról nincsen szó az eredeti leírásokban. Mintho^^ azonban Schaffer ábráján
is jól látszik e jelleg, s ábráját Roger is a Ch. sub-holgerivel azonosítja, a salgó-
tarjáni példányt is ehhez sorolhatjuk.

Chlamys gigas S c h 1 o t h e i m
(IV. t^bla, 4— 6. ábra)

1870. Pederi solariiim Lám., — Hörnes (11), 2., p. 403. T. 60. f. 61. 1—2.

1910. Amussiopeden gigas .Seb lót beim, — Schaffer (25) p. 42. T. 21. f. 1—2. et var.
plana T. 22. f. 1—2.

1922. Pederi (Amussiopeden) gigas S c h 1 o l b e i m, — Teppner: Foss. Cat. p. 239. (pars).
1939. Chlamys gigas Schlotheim, — Roger (23) p. 17. T. 1. f. 5. T. 2. f. 2—3. T. 3. f. 2.

A faj körül sokáig uralkodott zavar, mert összetévesztették a P. solarium-mal
(így Hörnes is). Schaffer és Roger muttata ki, .hogy a P. gigas jól

megkülönböztethet a P. solarium-tó\.
A fajt Schaffer és Roger is részletesen leírta. Egyik példányunk

töredékes baltekn bels fele. A másik példány fiatalkorú jobbtekn.

Chlamys palmala Lám.
yv. tábla, 3. ábra., VI. tábla, 4. ábra)

1839. Chlamys palmala Roger (23), p. 71. T. 4. f. 3

—

4.

Szinonimikáját Roger közölte. Ide sorolta változatképpen a P. crestensis
fajt és ennek S c h a f f e r-féle változatait is. Fentiekben csak azokra az ábrákra
hivatkozom, melyek a típusos Ch. palmatá-t ábrázolják.
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A salgótarjáni példányokat eleinte a Ch. holgeri alakkörébe soroltam. Bizonyos
jellegek alapján azonban példányaink csakis a Ch. palmata fajhoz tartozhatnak.
Példányainkon jól láthatók a típus jellegzetességei. így a többi Pec/en-ektl meg-
különböztet „medialis intervallum” (a tekn középvonalában nem borda, hanem
bordaköz van). A Ch. palmata alakkörére jellemz másodlagos bordák mintegy
benyomulnak a fbordák közé és meglehetsen szabálytalanná teszik a héjat.
A búbszög kicsiny és közelében a bordák elég élesek. A füleket vékony sugaras bor-
dák díszítik, s ezeket növedékvonalak harántolják. A küls alpi tlécsi-medencébl
a típus hiányzik, annál gyakoribb azonban a crestensis változat, mely a budafoki
burdigalai faunában nálunk is jelen van.

A Ch. palmata a Rhóne-medencében burdigalai rétegekben fordul el, R o g e r

szerint Ulm környékén helvéti rétegekben is megvan.

Chlamys cf. gloriamaris D u b.

Csupán egy bels teknrészlet maradt meg, teljes biztonsággal tehát nem
azonosítható. Megnyúlt alakja, a bordák elhelyezkedése és mélyen bemetszett füle

azonban a fenti alakkörbe utalja (25. p. 28. T. 14. f. 1—5).

Anomia ephippi'um aspera P h i 1.

1910. Anomia ephippiiim I.. var. aspera Phil. — Schaffer (25) p. 24. T. 12. f. 8—9, cum synl

A P h i 1 i p p i által felállított A. aspera fajt S a c c o a rugulosostriata

változattal azonosítja. Gerulli — Irelli azonban önálló változatnak tartja.

Példányunk teljesen megegyezik Schaffer ábrázolásával.

Anomia ephippium pergibbosa S a c c o.

1897. Anomia ephippium var. pergibbosa S a c c o (24) 23., p. 35. T. 10. f. 25—27.
1910. .Anomia ephippium var. pergibbosa Sacco, — Schaffer (25) p. 24. T. 12. flO—11.

' A rugulosostriata változathoz közel álló, de annál domborúbb alak. Példá-
nyunk teljesen megegyezik Sacco és Schaffer ábráival.

Ostrea (Ostreola

)

cf . miocucullata Schaffer.
1910. Ostrea (Ostreola) miocucullata Schaffer (25), p. 20. T. 10. f. 2—3, T. 11.

f. 1—5.

Egyetlen fels tekn, melyet lemezes volta, széles zárfelülete — rossz meg-
tartása ellenére is — a fenti fajhoz utal.

Ostrea (Crassostrea) griphoides crassissima L a m.

1920. Ostrea (Crassostrea) grgphoides 1) o 1 1 f. D a u t z. Mioc. Loire. fasc. 6. p._465.
1934—36. Ostrea grgphoides Friedberg (Mieczaki Mioc.) p. 270. T. 54. f. 1. T. 55. f. 1. (solae).

1945. Ostrea (Crassostrea) grgphoides crassissima L a m., — Glibert: Fauna míac. d. mioc.
d. Belgique, Mém. d. Mus. roy. Hist. Nat. d. Belgique No. 23. p. 96. T. 8. f. 7.

Az Ostrea grgphoides, Ostrea crassissima és Ostrea gingensis faj körül meglehe-
tsen nagy zavar uralkodik. Újabb vizsgálatok szerint az Ostrea crassissima és az

Ostrea gingensis is az Ostrea grgphoides változata; az elbbi idsebb, az utóbbi fiata-

labb képzdményekben fordul el. Innen van, hogy Friedberg is az Ostrea

grgphoides szinonimáinak minsíti mind az Ostrea crassissima, rnind az Ostrea gingen-

sis H ö r n e s-nél és Schaffe r-nél szerepl hivatkozásait. A crassissima

változat sokkal hosszabb, a gingensis rövidebb alak. Az Ostrea crassissima G i 1 -

bért szerint is az Ostrea grgphoides változata.

Ostrea (Pgcnodonta) aff. pedemontana May.
1899. Ostrea pedemontana Ma ver; Descr. Coq. foss. terr. Super. .Journ. Conch. 37., p. 229

T. 11. f. 1., T. 12. f. 1.
‘

1897. Pgcnodonta pedemontana May., — Sacco (24), 23., p. 28., T. 11. f. 2—8.

Kazáron a Tordashegy Ny-i árkában talált feltárásban, a Cardium-okai is

tartalmazó finomszem laza homokkben, illetve homokban egy Ostra-íaj több
példánya található. Sajnos a példányok rossz megtartása s a kísér kzettel való

egybeolvadása, lefényképezésüket megakadályozta. Az Ostrea ( Pgcnodonta) pede-

montana fajjal csak azért nem lehet azonosítani ezeket, mert zárszerkezetük nem lát-

szik. Alakjuk egyenes, hosszú, a búb felé elkeskenyed.
Több domború és egy lapos héjat gyjtöttünk; az utóbbit ritka lemezek es

bordaszer csíkozások díszítik. Mindezek a jellegek a Sacco ábrázolta fajra

emlékeztetnek, amely jellegzetes litorális, forma. A faj aránylag fiatal, Olaszország-

ban a tortónai-fól az ast-iig fordul el, mélyebb szintbl nem ismerik.
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Cardiiim (Lnevicardiiim) cingulaliim G o 1 d f.

IS70. Cardiiim cingiitalum O o I (I f., — Hörnes (11) 2., p. 177. T. 2.'>. f. 1.

1911. I.aeuicardiuni cingiilaíiim G o 1 (i f., — S c h a f f e r (2.T>), p. 08. T. 29. 1. 1 1 15. T.
50, í. 1.

Gyönge megtartású példányunk alakja és erteljes, gyengén elrehajló búbja
következtében jól azonosítható a típussal. Kopott héján a vékony sugaras bordák
alig észlelhetk. Gyengén látszik a zeg-zugos héjperem is.

Cardium (Ringicardiiim) burdigalinum Lám.
(VI. tábla, 12—11. ábra)

1870. Cardiiim biiriligaliniim Lám., — Hörnes (II) 2., p. 184. T. 27. f. 2.

1910. Itiiigicardiiim iiiirdigaliri’im L. var. grandis Seb affér (25) p. 68. T. 50. f. 2—4.

1911. Cardium ( liiiigicardiiimj burdigalinum Lám., — Cossmann— l’eyrot (2.) 65.,

p. 117. T. 22. f. 1.5—IS.

Karancsaljáról a Cseneevölgybl és Kotorcóról viszonylag nagytermet
Cardium-ok kerültek el. Elég rosszmegtartásúak, többnyire csak héjrészletek.

Bordázatuk lefutása és búbjuk helyzete azonban jól kivehet. Nehezen, csak egy-egy
héjrészleten láthatók azonban a fajra jellemz rövid, tüskeszer képzdmények.
Ezek hiánya ellenére is a fenti fajjal azonosítom a példányokat, mert a díszít-
elemek közül a bordáknak a perem felé tetfedcserépszer növedékvonalai jól

kivehetk. Az uralkodó jellegek (a bordák száma s a keskeny bordaközök, az ersen
csavardodott búb, mely szinte Arca-szervé teszi; az ersen ívelt és feltnen hátra-
felé forduló, sugaras bordák) feltétlenül a fenti fajhoz utalják példányainkat.

Schaffer a loibersdorfi példányt var. grandis néven különíti el a típustól.

Hörnes alakját Cossmann — Peyrot a típushoz, Schaffer a var.
grandis~hoz sorolja. Schaffer azon az alapon különíti el a bécsi-medencei for-

mákat a típustól, hogy héjuk vastagabb, peremük alul nem annyira ívelt s radiális

bordáik görbültebbek. Ezek a jellegek azonban a típuson is megvannak, csak éppen
az ausztriai formák nagyobbak és vastagabb héjúak. Ez azonban nem indokolhatja
elválasztásukat.

Pitaria (Cordiopsis) incrassata S o w.

1956. Pilaria '(Cordiopsis) incrassata S o w., — K a u t s k y (13) p. 5. T. 1. f. 4—5.

A faj szinonimikáját és részletes tárgyalását K a u t s k y adta a bécsi-

medencei Veneridá-k és Petricolidá-k revíziójakor. A faj oligocén képzdményekben
jelenik meg, Franciaországban akvitani, Észak-Németországban és Dániában helvéti,

Ausztriában pedig burdigálai rétegekben fordul el.

A három gyönge megtartású salgótarjáni kbél jellegzetes alakja következté-
ben meghatározható.

Pitaria (Macrocallista) cf.’ raulini Hörnes
18.56. Cijlberea Raulini Hörnes (11) 2., p. 150. T. 19. f. 5.

1910. Callista Raulini Hörnes, — Schaffer (25), p. 79. T. 37. f. 1—4.

Ez a nyomás következtében torzult kbél csak megközelítleg azonosítható
a fenti fajjal. Aíac/ra-kép forma, amely azonban igen éles hátsó éle következtében •

csak Hörnes fenti fajával hozható kapcsolatba.

Paphia benoisti praecedens K a u t s k y.
(V. tábla, 6. ábra)

1910. Callistolapes iietiilus Kast., — Schaffer (25) p. 87. T. 41. f. 1—1.

^
1936. Paphia benoisli C o s s m — P e y r., var. praecedens K a ii t s k y, (13) p. 16.

A Tapes vetulus néven leírt bécsi-medencei alakokat K a u t s k y több
fajra bontotta szét, melyek szerinte igen jellegzetesek és rétegtanilag értékesek.
Ezzel a kérdéssel már a keletcserháti faunafeldolgozásnál is fogMkoztam.

A bécsi-medencei Tapes-ek egy csoportját Kautsky Cossmann
Peyrot Paphia benoisti fajával (2. 64., p. 327, T. 12. f. 9 — 11) azonosítja; ez
a terület helvéti képzdményeiben fordul el. A P. benoisti fajtából különíti el

azonban var. praecedens néven Kautsky azokat a formákat, melyeket Schaf-
fer Tapes vetulus néven Eggenburgról írt le. A praecedens változat magasabb és

kevésbbé hosszú; ezáltal az elüls és hátsó zárperem által bezárt szög nem olyan
tompa, mint a típusnál. A lunula mélyebb s így az elüls zárosperem homorúbb,

4 I'öLltani Köilöuy — 6-7
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mint a típuson. Példányunk mind forma, mind díszítés tekintetében igen jól azono-
sítható Schaffer ábrájával. Azonban rajta a búbtól hátrafelé futó megvasta-
godott élszer képzdmény látszik, ami a P. subcarinata fajhoz teszi hasonlóvá.
Ez a jelleg példányunknál valószínleg nyomás következtménye. A P. subcarinata
alakja és fleg díszítése azonban egészen eltér.

Paphia sallomacensis F i s c h e r.

(VI. tábla, 2. ábra)

186. Tapes uelulus pars. Hörnes (11) 2., p. 114. non fig!

1900. Catlistotapes lauronihbus S a c c o (24) 28., p. 53. T. 12. f. 9.

1910. Hemilapes declivis Schaffer (25), p. 88. T. 41. f. 7—9.

1910. Tapes (Callistotapes) sallomacensis Fischer, — Cossm— Pevr. (2) 64. p. 325
T. 11. f. 38—39. T. 12. f. 3—4.

1936. Paphia sallomacensis F i s c h e r7 — K a u t s k y (13) p. 17. 3. f. 6—7.

Fenti formát Kautsky írja le részletesen. Legjellemzbb sajátossága
az erteljesebb és prosogir búb. Példányaink a típussal formában és díszítésben
egyaránt meggyznek.

Lutraria sanna major Schaffer. '

(VI. tábla, 6—9. ábra)

1856. lAitraria sanna Kast., — Hörnes (11) 2., p. 56. T. 5. f. 5.
1910. Lutraria sanna H a s t. var. major Schaffer (25) p. 94. T. 43. f. 7

—

9. T. 44. f. 1.

Az igen változékony alakú bécsi-medencei példányokat Schaffer elválasz-
totta a típustól. Hangsúlyozta, hogy Hörnes ábrája egyáltalán nem fejezi ki
az eggenburgi fajok jellegét. Minthogy Hörnes ábrája a típustól is eltér, ezt

S a c c o var. vindobonensis-nék nevezte el; Schaffer szerint erre a faj válto-
zékonysága miatt nincs szükség. Vitatható, hogy ezek szerint nem a var. vindobonen-
sis elnevezést illeti-e az elsbbség, minthogy Schaffer a Hörnes féle ábrát
— ' amit S a c c o már vindobonensis-nek nevezett — is a var. major-hoz sorozza.

A faj jellegzetesen elliptikus, vékony héjú, egyenl teknj, de egyenltlen
oldalú. Héja ell lekerekített, hátul meghosszabbodott, tátongó. A héj sima, de
szabálytalan koncentrikus, ráncos növedékvonalak díszítik. Zárszerkezete és köpeny-
lenyomata ismeretlen. Példányaink megegyeznek Schaffer ábráival, csak
valamivel kisebbek. Legtökéletesebb a 43. tábla 7— 9. ábráival a megegyezés.

Cossmann — Peyrot — Sacc o-ra hivatkozással — nem számítja
a típushoz Hörnes faját (2., 63., p. 268).

Lutraria lutraria jeffreysi De G r e g.

(VI. tábla, 7. ábra)

1910. l.ulraria lutraria Linné var. Jeffreyisi De Greg., — Schaffer (25), p. 95. T.

4 4. f. 4—6.

Hosszúkás, elliptikus, egyenl teknj, de igen ersen egyenltlen oldalú

forma. Héja kissé domború, hátul ersen meghosszabbodott, tátongó. Búbja er-
teljes és a héjhossz els harmadában helyezkedik el. Elüls zárospereme ferdén

lees; a héj ell-hátul lekerekített; a hátuísó zárosperem gyengén homorú. A héjat

koncentrikus ráncok, helyenkint trésszer növedékvonalak díszítik. A zárszerkezet

és a héj belseje ismeretlenek.

Példányaink igen jól azonosíthatók Schaffer ábrájával, leírásával és

méreteivel. A faj kissé már a L. oblonga fajhoz hasonlít a konkáv fels perem és a

vele párhuzamosan ívelt hasi perem következtében.

Lutraria sp.

(VI. tábla, 5., 8. ábra)

A nagyszámú és változatos alakú Lutrariá-k közül is kiválik 2 eltér alak,

melyek e nemzetség egyik fajával sem azonosíthatók.

Az ábrázolt példányok a fels perem meglehetsen ers konkáv kiképzödése

következtében kissé a L. oblonga fajra emlékeztetnek. Lényegesen eltérnek tle 1

azonban abban, hogy búbjuk az elüls szárny peremén helyezkedik el, s ez szinte
j

Pholadomya-szeTÜ'vé teszi ket. Búbjuk egyébként kicsiny; felületüket ráncszer
;

gyrdéses növedékvonalak díszítik. Minthogy a példányok gyenge megtartásúak,
j

nehéz ket pontosan meghatározni. ^
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Panopaea aff. oligofaujasi S a c c o
(VI. lúbln, 1. ábni)

I 1901. (iliicyinerix oligofuiijasi .S a c c o (21) 29., p. 4-1. T. 12. f. 5

—

7.

S a c c o szerint a faj a P. menardi és P. faujasi sajátosságait egyesiti. Több
lelhelyrl említi ezt a szerinte gyakori fajt (Carcare, Dego, Sassello).

Alakja rövidebb a P. menardi-éná\; ezért S a c c o nem is dönti el véglegesen,
hogy önálló faj-e, vagy csak változata a P. menardi-nak. Jellegzetessége ersen
ráncolt felülete.

Schaffer (25. p. 96. T. 45. f. 4) Eggenburgról ábrázol egy P. menardi
példányt; megjegyzi azonban, hogy a P. faujasi-hoz hasonló.

A P. oligofaujasi-hoz példányunk rövid termete, ersen ráncolt felülete révén
hasonlít, a jellegzetes P. menardi sokkal simább.

Potamides plicatus (Br u g u i é r e)

18.)6. Cerilliium plicatum B r u g., — Hörnes (11) I., p. 400. T. 42. f. 6.
1921. Pirenella plicala (B r u g.), — Cossmann- Peyrot (2) 72., p. 267. T. f. 99 101.

T. 6. f. 42—44. cum syn!

A P. plicatus-t az oligocénbl is említik. Cossmann — Peyrot kimu-
tatja, hogy az oligocén korú alakok a P. galeoíti N y s t-tel azonosak.

A C. plicatum-ot idézi Hörnes a horni medencébl. Ábrája azonban igen
idealizált s valószínleg ez az oka, hogy Cossmann — Peyrota faj revízió-
jánál nem vette föl a szinonimikába.

Példányaink töredékesek vagy sokszor csak negatív lenyomatok. Jellegzetes
díszítésük és alakjuk révén azonban kétségtelen azonosíthatók a P. plicatus-sal.

Semicassis (Echinophoria) sp.

Anyagunkban két gyönge megtartású példány ~van belle. Egyiknek csak a
szájnyílása látható, a másikon azonban a jellegzetes gumós díszítések nyomai s az
igen sr spirális díszítelemek is kivehetk.

Példányaink nem határozhatók meg pontosan; mindenesetre a S. (E) rondeleti
vagy a S. (E) intermedia alakkörébe tartozó formákról van szó. Ezek a fajok Olasz-
országban a tongri emelettl az astiig éltek. A franciaországi S. (E) rondeleti
burdigálai korú.

)
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TÁBL.UIAGYARÁZAT — liXPl.lCATION DES TABLEAUX

IV. lübla

1—2. Chlamys^holgeri G e i n i t z
*

3. Chlamys palmata Lám.
4. Chlamys gigas Schlotheim juv.

5. Chlamys subholgeri Fontannes
6. Chlamys gigas Schlotheim

V. tábla '

1 —2. Pecten hornensis Déperet et Román

3.

Pecten hornensis D é p. et Rom. juv.
4— 5. Pecten hornensis D é p. et Rom.

6. Paphia benoisti praecedens K a u t s k y
7. Pteria ( Pinctada ) studeri M a y e r

8. Pteria ( Pinctada) phalaenacea Lám.

VI. tábla
,

1. Panopaea cf. oligofaujasi Sacco
2. Paphia sallomacensis F i s c h e r

^

3. Pinna pectinala brochii d’O r b.

4. Chlamys palmata Lám.
5. Lutraria sp.

6. Lutraria sanna major Schaff er
7. Lutraria lutraria jeffreysi D e G r e g.

8. Lutraria sp.

9. Lutraria sanna major Schaffer
10 — 11. Arca (Anadara) fichteli D e s h.

12— 14. Cardium burdigalium Lám.
A fényképek a Magj'ar Állami Földtani Intézet fényképészeti laboratóriumában készültek (Phot.

L) ö m ö k T. és P e 1 1 é r d y L.né). .

A természetes nagyság V«-ára kicsinyitve.

\

H. Menperii-MesHepHM:

<t>ayHa noACTM.naK)meii tojiiuh yr.«eHOCHbix n.nacTOB b Illa JirótapBHe
«

BarjiHflw paaJiimaioTCH OTHOCHxeJibHO Boapacxa nogcxtiaaiomeH xonuiH. Booöme
ona CMHxaexcH nepxHHM oauroueHOBbiM Boapacxo.M. Ha ocHOBauHH (JiayHHCXHMecKwx
HCCJieflOBaHHÍí Bospacx nOACxiutaiouiHx 06pa30BaHnh HBanexcH 6ypAHraJibCKHM. Bo3-
pacx (JiayHbi pemaexcH rjiaBUbbu oSpaaOM tia ocHOBaHtm pa3H0BHAH0CxcH Pecten, xaK
K3K BHAbi CMamys holgeri G e i n, Chlamys subholgeii Font, Chlamys palmata Lám,
Chlamys glo: iama is D u b., Chlamys multisti iata P o 1 i, Chlamys gigas S c h lo 1 1 h.,

Pecten hornensis Dep. et Rom., Pecten scabrellus Lám., Amussitim denudatum
Reuss, HaxoAHuiHecH b cbhxc noACXHjxaioiuHX oöpaaoBaHHÍí MopCKOro npoHCxOMtAeuMH
no öojxbuieft nacxn UBJiínoxcn 6ypAnrajibCKHMH BtiAaivm, xapaKxepnayiomHMH hckjtk)-

MHxejibHO arrenöyprcKiie n.xacxbi, a no Aienbiuetí nacxn BcxpeHaioxca b MnaAumx o6pa
30BanHHX.

ConpOBOWAaKuuan ijiayHa yKaauBaex xaKwe na GyAAHranbCKHÜ Boapacx axnx
n.iacxoB.

OnpeAenentie Boapacxa nOACxn.xaiomHX oöpasOBaHHh paapeiuaex h cnopnyio
npoöneMy BOspacxa ,,necnaHiiKa c cjicaom norit", Koxopwh OKaabiBaexcn xo)Ke öypAH-
raubCKH.M. Sa.xewH öypux yriieíí oöpaaOBa.XHCb Me>KAy 6ypA»rajibCKHM n reneexcKHM
iiepHOgaMH.
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La fauné et i’age des eouehes du mur des gisements de eharbon á Salgótarján

pár Mme CSEPREGHY I. MEZNERICS

Cette étude présente les résultats de l’examen paléontologique de la fauné
de 14 lieux de trouvaille situés dans les couches formánt le mur des gisements de
eharbon du bassin de Salgótarján. Le tableau donne l’énumération et l’aire strati-

graphique des espéces. Dans cette fauné assez pauvre et d’une mauvaise conser-
vation seules les espéces de Pecten peuvent servir á une évaluation biostratigra-
phique.

Dans les couches du mur nous avons j)u établir la présence des esi)éces de
Pecten suivantes;

, Chlamifs holgeri G e i n i t z, Chlamys subholgeri Fon t.,

Chlamys palmala L a m., Chlamys gigas S c h 1 o t h., Chhmys gloriamaris D u b.,

Chlamys mullistriata P o 1 i Pecten hornensis D e j). et R o m., Pecten scabrellus

L a m., Amussium denudatum R e u s s. Des 9 espéces de Pecten 5 se retrou-
vent dans les couches

.
de Loibersdorf — Gauderndorf — Eggenbnrg du bassin

alpin extérieur viennois et ces espéces ne .se retronvent pás non plus á un niveau
inférieur au Burdigalien dans toute la province faunistique est el ouest.

La fauné qui les accompagne indique aussi l’áge burdigalien de la formation

:

Paphia benoisti praecedens, Paphia sallomacensis, Lutraria sanna major, Lutraria
liitraria jeffreysi. Seul le Cardium cingulatum se retrouve dans un horizon inférieur

(Oligocéne sup.), les autres espéces sont d’áge burdigalien ou encore plus jeune.
D’aprés la composition de la fauné l’áge des couches du mur ne peut étre

attribué qu’au Burdigalien, contrairement aux avis prévalents, qui,quoique faisant

mention de l’áge burdigalien de ces couches, les ont ])lacées dans l’Oligocéne

supérieur (Chattien).

,
De la constitution de la fauné il résulte, que són ágé ne peut pás étre plus

ancien au Miocéné, són caractére rappelant entiérement la fauné de cette époque.
L’áge de la fauné n’e.st donc pás Chattien mais on ne peut l’identifier non plus

avec les couches aquitaniennes. Quoique nous ne connaissions que peu de faunes
aquitaniennes, nous pouvons toutefois établir que la fauné en question n’a aucun
trait commuh avec elles. Pár suite de. l’accord accentué qu’on observe avec la

fauné du bassin d’Eggenburg l’on ne peut placer que dans le Burdigalien la couche
á fossiles étudiée, figurant dans la littérature comme ,,couches supérieures dans
le grés á glauconie avec des fossiles á faciés hornien”. Le tableau de la page 44.

représente la succession des couches du bassin selon les différentes opinions.

La colonne 8. indique l’áge établi selon l’examen de la fauné. La fauné justifie

donc la premiére conception de N o s z k y, selon laquelle les couches du mur
sont d’áge burdigalien et elle est en accord avec la constatation deSchréter,
qui en a déjá accentué l’áge burdigalien.

L’áge burdigalien des couches marines á fossiles détermine aussi l’áge trés

discuté des argiles bigarrées, des grés á empreintes de pieds et des cailloux du
tóit qui font partié de la composition du bassin. II s’accorde aWec les constatatioiís

de B ö c k h , K o c h, Ábel, ,J a b 1 o n s z k y, auxquelles ces auteurs sont

arrivés pár l’étude des vestiges de plantes fossiles et de mammiféres et selon les-

quelles í’áge de la formation du mur est tout-au-plus burdigalien ou encore plus

jeune.

Ilresteá élucider, comment l’áge burdigalien des couches du mur se rapporte

á l’áge de la formation du gisement de eharbon. 11 en résulte que les’gisements

de eharbon se sont formés aprés la régression burdigalienne, mais avant la trans-

gression helvétique. Selon la théorie diastrophique il faudrait tracer la limité

entre le Burdigalien. et l’Helvétien au-de.ssus des gisements de eharbon, cet

avis est soutenu pár le fait que la fauné des couches entre les gites présente traits

d’un approfondissement graduel. Mais l’on peut envisager la formation du gise-

ment de eharbon aussi.de téllé sorté, que les gites se sont forrtiés dans un bassin

protégé s’abaissant lentement, graduellement, mais que les vagues de la mer
burdigalienne ont encore atteint pár endroits et pár occasions. Nous ne possédons

pás de dates faunistiques pour trancher cette question.
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK

A XÓGUAm ÉLESKAVItS-TEKiíLET

VADÁSZ ELKMÉR

ÉleskavicsokaL Magyarországon több helyrl írtak le, azok földtani korára
és keletkezési módjára vonatkozó közleményeink is vannak. Egyes helyek szór-

ványos éleskayicsaival szemben legismertebb a nógrádi éleskavics- terület.
Ez a Nógrád községtl Ny-ra lév lankás DK-i völgyoldal helvét-emeletbeli.

durva, homokos kavicstérszínét borítja. Az itt nagy területen szétszórtan hever
durva és óriáskavics ökölnagyságtól — félméterig terjed darabjai között,

szabálytalanul elszórtan, igen sok, a széltl különböz mértékben megmunkált
darab található. A kavicsanyag c.saknem kizárólag különböz szín, tömött egy-
nem kvarcit, ritkábban kvarcitpala, fíllit vagy gneisz, egészen kivételesen triász-

dolomit. Az egész ka^csterület, aprókavics teljes hiányával, egj'^kori

durvakavic.s-takaró lepusztulásából maradt vissza. Az eredeti kavicstakaró,
a tortonai andezitvulkánosságot követ szarmatabeli, szárazföldi, durva homokos,
andezitkavicsos, átmosott, tufaanyagos kavicskonglomerátum, törmeléklejt- és

törmelékküp-jelleg fölhalmozódás. Ez a szárazföldi üledék nagyobb, eredeti

állapotú roncsaiban a Börzsöny É-i és ÉK-i szegélyén nyomozható. Morfológiai
viszonyait Láng S. a Földrajzi Értesít 1952. évfolyamában vázolta. Kavics-
anyagát a Börzsöny-hegységtl É-ra a szarmata-emelet végéig, esetleg még a

pannóniai-emeletben is kimagasló kristályos-mezozóos hegységbl származtatjuk.
A nógrádi éleskavics-terület a nógrádi öbölnek és az északi magaslatoknak a
pannóniai-emelet végén történt süllyedésével kapc.solatban újraéledt tönkfelület

pusztulásából maradt vissza. E tönkfelületrl az erózió a lazább és könnyebben
mozdítható anyagot eltávolította s anyagából kiszabadította a nehezebb óriás-

kavicsokat. A szél munkája ezt követleg, viszonylag szárazabb idszakban követ-
kezhetett. S c h a f a r z i k F. és V e n d 1 A. az éleskavicsok alakulását a

fiatalabb pleisztocén löszképzdés idejére (würm) teszi. Ennek pontos megállapí-
tása nem könny feladat, de a börzsönyi és a Börzsöny-hegység körüli különböz
kavicsrétegek együttes földtani és geomorfológiai vizsgálatával megoldható.

A nógrádi éleskavicsok tanulságosan szemléltetik a megformálódás módját
és mértékét is. A legszebben megmunkált síkok a legnagyobb, tehát legnehezebb,
mozdíthatatlan darabokon találhatók. Ezek között a háromsíkúak mindig hosz-

szúkás, lapos alakok, a hosszúság, szélesség é.s magasság egymásutáni .sorrendben

kisebbed méretével. A szélsúrolta kavicsformálódás függ a széliránytól, szél-

ersségtl, a koptató anyagtól, a koptatás idtartamától és elssorban a meg-
formált kzetdarab eredeti alakjától. Síklap csak eredetileg, kevéssé szállított, alig

koptatott, szögletes törmelékanyagból képzdik. Legömbölyödött k a-

vics éleskavics-alakúvá csak a legritkább esetekben válik. A mai sivatagok-
ban megfigyeltek szerint a szél ereje a szabadon álló nagyobb kavicsot is to-

vább gördíti és ezzel csak fokozza legömbölyödöttségét. Lesúrolt, többé-
kevésbbé sík felület csak mozdíthatatlan sziklákon, nagy szögletes tömbökön
keletkezhetik.

W a 1 1 h e r J. klasszikus tanulmánya szerint (Gesetz d. Wüstenbildung,
183. old.) a jellegzetes háromélü kavicsok a többi kavics között szabálytalan
eloszlásban találhatók. Alakjuk az állandóan uralkodó északi széliránnyal nincs
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összefüggésben. Szerinte a lapok a mozdíthatatlan akadályba ütköz szélfújta
homoknak útjába es akadályokon történ megoszlásával alakulnak ki.
A megoszlás után a kavicsba ütközött homok a kavicsot egyidejleg több síkban
súrolj a-csiszolj a, majd újból összefolyik. így egyszerre több lap keletkezik, de a
kavics alatti homok kifúvásáról, s a kavics átfordulásáról nem lehet szó. Helytelen
tehát az a magyarázat, hogy „ha a szélnek évszakok szerint csak 2—3 jellegzetes
iránya van, akkor az éles vagy sarkos kövek (Dreikanter) jönnek létre” (Termé-
szet Világa: A Föld és Tenger 176. old.).

0 0 10 ZO '30 cm
fc- . ^— ' • - ,,..l

A szélformálta kavicsokon tehát lapok képzdnek, a lapok metszésén kelet-

kez élek csak másodlagosak, a síklapok alakulásának függvényei. Ezért W a 1 -

ther J. az éleskavics megjelölés („Kantengerölle”) helyett a ,,Facettengerölle”

megjelölést megfelelbbnek tartja, amit magyarul lapformált kavicsnak mond-
hatnánk. Az éleskavicsot magyarban, még helytelenebbül ,,sarkos-kavicsnak”
is említik. Lengyel E. és Benda L. ,,csiszolt-kavics” megjelölést javasol-

tak. Az utóbbi nem a kialakult formát, hanem a megmunkálás módját fejezi ki.

A szélmozgatta, mehanikailag súroló hatású kvarchomok csak a földfelszí-

nen vagy annak közelében mozog. Ezért csak alacsony ‘kzetdarabokat formál
tökéletesen. A magasabban kiálló részeken a finomabb por kisebbmérv hatást
gyakorol. C a i 1 1 e a u x legújabb tanulmányai szerint, a lapok a kzetdarabok
eredeti alakjának síkjaiból alakulnak, s csak ritkán jönnek létre egészen új lapok
is. Szerinte az éleskavics legnagyobb mérete a szélirányra merleges. Ugyanez
vonatkozik az élekre is, amelyek többnyire szintén merlegesek a szélirányra.

Ez a megállapítás gyakorlatilag fölhasználható volna az uralkodó szélirányok

megállapítására és mködésére, ha a helyszíni gyjtésben a kavicsok helyzetét

rögzítenénk, föltéve, hogy azok eredeti fekvésben maradtak. Viszont W a 1 1 h e r\
J. említett megfigj’^elése ezzel ellentétben van.
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Nálunk B e n d a L. foglalkozott a homokfúvás mozgásának módjával és

hatásával. Ismert fizikai tételek szerint a homokszemek nemcsak lamináris,

hanem örvényl-forgó-mozgással hatnak, miáltal nagyobb eleven ervel és nagyobb
felületet munkálnak meg. Sajnos, az éleskavics keletkezést összezavarja a víz-

mozgatta homokcsiszolással s így — egészen helytelenül — „szárazföldi (sivatagi)

és tengerparti” éleskavicsokat különböztet meg. A 14. és 15. ábrán föltüntetett

kavicsok azonban nem éleskavicsalakok, hanem folyóvízi görgetegek.

A nógrádi éleskavicsok nagyon jellegzetes formákkal igazolják a vázolt

keletkezési módokat. Vannak egy-, két-, három-, ritkábban négylapúak. Legtöké-
letesebbek a hosszúkás háromlapú, lapos alakok. Az alsó lap többnyire súrolat-

lan, többé-kevésbbé eredeti törési sík, jeléül annak, hogy ez az oldal a mozdulatlan
kzetdarab fekvölapja. lapok mindig egyenltlenek, három lap esetében többnyire
egy hosszabb és két csaknem egyenl, rövidebb éllel. Hat darabon végzett mérés
szerint a szögek 80—160° között változnak, még pedig 80— 105° közt hat, 115°

egy, 120° három, 125° három, 135— 160° között négy esetben. Valamivel állandób-

bak a lapszögértékek, 103° legkisebb, és 147° legnagyobb érték tompa szögekkel,

.általános következtetésekre nem jogosít ugyan, mégis ezek a lapszögek a kis

szög alatt érkez homokfúvás örvényl szétágazására mutatnak. Egyetlen eset-

ben találtunk csaknem szabályos tetraeder-alakot, ami kétségtelenül eredeti

törési forma lehetett.

Figyelemreméltó, hogy a nógrádi éleskavicsos térszínen hever durva kavi-

csok között homok nincsen. Ha volt, a szélmüködés közben lefúvódhatott, vagy
az esvíz azóta lehordhátta. Az utóbbira utalhat az is, hogy a nógrádi öböl mai,
oligocén talpszínén is vannak lehordott kavicsok, köztük egy-két éleskavics-

forma is. Az éleskavicsok mai szabálytalan elrendezdése természetesen nem
mutatja eredeti helyzetüket, így a szélirány megállapítására nem alkalmas.
Az általános térszínalakulásból ÉNy-ról DK felé irányuló szélmozgásra követ-
keztethetünk, amit talán a löszképzdés andezitásványai is igazolnak.

Pleisztocén szélfúvásos anyagmunkálást a Dunántúl több helyérl ismerünk,
éleskavics-alakitásban is. A veszprémi fennsíkon és Halimba— Nyirád körül
fényl mázbevonatos legömbölyített kavicsok is vannak. Különösen jellegzetesek

a Halimiba körüli sötétbarna limonitkavicsok.

3. B a A a c ;

Ocrpue rpaBHH paKoHa a* HorpaA

B ceBepuOM HanpaBJienuH ot a- HorpaA (C. Bencpna) HaxoAUTCH rpoMaAHbie,
CBoeoöpasHO oSpaSoraHUbie BerpOM rpaBun ua reíiBetCKOM apyce-

riocjie KpHTHqeCKoro HsaojKeHua ao chx nop HSBecTHbix Teopnü, aBTop ycTano-
BHJi, MTO AaHHbie H3MepeHHbix yrjiOB ynasbiBaioT na BHxpcBOe paaBeTBJicHHe, npHbiBaio-
mero nOA HHMTOwubiM ymoM aauGca. OpHrnnaabHaH 4)opMa BOSAeHcTByer Ha B03HHKaio-
myio (})opMy. HenpaBHJibHoe pacnpeAeaeHue ocxpbix rpaBHeo b Hacxonmee BpeMU ne
Aaex B03,vi0>KH0cxn onpeAeaeHHH HanpaBJieHHH Bexpa b oxHomeHHH aanoca.

Le terrain á galets á íacettes á Nográd

pár E. VADÁSZ

A l’ouest de la commune de Nográd (dans le nord de la Hongrie) sur un terrain

á galets helvétien l’on trouve de gros galets á facettes modelés pár le vént de diver-

ses fa^ons. Aprés un examen critique des théories actuelles l’auteur constateque
1^ angles mesurés indiquent un embranchement tóurbilloniiaire du flux de sable

arrivant sous un faible degré. La forme résultant est influencée pár la forme ori-

ginale. La disposition irréguliére actuelle des galets á facettes ne permet pás
d’établir la direction du vént qui auparavant a balayé le sable.
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A FIJRÓHALADÁSl SZELVÉNYEZÉS JELEXTSÉÍiE OLAJKUTATÓ
Ff H ÁSÓKNÁL

KOHIM KÁLMÁN

Mélyfúrásokkal harántolt földkéreg részletek földtani megismerésére törek-
vésünk számos vizsgálati módszert teremtett meg. Legrégibb a furadékminta
vagy fúrómagok alakjában felszínre került kzetanyag közvetlen vizsgálata.
Ütve mköd fúrások furadéka többé-kevésbbé megbízható képet ad a réteg-
és kzettani viszonyokról. Rotary-rendszerü fúrások furadékmintái már jóval
kisebb értékek (utánhullás, szennyezdés az állandó iszapkörzés és a sokszor
1000—1500 m-nyi csövezetlen lyukszakaszon történ fúrás következtében).
A mélyföldtani viszonyok helyes értelmezését elssorban a vett fúrómagok
anyaga teszi lehetvé; magfúrást azonban hosszadalmassága és költségessége
miatt, csak a legszükségesebb esetekben végeznek. Ennek pótlására fizikai és

kémiai természet mélyföldtani vizsgálati módszereket dolgoztak ki (elektromos
lyukszelvényezési eljárások, radióaktiv .szelvényezés, iszapvizsgálatok).

Igen régi mechanikai módszer az. ú. n. fúró- vag>' véshaladási lyukszelvé-
nyezés, amelynek a Rotary-fúrásoknál igen nagy ismeretszerz s adatgj’jt
jelentsége van. Nélkülözhetetlen segédeszköze ez a geológusnak a zalai kolaj-
kutató és feltáró fúrások földtani szelvényének elkészítésénél is.

A fúróhaladási szelvényezés a közvetett mélyföldtani módszerek közt a
legegyszerbb, legolcsóbb és a legrégibb, csaknem egyids a Rotary-rendszer
bevezetésével. A fúróhaladási sebességet eLssorban a kzettani viszonyok szal)-

ják meg. A fúrólyuk bsége, a vés alakja és állapota (kopottsága), az öblít-
iszap mennyisége és minsége, az iszapáramlási sebesség, a terhelés, az asztal-

fordulat száma viszonylag kevésbbé befolyásolja a fúrási .sebességet, mint az

átfúrt kzet. A kzetváltozások sokszor a fúrási tényezk ismételt megváltoz-
tatása esetén is kifejezésre jutnak a fúrási sebességben. A fúróhaladás megfigye-
lése különösen akkor szolgál megbízható adatokkal, ha a fúrási tényezk egy-egy
lyukszakasz harántolásakor állandók. Ha tehát azonos véstipussal, öblítiszaj)-

mennyiséggel és sebességgel, azonos terheléssel és asztalfordulat.számmal fúrnak
át egy bizonyos lyukszakaszt, a kzetváltozás élesen jelentkezik, ha a kzet-
jellegek eléggé különbözk.

Az üledékes kzetek keménysége és fúrható.sága tág határok között vál-

tozik. A keménységet az üledékképzdés mikéntje és helye, a kzet ásványos és

vegyi összetétele, szövete, a kötanyag minsége, a likacsosság és általában a

kzettéválási folyamatok befolyásolják. A fúrhatóság szempontjából nem közöm-
bös, hogy a homokk kvarcitos vagy arkózás jelleg, nagy- vag^’ kisporozitású.

kovás vagy meszes kötanyagú. .Vzonos ásványtani összetétel homokkösszleten
belül nagy keménységkülönbségek lehetnek, attól függen, hogy az üledékképz-
dés és a kzettéválás során milyen tényezk érvényesültek. Laza vulkáni tufa

kovasavas átitatódás következtében igen kemény kzetté alakulhat át és a fúrás

kemény és laza tufapadok sorozatát íiarántoihatja. A mészkben és dolomitban
megjelen szaruk- és tzk-lencsék ugyancsak csökkentik a fúrási sebességet.

.\ fúróhaladásban a kzetek különböz keménysége türözdik.

A fúróhaladás megfigyelése sok helyen még ma is emberi ervel történik

(a forgatószárat egyforma hosszúságú, leggyakrabban 1 m-es jelzésekkel látják

el, megmérik és feljegyzik az eg^'es szakaszok átfúrásához szükséges idt). Ugyan-
akkor feljegyzik a fúrási tényezk adatait is, a terhelést, a forgóasztal percenkénti

fordulatszámát, a szivattyú percenkénti löketszámát, a vés típusát, véscserékel,

melyek a percméter adatok értékét bizonyos mértékben befolyásolják. A módszer
pontossága az emberi tulajdonságoktól függ. Az ebbl származó hibákat küszö-

bölték ki önmköd jelzmszerekkel. .\z automatizálás a véshaladási szelve-
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nyezés ériekét csaknem olyan arányban növelte, mint azt az elektromos lyuk-

szelvényezéseknél eredményezte.

,\z elektromos szelvény kiértékelését is elsegíti a fúróhaladási szelvénynek
az elektromos szelvény porozitási görbéjével való összehasonlítása. Az elektro-

mos szelvényen egységes jellegnek tn homokös.szleten belüli különbségeket
a fúróhaladás gyakran jól érzékelteti. .lói elkülöníthetk a laza homokkórészletek
a kemény és igen kemény homokkrétegektl, valamint a tömött homokpadoktól.
Mivel a pszammitoknál a kzet likacsossága és keménysége szorosan összefügg,

a fúróhaladás megjelöli a nagyobb és kisebb porozitású részleteket. Mindezek
az adatok az olajtartalommal, rétegmegnyitással és a tárolókzettel kapcsolatos
egyéb mélyföldtani munkálatok szempontjából igen fontosak, különösen nagy-
vastagságú homokképzdmények esetén. A budafapusztai olajmez egyik termel
homokszintjének átfúrásakor az elektromos szelvény porozitás-görbéjéból homok-
kre lehetett következtetni, ugyanakkor a fúróhaladás homokos agyagmárgára
jellemz értékeket mutatott. Az ebbl a szakaszból nyert fúrómagok anyaga homo-
kos jelleg agyagmárga volt. Nagyvastagságú, az elektromos szelvényen egysé-
gesnek látszó márgaösszleten belül a fúróhaladás érzékenyen jelzi az esetleges

szöveti és keménység változásokat s az ilyen eltér szövet és keménység szintek
jól párhuzamosithatók. .\ magfúrásnál elveszett anyag megállapításában is nagy
segitséget nyújt a fúróhaladási szelvény. Egy rétegsorozatban, amelyben márga-
rétegek váltakoznak homokkrétegekkel, 6 m hosszúságú magfúrás során 4 m
magot sikerült nyerni. Ennek anyaga 3 m laza homokk és 1 m kemény márga.
\ fúróhaladási adatok alapján biztosan megállapíthatjuk, hogy a hiányzó 2
m-ps szakasz márgában fúródott:

1100-

1101 m

1101-

1102 m

1102-

1103 m

1103-

1104 m

1104-

1105 m

1105-

1106 m

10 perc /méter
8

11

65
72
70

Felbecsülhetetlen érték a fúróhaladási szelvény az olajbázisú iszappal
végzett fúrások esetében is. Az elektromos lyukszelvényezési technika ezen a

téren még nem tökéletesedett ki. Mivel az olaj bázisú iszap a furadékmintát a föld-

tani megfigyelésre használhatatlanná teszi, a magfúrás és a fúróhaladási szelvény
adataira vagvmnk utglva. A magfúrás anyaga azonban sokszor elvész,

s ilyenkor egyedül a fúróhaladási szelvénybl következtethetünk a harántolt
rétegekre.

fúróhaladási szelvény percméter adatai nem abszolút értékek. A kiérté-

keléskor csupán egy-egy rövidebb fúrási szakasz percméter adatait szabad össze-

hasonlítanunk, mert a mélységgel a véshaladási értékek még azonos kzetek esetén

is változnak. Amíg egy 1000 m-ben lév homokk fúrási sebessége 10 perc/m,
ugyanaz a kzettani jelleg homokk 2000 m-ben már 20— 25 perc/m.

fúróhaladási szelvényezésnek fogyatékosságai is vannak. Amint azt a

budafapusztai olajmezben tapasztaltuk, nagyon csökkenti értékét, ha laza,

kevert, pelites-pszammitos kzetek, mint pl. agyagmárga, homokos agyag-
márga-, tömött homok- és agyagos homokrétegek váltakoznak srn egymás-
utániságban. Ilyenkor a fúróhaladás alapján nem lehet megvonni a kzethatárokat.
Agyagmárga- és márgarétegek közé települ, ersen összeálló homokkövek elkülö-

nítése ugyancsak lehetetlen, mivel a homokkövek percméter-adatai azonosak a

márgáéval;

A fúróhaladási szelvényezésnek sem szabad tehát túlzott jelentséget
tulajdonítanunk. Ez a szelvényezési módszer éppenúgy, mint a többi indirekt

ly.ikszelvényezési eljárás az összetett földtani vizsgálat egyik kiegészít eleme.
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K • K 0 p H M :

rioABHraHHe öypaea, Kan mctoa KapoTTa>Ka npH öypeHHH

KocBeHHbiíí MCTOfl K'apoTTaSca ocHOBbiBaiomníícH Ha CKOpocTH nOflBHranHH 6ypaBa
OKaaaxiCH oneHb nojiesHbiM flnn pemeHHH .onpeAeJieHHbix reojioPHMecKHx 3a^,a^ b He(})Te-

HOCHbix H pasBCAOMHbix paííOHax 3aAyHaKcK0H o6jiacra.
npHMeHeHHeM aroro MeroAa ran h xapaxrep ropHbix nopoA xopouio paanHMaioTCH

npH Ha.THHHH HOCTOMHHblX ÖypOBblX K03(j)(J)HaHeHT0B B BpeACJiaX He.THTO-nCaMMHTOBblX
CBHT nOTepneBiuHx AnarcHea.

Bbiuieyk'aaaHHbiH mctoa OKasbiBaer owcHb ucHHyio nOMOiub b c.iyqae HcroAHOCTM
SypoBOH npoöbi a^^ onpcAevieHHH cbhtbi, ocoöchho npH öypcHHHx npon3BCAenHbix
OTMyHHBaHHCM HC(})THHOrO THBa.

noABiiraHHC öypaBa HcpcAKO xopouio noKasbiBacT iiaMCHCHHH xapaKxepa caocB
KaMCymHXCH CAHHHblMH Ha KpHBOR HOpilCTOCTH KapOTTawa. OAHaKO, Ha OCHOBaHHH
npo(J)HJiH HOABuraHHH öypaBa, paauHUCHHe OTACJibHbix bhaob ropnux nopoA hc b03-
MO>KHO B cjiyqae ocaAKOB pbixuoro h CMCuianHOro Tuna, HanpHMcp, necuaHO-rjiHUHCxoro
AieprcHH H r.xHHbi, rjiHHUcxoro necKa, nuoxHoro necKa, mufkopo rjiHHHCxoro McprcHH,
OCOÖCHHO B XOM CUyMaC, eCJlH 3XH OCaAKH HBJrmOXCH XOHKHMH H UaCXO UepCAyiOXCH
OAHH C APyfHMH.

Méthode basée sur l’avaneement de la sonde pour établír la eoupe géolo(|ique

des sondages á l’huile

pár K. K O R I M

La méthode indirecte basée sur la vitesse de l’avancement de la soiide

pour établir la eoupe géologique profonde peut trés bien servir á résoudre certains

problémes géologiques dans les champs pétroliféres et les terrains de prospection

de la Transdanubie. Són emploi permet de fairé des distinctions assez nettes

entre les différents types de roches á travers d’une série de cóuches pélitique-

psammitique ayant déjá subi un changement diagénétique, pourvu que les condi-

tions du forage restent constantes. II fournit un acide précieux pour établir la

suite des couehes dans les cas oü les échantillons du sondage ne sont pás utili-

sables, surtout dans les sondages á limon huileux. Souvent l’avancement de la

sonde indique bien les alternances du caractére d’une roche qui sur la courbe de
porosité du profil électrique a une apparance homogéne. Mais l’on ne peut pás

se servir de la marche de la vitesse de l'avencement de la sonde dans le cas de
sédiments á type mixte et meubles, comme la marne argileuse et l’argile sableux,

le sable argileux, le sable dense, la marne argileuse molle/ surtout si ces sédiments

sont minces et alternent fréquemment.

AZ AJKAI VÍZKUTATÓ FÚRÁS FÖLDTANI FMIEDMÉNYEI

MEISEL .TÁNOSNÉ

Az Ajkai Erm területén 1950-ben vízkutató fúrást mélyítettek öblít

rapid-rendszerrel. Anyagát S z. Hajós M. vizsgálta elször. A részletes

újravizsgálat eredményeit ismertetjük.

A fúrás t. sz. f. magassága: +224,858 m; talpmélysége 442,60 m, elérte

a triász alaphegységet, pleisztocén és miocén rétegek harántolása után.

A pleisztocént 7,10 m vastag, barnásszürke agyagos homok és nieszes

agyagos homok váltakozása alkotja, alján dun^a nummulinás mészkkavicsok-

kal és bazalt törmelékkel.

Alatta nagyvastagságú (364,90 m) miocén rétegösszlet következik

(7,10—372,00 m). Anyaga fleg homokos agyag kaviccsal és meszes homok.

A legfels részen mutatkozó durva kavicsok a felszíni tortonai kavicsréteggel

párhuzamosíthatók. A kavicsban sok a kvarc-, sötétszürke és világos triász-

mészk-, júratüzk-, eocén alveoliná.s, nummulinás ésmiliolinás mészk-, valamint
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sötét mészmárgadarab. A finomabbszem törmelékes rétegek iszapolási mara-
dékában nagv'on gyakoriak a piritszemcsék, csillámlemezek; éles, víztiszta és
legömbölyödött, homályos kvarcszemek, limonittal bekérgezett mészkdarab-
kák, gyér limonitgumók. Majdnem valamennyi rétegben található kevés fekete
átlátszatlan ásványszem (valószínleg krómit vágj' magnetit).

A harántolt rétegösszletben nincs szarmatába sorolható rétegtag. A fauná-
val biztosan kimutatható rétegsor 141,80 m-tl 372,00 m-ig terjed. Benne
193,20— 194, 10 m közt 1,20 m va.stag b e n t o n i t - betelepülés van, amelynek
közvetlen fedje és fekvje sárgásfehér meszes, homokos agyag. Egyes homokos
agyagrétegek foraminiferadúsak. Leggyakoribb faunaelemek: Heterostegina costata

0 r b., Elphidiiim erispum (L)., Rotnlia beccarii (L.), Amphistegina sp., Óstracodá-k,

Echinus-lüskék, ritkábban Bryozoá-k, 1— 2 felismerhetetlen molluszkum-töre-
dék. A. durv’akavicsos rétegek agj’agos kötanyagában a 103,60—104,50 m;
104,50-105,10 m; 108,00-111,00 m; 122,20-123,10 m; 233,40-234,00 m;
251,60-253,60 m; 253,60-261,30 m; 275,30-275,90 m és 298,90-299,30 m
közt gömbalakú, finom díszítés, feltnen nagytermet (0,166—0,4 mm; leg-

többnyire 0,267 mm átmérj) radiolaria-vázak találhatók, melyekre
elször Sz. Hajós M. hívta fel a fig\'^elmet. Az alakok Coenosphaera porosissima
V.-nek bizonyultak. A magyarországi miocén rétegekbl ezek az els radiolariák,

amelyek valószínleg a hullámok hátán sodródtak a nyílttengerbl a partszegély
övébe. Ennek durvaanyagú üledékeiben is csak kivételesen maradhattak meg.

372,00 és 417,00 m között meszes agyag és mészk váltakozásából álló,

különböz *Vnmmn/fna-fajokat tartalmazó eocén rétegsorban haladt a fúró. 380,00
m mélységben 60 cm-es agyagréteget harántolt, aminek iszapolási maradéka
80—90%-ban Globigerina fajokból áll. Az agyag a halimbavidéki felseocén-
végi globigerinás rétegekkel azonosítható. 380,60-tól 393,00 m-ig meszes és mész-
telen vörös agyagból álló hasadékkitöltés, utána újból nummulinás eocén rétegek
következtek. ,\z eocén agyagos rétegeiben sok a pirít- és limonitszemcse.

A fúrás a 417 m-ben elért triász rétegekben 25 m-t haladt elre. Ezek anyaga
világosszürke dolomit, majd — az utóbbi fekvjében — világos mészk. Ezek a

külszín nóri képzdményeivel párhuzamosíthatók; a felszíni fdolomítban azon-
ban eddig mészkváltakozást nem ismerünk.

Figyelemreméltó az eocén mélyebb tagozatának teljes hiánya. A tortónai

rétegösszlet bentonit rétege független a bándi és a szentgáli bentonittól, mely
utóbbiak a miocén transzgresszió alját jelzik. A miocén törmelékes kzetanyag a
fölszíni tortónai képzdményekkel azonosítható.

Pleisztocén :

0 — 1 m Harnásszürke, ersen agyagos homok
1 — 2,80 m Barnásszürke, meszes, agyagos, igen finom-

szem homok
2,80— 7,10 m Nagy nummulinás mészkökavicsok és hazait

törmelék

Tortónai emelet

:

7,10-

8,30-

10,40-

13

16 -

34,20-

36 -

42,50-
47,10-
48 -

50 -

53 -

55 -

-8,30 ni Világossárga, meszes, ersen csillámos, finom-
szem homok

10,40 m Zöldesszürke, meszes kissé agj'agos finom-
szem homok, kevés kaviccsal

13 m Világosszürke kissé agyagos, meszes homok
(Ostracodák, koptatott Formaniferák)

16 m Világosszürke, meszes, homokos ag>’ag (Ostra-
codák)

34,20 m Világosszürke, meszes, kissé agj-agos, csillá-

mos, finomszem homok
36 m Zöldesszürke törmelék sok agyagos köt-

anyaggal
42,50 m Szürke törmelék kevesebb kötanyaggal
47,10 m Sárgásszürke törmelék
48 m Durva törmelék
50 m Sárgásszürke törmelék
53 m Sárgásszürke, finomabbszem, homokos tör-

melék
55 m Sárgás törmelék
56 *m Barnásvöröses törmelék
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56 — 63 m
63 - 64 m
fyi — 65 m
63 — 69,20 m

0 1

2 2 10 I PLÍISZTC^
2H0 7 10 I

710 S 30 .

030 10 *0
I

13 00
1300 le 00 I

I

IS^0 3* 20

3k20 30 00

30 00 *2 50

*250 47 10

*710 *t 00 —
*0-00 50 00
50 00 5 3 00

53 00 55 00
SS 00 56 00

50 00 03 00

a 00 0* 00
0* 00 65 00
05 00 60 20 tt.

6320 70 *0
70 *0 71 30
71 30 72 10
72 10 73 *0
73 *0 7* 90
7* 110 75 00
75 00 79 40
70 *0 63 00
>3 00 6* 50
0*50 66 30 %
66 30 66 20

60 20 36 60

3600 102 90

102 00 103 00
103 60 104 50
10* 50 tOS 10 o
105 10 107 *0
107 *0 106 00
106 00 Ili 00
131 00 116 30

116 90 <22 20

12220 12310
123 10 123 *0
123 *0 123 60 .

123 SO 128 10

123 10 1*0 30

1*0 30 1*1 se

QC
1*1 00 152 00

152 00 153 00
133 00 155 00

155 00 159 60

153 60 162 20

162 20 IS* 00
O

IS* 00 131 00

191 00 ÍSj 20
193 20 19* *0

19* *0 202 20

202 20 203 20
203 20 20* 10

20*10 210 00

21000 211 00
211 00 212 00
212 00 21* 00

21* 00 22* 60

69.20— 70,40 m
70.40— 71..30 m
71,30— 72,10 m
72,10— 73,40 m
73.40— 74,90 m
74.90— 75,80 m
75.80— 79,40 m
79.40— 83 m
83 — 84,50 m
84,50— 86,90 m
86.90— 88,20 ni

88.20— 98,80 m
98.80—

102,80 ni

102.80—

103,60 m
103,60— 104,50 m
104,50—105,10 ni

105.10—

107,40

m

107.10—

108 m

108 —111 m
111 —116,90 m
116,90—122,20 m
122,20—123,10 m

123.10—

123,40 m
123,40—123,80 m

123.80—

128,10 m

128.10—

140,30 m

140,30—141,80 m

141.80—

152 m

.152 —153 m

i53 —155 m

155 ,
—159,80 m

159,80—162,20 m
162,20—164 m
164 —191 m

191 — 193,20 ni

193,20—194,40 m
194,40—202,2(1 m

202.20—203,20 m

203.20— 204,10 m

204,10—2111 m

210 —211 m
211 —212 m

212 —21 I m
21 4 —224,80 m

224,80—229,10 ni

229,10—2.33.40 m
233,40— 234 in

Sárgásszürke törmelék
Minta nem érkezett
Durva törmelék és kavics
•Sárgás törmelék, durva kaviccsal, kevés

agyagos kötanyaggal
Sárgás, meszes agyag kaviccsal
Durva kavics
Sárga, meszes agyag, kaviccsal
Durva törmelék
Sárga, meszes, homokos agyag, kaviccsal
Durva törmelék
Sárga, meszes, homokos agyag, kaviccsal
Durva törmelék
Finomabbszem törmelék
Sárga, meszes, homokos agyag, kaviccsal

(Glohigerina, szivacstíí)
Finomabbszem törmelék agyagos kötanyag-

gal
Sárga, meszes, homokos agyag (Globigerina,

koptatott Foraminifera)
Durva törmelék
Sárga, meszes, homokos agyag, kaviccsal
Sárga, meszes, homokos agyag (Radiolaria)
Vörösesbarna, meszes, homokos agyag (Radio-

laria)

Sárgásszürke, homokos, meszes agyag
Fehér, ersen meszes, homokos agyag, kavics-

csal
Sárga, meszes, homokos agyag (Radiolaria,

koptatott Foraminifera)
Fehéressárga, meszes, homokos agyag, kavics-

csal (szivacst)
Sárga, meszes, homokos agyag kaviccsal
Fehéressárga, meszes, homokos agyag, kavies-

csal (Radiolaria)
Sárga, meszes, homokos agyag (szivacstü)
Fehéressárga, meszes, homokos agyag, kavics-
csal
Sárga, meszes, homokos agyag, kaviccsal

(szivacstü, kövület töredék)
Sárga, meszes, homokos agyag (koptatott

Foraminifera)
Anyag nem érkezett
Sárgásfehér, homokos, meszes agyag kavics-

csal (sünlemez, süntüske, Flphidium eris-
pum)

•Sárga, meszes, homokos agyag (Eiphidium
erispum, lleterostegina costata, süntüske)

Fehér homokos, meszes agyag (szerves
maradvány nincs)

Fehér, homokos, meszes agyag (süntüske,
Eiphidium erispum, koptatott Foramini-
fera)

Szürkésfehér, meszes, homokos agyag
Sárgásfehér, meszes agyag (koptatott Fora-

minifera, süntüske)
Sárgásfehér, helyenként hófehér, meszes agyag
(Eiphidium erispum., Rotalia, beccarii,
haifog, Ostracoda, sünlemez, szivacst,
lleterostegina costata, Amphistegina, Den-
talina)

Sárgásfehér, meszes, ersen homokos agyag
(koptatott Foraminifera)

Bentonit
Sárgásfehér, meszes, homokos agyag (196

—

197 sárga) (süntüske, bryozoa, Eiphidium
erispum, koptatott Foraminifera)

Sárgásfehér, meszes, ersen homokos agyag
(halfog, koptatott Foraminifera)

Szürke, homokos agyag (Eiphidium erispum,
koptatott Foraminifera)

Sárgásfehér, meszes, homokos agyag (Hetero-
stegina costata, Eiphidium erispum, Rotalia
becc.arii) _

Sárga, meszes agyag, kaviccsal
Fehér, ersen meszes, kissé agyagos homok
(Foraminifera töredék)

Sárgásfehér, meszes, ersen agyagos homok
Fehér, ersen meszes és ersen homokos agyag

kaviccsal (Foraminifera-töredék)
Sárgásfehér. meszes, homokos agyag kavics-

csal
Konglomerátum
Konglomerátum agyagos kötanya.ggal (Radio-

laria)
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72^ QO 729 tO

229 'tO 233 40
233'AO 234 00
734-00 238-30

238-

30 239-00 _

239-

00 240’70
24010 242-00
242-90 243-QO
245-00 247-90

247-

90 248-80

248-

80 250-10

250-

10 251-60

251-

60 253-60 ^
253‘60 761 30

261 30 264 - 10 .

264-10 266 10

268-10 270-70

270 70 275-30

275-30 275'90 ^
275-90 277-60
277’SO 280-20
260 20 280-80
280-80 284-20

284-20 291-80

291-80 294-30
294-30 295-30
29530 296 00

296-

00 297-70

297-

JO 298-90

298-

90 299-30

299-

JO 299*80
299-80 300-70
3C070 302-60

t
?-60 303-70
3-70 308-00
8 00 310-20

310-20 311-00
311-00 31S‘3D
315-30 316-00
316-00 31980
31980 321-00
321-00 523-20
323-20 324-00
324-00 32 5 00
325-00 332-00
332-00 338-00

333-00 341-00

O

QC

341-00 345-10

34510 347 80 ^
347-80 349-09 ^
349-00 352 00

352-00 356 20

356-20 357-70

35770 368 00 ^

J68 00 369-40

369-

40 370-70

370-

70 172-00,

372*00 179-30

379-

30 380-00

380-

00 380-60

380-60 387-00

367 00 393-00

393-00 393-70 '***

39370 401-00

401-

00 402-60

402-

60 404-90 O
404-90 405 80

405 80 414-20 ^

414-

20 415 00 1

41S09 415-80
I

415-

80 417-00 }

Í7í?a *33-10

*39-10 **2-00 m

234 —23S.3(> m
238,30 —239 ni

239 —240,70 m240.70—
242 m

242 —245 m
245 —247,90 m247.90—

248,80 m
248,80—250,10 m
250.10—

251,60 m
251.60—

253,60 m
253.60—

261,30 m261.30—

264,10 m264.10—

268,10 m
268.10—

270,70 m
270.70—

275,30

ni

275.30—

275,90

m
275.90—

277,60 m
277.60—

280,20 m
280,20—280,80 m
28(»,80—284,20 m
284.20—

291,80 m

291.80—

294,30 m

294.30—

295,30 m

295.30—

296 m
296 —297,70 m

297.70—

298,90 m
298,90—299,30 m

299.30—

299,80 m

299.80—

300,70 ni

300.70—

302,60 m

302.60—

303,70 m

303.70—

308 m
308 —310,20 m

310.20—

311 m
311 —315,30 m

315.30—

316 m
316 —319,80 m

319.80—

321 m
321 —323,20 m

323.20—

324 m
324 —325 m
325 —332 ni

332 —338 m
338 —341 m
341 —345,10 m
345,10—347,80 m

347.80—

349 m
349 —352 m
352 —356,20 m
356.20

—

.357,70 m

357.70—

368
368 —369,40 m
369,40—370,70 m
370.70—

372

m
Eoi-éii :

372 —379,30 m

379.30—

380 m
380 —380,60 m

380.60—

387 m
387 —393 m
393 —393,70 m

393.70—

401 m

Koníílonierátnni
Sárgás, meszes, liomokos agyag, kaviccsal
Apróbbszeni konglomerálimi
Sárga, meszes anyagii konglomerátum
Sárga, meszes agyag kaviccsal (szerves töredék)
Szürke, meszes, homokos agyag
Világosszürke, meszes, homokos agyag
Anyag nem érkezett
Világossiirga, meszes homokos agyag
Sárga, homokos agyag (Radiolaria)
Világossárpi, meszes, homokos agyag (Radio-

laria, szivacstü)
Durva kavics (mkö, kvarc), kevés agyagos
kötanyaggal (szivacst)

Világossárga, meszes, ersen homokos agyag
kaviccsal

Durva kavics
Világossárga, meszes, ersen homokos agyag

kaviccsal
Sárga, ersen meszes, ersen homokos agyag

(Radiolaria)
Fehércssárga, meszes, ersen homokos agyag

kaviccsal
Durva kavics
Durva kavics, agyagos kötanyaggal
^ilágossárga, kissé homokos, kissé meszes
agyag sok durva mészk kaviccsal (koptatott
(Foraminifera)

Durva kavics
Sárgásbarna, kissé meszes agj'ag
Sárgásszürke, ersen homokos, kissé meszes
agyag
Fehéressárga, meszes, homokos agyag, sok

kaviccsal
Sárgásszürke,, meszes agyag sok kaviccsal
Szürke, ersen meszes és ersen homokos
agyag kaviccsal

Fehéressárga, meszes, homokos agyag sok
kaviccsal (Radiolaria)

Sötétszürke, kissé meszes, homokos agyag
Sárgásbarna, kissé meszes agyag
Sárga, homokos, meszes agyag »

Szürkésrózsaszín (tarka) kissé meszes agyag
Szürkéssárga, kissé meszes, kissé homokos
agyag kevés kaviccsal (szivacst)

Sárga, ersebben meszes, homokos agyag,
kevés kaviccsal, helyenként meszes gumókkal

Barnássárga, meszes agyag
Minta nem érkezett
Fehér, meszes agyag kaviccsal
Minta nem érkezett
Világosszürke, meszes, agj'agos homok
Minta nem érkezett
Szürke, meszes, homokos agyag
Sárgásszürke, meszes, homokos agyag
Világosszürke, meszes, homokos agyag, ka^ics-

csal

Diirfa kavics, agyagos kötanyaggal
Szürke, meszes agyag, durva kaviccsal
Szürke, meszes, homokos agyag, durva kavics-

csal
Minta nem érkezett!

,

Durva kavics
Szürke, meszes, liomokos agyag kaviccsal
Sárgásszürke, meszes, homokos agyag, kavics-

csal
Minta nem érkezett!
Durva mészkötörmelék meszes agj'aggal
Fehéresszürke, meszes, homokos agyag, durva

kaviccsal
Minta nem érkezett!
Fehér, meszes, kissé homokos agyag

Rózsaszín, meszes, homokos agyag (Numniu-
lina)

Sötétszürke agyag
Sárgásszürke, rheszes agyag (90% Globigerina

az iszapolási maradékban)
Vörös agyag
Vörös, meszes agyag
Minta nem érkezett!
Világosrózsaszin, gyengén meszes, homokig
agyag (N'ummulina, Globigerina, koptaMTl
foraminifera)

5 Földtani Közlöny 6-4
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Fehér, meszes, kissé homokos agyag
Mészk Nummulinákkal
Fehér, meszes, ersen homokos agj’ag (kop-

tatott Foraminiferákkal)
Sötétebb, kissé agyagos mészk Nummuli-

nákkal
Világosrózsaszin, meszes, homokos agyag
Nummulinákkal

Fehér, meszes, ersen homokos agyag (kop-
tatott Foraminiferákkal)

Sötétebb mészk Nummulinákkal

Világosszürke dolomil
Mészk

KZET-TÉRKÉPEK

PÉCSI ALBERT

A földtani térképeken a kzetek korát tüntetik fel a különböz színek
felhasználásával. Gyakorlati (gazdasági, mszaki) katonai szempontból a kor
mellett igen nagy jelentsége van a kzetek fizikai tulajdonságainak (keménység,
összetartás, a vízzel szemben tanúsított viselkedés). Ezeknek ábrázolására olyan
módszer alkalmas, amely nem terheli túl a térképet, st annak olvashatóságát még
megkönnyíti.

A közhasználatú színek megmaradnak a korok jelzésére. A kzetejc kemény-
ségét a színárnyalat jelzi; a világos színek a puhákat, a sötét a keményeket.
Több fokozat is használható, de nem sok.

A kzetek egyéb tulajdonságait az alapszínekre vitt rajzok jelzik. Folytono.s.

vonalú rajzok mutatják az összeálló kzeteket, mint a gránit, mészk, agyag.
Szaggatott vonalak ábrázolják a kevésbbé összetartókat, mint a tufa, tzeg.
Végül pontozás, különálló kis korongok vagy karikák jelzik az egészen laza kze-
teket; kavics, murva, homok.

A vonalozás iránya is fontos tulajdonságokat fejez ki; a függleges a vízben
való oldódást (mészk, dolomit,) a ferde a vízáteresztést (lösz, homokk), a víz-

szintes a vízhatlanságot.

Külön jelzést; egymásra merleges vonalozást kaptak a vulkáni kzetek és

pedig folytonos vonalakból álló hálózatot a láva, különálló kis kereszteket a tufa.

Nyolc szín tünteti föl a föícftani korokat; sárga, zöld, kék, ibolya, lila, cinóber,

kármin, barna. Az alapszínek és a rajzok egyszer ketts kombinációja 64, egy-
mástól könnyen megkülönböztethet jelet ad a korok jelzésére. Ha az alapszín

világos, akkor a rajz sötét; ha az alapszín sötét, akkor a rajz világos. A rajzok

színeinek sorrendje ugyanaz, mint az alapszíneké. A logikai egyszerség nagyon
megkönnyíti a jelmagyarázat fejbentartását és így nincs szükség a gyakori utána-
nézésre, mint a számokkal jelzett korok esetében.

A színek szaporításával a kombinációk száma nég^’^zetes arányban emelkedik;

9 színnek 81 ketts kombináció felel meg, 10-nek lÖO, 11-nek 121, 12-nek 144,

s így tovább. Többszörös kombinációval a jelek szánta, ha nem is a végtelenségig,

de a szükségletet messze meghaladó mértékben fokozható.

A korok jelzésében felhasználatlanul hagyott fekete, fluoreszkáló és fémszínek
különlegesen hasznos ásványok elfordulását mutatják, mint a kszén, kolaj és

a fémek.

A mellékelt Budapest-környéki földtani térképen bemutatjuk az ábrázo-

lás módját, technikai okokból csak feketében.

401 —402,60 m
402,60—104,90 m
404,90^05,80 m
405.80

—

114,20 m
414,20—415 m
415 —115,80 m
415.80

—

417 m
Triá-iz

417 —439,10 m
439,10—142 m
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U RA\tartalmú rizmltka rbox At*

MÉHES KÁLMÁN

Ásványgyjteményünk számolócsöves átvizsgálása során intenzív rádió-

aktív sugárzást észleltünk a waltherit-nevü ásványnál. A waltheritet D o e 1 1 e r

szerint V o g 1 írta le elször Joachimstahlból. D o e 1 1 e r kézikönyve a walt-

heritet a bizmutpátokhoz sorolja. Ugyancsak D o e 1 1 e r szerint Bertrand
optikai úton két alkatrészt mutat ki a waltheritböl: egy barna, rostos, jól hasadó
és egy zöldszín, kevésbbé rostos, tökéletlenül hasadó kristályt. A két komponens
optikai orientációja eltér egjTnástól.

A waltherit bázisos bizmutkarbonát; a bizmutittól víztartalmában külön-
bözik. D 0 e 1 1 e r leírja, hogy Kreutz 16 bizmutit mintát elemzett meg,
de a vizsgálati anyag nem minden esetben volt homogén. így nem lehetett eldön-

teni, hogy mit tartalmaz az ásvány izomorf módon, ill. adszorbeálva és mi szár-

mazik egyszeren idegen zárványoktól. Véleménye szerint a bizmutit valószín-
leg olyan bázisos karbonát, amely egy vagy több bizmutvegyülettel keveréket
alkoti Az elemzés szerint a Bi^O^ : COg : H^O molekuláris arány szabálytalanul
változik, amibl szintén a vizsgált anyag inhomogénitására lehet következtetni.
Kreutz a következ alkatrészeket határozta meg a bizmutitból: Bi^Oz,
CO.;,, H^O, CaO, MgO, CuO, FeO, Cl, PbO, SO„ As^O^, Sb^O^, SiO^, ZnO,
MnO, CCjOs, melyeken kívül még oldhatatlan maradékot is kapott.

A radiológiai kimérést megelzen ásván\Tnintánkat kvalitatív kémiai
vizsgálatnak vetettük alá, hogy meggyzdjünk valóban bizmutkarbonáttal van-e
dolgunk? Mind a Bi, mind a CO 2 kimutatható volt. De sikerült kimutatni az U-t
is 30%-os segítségével. Az ásvány fluorometriai vizsgálatból pedig meg-
tudtuk, hogy^ az U-t a zöldszínü kristály-komponens tartalmazza.

Az U százalékos meghatározását fizikai úton végeztük. A mérésekhez az
ásvány finomra tört porából 1 g-ot híg sellakk oldattal, egyenletes rétegvastag-
ságban UaCfg standardunkkal megegyez módon egy 6 cm átmérj réztányrkára
rögzítettünk. A mérésekhez G—M rendszer argon-halogén töltés grafithengeres
számolócsövet használtunk.

Minden mérést azonos geometriai elrendezésben végeztünk. A számolócs
grafitkatódjától 20 cm-re elhelyezett waltherit-prepa'rátum a háttér effektus
nélkül 28,9 beütést adott a számolócsre percenként. Ezzel szemben az U^Os
standard beütése a l^áttér effektus leszámításával 425,5 volt percenként. A vizs-

gált waltherit sugárzása e szerint 6,79 %-a az UsOg sugárzásának (ami tonnán-
ként 5,76 kg U tartalomnak felelne meg).

Méréseink alapján az U tartalmú bizmutásványokat, a walpurgint, melynek
összetétele: bBi<,Oz • 3UOz • 2As^O^ \2H^O és az uranosphárit-et, melynek
képlete: Bi^U^Oz ^Flfi, ki kell egészítenünk az V tartalmú waltherittel, ámen-
nek az uranowaltherit elnevezést adhatjuk.

Méré.si adataink a következk

:

A vizsgált anyag
9

n A t „-K I = imp/perc

K = 338 10 perc - —

Waltherit 1 g-ja 628 289

.

28,9

K = 341 >>
—

UjOg standard 4594 99 4255 425,5

K = 340 99
— __

Nehézvegyipari Kutató Intézel közleménye.
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1019

3
33,9

(n a mszerrl közvetlenül leolvasott érték,

K a háttér sugárzás értéke.)
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Dpelter, C. : Handbuch dér Mineralchemie, 1912. — Hintze, C. : Hand-
buch dér Mineralogie, 1930. — Klockmann — Ramdohr: JLehrbuch dér
Mineralogie. 1948.

K - .M e X e ui :

BHCMyTOBbiH KapöoHar c coAep>KaHMeM ypaHa

riepsbie iiaöaiogaTeJiH BaabTepura onucáJiH 3tot ochobhoh BHCMyTOBbiá Kapöo-

uar H3MeHenHbiM MHuepaaOM HeogHOpogHOro cocraBa. C noMOmbio KO.MnytpOHa aarop

Hanrogaji UHTeucHBHyio paguoaKTHBHyio pagHamuo ua npo6e BajibTepiiTa. napaiuiejib-

Hbie KaaecTBeHHbie xnMiiMecKHe aHajiuabi xaKiKe nponaBOgiuiHCb ua btoH npoe (Cm.

H3MepHTeabHbie gaHHbie b BeurepcKOM TeKcre).

Carbonate de bismutli á iiraniuin
^

/mr K. MÉHES

Selon la premiere description de la waltherite ce carbonate basique de

bismuth a une composition variable, inhomogéné. Au cours de ses investigations

á l’aide d’un tube-compteur l’auteur a constaté une radiation radioactive intense

sur un échantillon de' waltherite. Parallélement on a aussi fait l’analyse chimique

de l’échantillon. Les résultats se trouvent dans le texte hongrois.

> SMARADVÁNY A GÁNTI BAUXITBAN

KISS .JÁNOS

Egy, dolomitrögök közt települ, több m vastagságú, fehérpettyes-sávos,

világossárga, sárgásbarna gánti bauxitfajta iszapolási maradékából számos 1—2

mm nagyságú gyantásbarna, sejtes szerkezet héjtöredék került el, aminek

növényi eredete már az els pillanatban biztosnak látszott. Mikroszkóp alatt

a héjak anyaga kristályos szerkezetünék, savakkal szemben ellenállónak bizonyult.

A kitines szervesanyag izzítással való eltávolítása után a héj alig észreveheten

összébb zsugorodott és szilárd, hamuszürke, izotróp képletté alakult; sejtes szer-

kezete azonban továbbra is jól fölismerhet volt. A héj megörzdése szervetlen

sók (elssorban kovasav) hatásával magyarázható.



Rövid 'közlemények Hí)

A héj hatszögü ,,sejtek”-l)öl áll, a sejteken belül pedig további hálós

szerkezet figyelhet meg (1. ábra).

• V Egyetlen ép példányunk
' vesés-gömded alakú, amelynek

alapi csúcsán sugaras sávok ész-

lelhetk. A héj belseje finom há-
lós szerkezet.

A gánti bauxitból elke-
rült növénymaradvány valószí-

nleg páfrány-sporan-
g i u m, amely a ma is él Os-
mundaceae család

s])óratokjaihoz

hasonló. É család

•virágkora a me-
zozoikumra (jura,

a. kréta) és az al-

só-eocénre esik.

A gánti le-

let alátámasztja
Vadász E.-nek
azt a nézetét, >>

hogy a bauxit-
képzdés' nedves-mocsaras terú-

1. ábra. leteken zajlott le. Megállapítása
érvényét az sem csökkenti, hogy

a spóratokmaradvány — amelynek j)ontosabb leírá.sát Andreánszky G.
vállalta — a gánti bauxittelepnek eddig csupán egyetlen szintjébl ismeretes.

Vestiyes fossiles dans la baiixite de (iánt

pár .J. KISS

Dans le résidu de lav'age d’un échantillon de bauxite on a trouvé des parti-

cules organiques de 1 á 2 mm, de couleur brun-résineux, présentant une structure

cellulaire. Un examen approfondi a démontré qu’elles sont formées de sporangiums
de fougéres (appartenant probablement á la famille des Osmundncées).

I
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SZEMLE

A BAKONYI MAXGAXÉRCKÉPZÖDÉS FO^DTAXI DIALEKTIKÁJA

VADÁSZ ELEMÉR

„Szilárd filozófiai megalapozás nélkül semmiféle természettudomány nem
állhatja meg heh'ét . . „A természettudósnak . . . öntudatos t . . dialektikus
materialistának kell lennie”, mert ,,a materialista dialektika a természettudo-
mányok nélkülözhetetlen módszere.” Valóban, Lenin e határozott megálla-
tásai nélkül a természettudomány nem is lehet tudomány, legföljebb ismeretek
adattára.

A földtan története különösen jól szemlélteti ezeket a lenini megállapításokat
a kezdeti, tudománytörténeti elidk ösztönös megfigÁ^eléseitl a tudatos meg-
ismerésen át, az okn3mmozó magyarázatokig haladó fejldéssel. Nem kétséges,

hog}’ a földtani ismeretanj'^ag a görög bölcselktl kezdve materialista szemlélettel

gylt össze. A szükségessé vált összesítésekben még sokáig hián^^zott a jelenségeket
összekapcsoló és azok folj'amatosságát jelent idszemlélet, az összefüggések
felismerése és az oknj’omozás is legtöbbször csak a kérdések eg^úránÁ'ú megvilágí-
tására szorítkozott. Ezért a mag^'arázatok nagyon sokszor metafizikai síkra

tévedtek. A természettudományok kezdeti, leíró fokán, a megfigÁ^elések eg^’^szer

rögzítésében, a materialista szemléleten túlmenen, külön bölcseleti módszer nem
alakult ki. Oknjmmozó, fej ldéstörténetiirán\" azonban alapvet, eg^'séges filozófiai

módszer nélkül nem képzelhet el. Ez a módszer a földtani fejldéstörténeti
vizsgálatokban csak a marxizmus-leninizmus materialista dialektikája lehet,

ami egv'ben a földtani vizsgálatok mindenre kiterjed együttesét, tudomán}'-
történetileg magasabb lépcsjét és haladó iránj'át jelenti.

A dialektikus materialista módszer ösztönös alkalmazása a földtani vizs-

gálatokban többé-kevésbbé megtalálható. Rendszeres és tudatos érvényesítése

azonban csak a szovjet földtani kutatásokban mutatkozik. A korlátlan kutatási

lehetségek mellett, nem utolsó sorban ebben rejlik a szovjetföldtan hatalmas
eredményeinek tudomán^'os magasabbrendüsége. A földtani vizsgálatok a föld-

kéreg összetételében, felépítésében résztvev képzdmények keletkezésének, egy-
másrakövetkezésének és települési módjának megismerésére törekednek, a térbeli

heh^zet és az id viszonyában. A földtani képzdmények (ásván\’ok, kzetek,
eg3'kor élt szerves maradvánjmk) sokféle keletkezési ténj^ez együttes mködésé-
bl származó végs termékek, ameh'ekbl az id változó függvényében lefol^'t

jelenségek tér és idbeli folyamatait kell felismernünk. Ez a vizsgálati anyag
adott esetben a kzetanA’ag minden sajátságának megállapításával, sokféle (ásvány-

tani, kzettani, földtani,. vegyi és fizikai) tulajdonságainak összeeg^'eztetése útján

történik, az utólagos elváltozások figÁ'elembevételével. A vizsgálatnak ki kell

terjeszkedni a kzet keletkezését megelz és követ idk kzetkeletkezési viszo-

nyaira is, hogy ezek fol^^amatos eg^'ségét látva, a jelenségek azonossága vagy ellen-

téte megállapítható legyen. Ez a mindent figÁ'elembe vev vizsgálat a jelenségek

összefüggését és kapcsolását célzó földtani dialektikus módszer.
Ennek a módszernek alkalmazását jól szemléltetik a bakon\ú mangán-

ércképzdésre vonatkozó újabb vizsgálatok.* A bakonyi mangánércképzdés

*V a d á s z E.: A bakonyi mangánképzdés. M. Tud. Akad. Msz. Tud. Oszt. Közi. V. 3. 1952.
Vadász E.: La formation manganésiíére de la Montagne Bakony. Acta Geologica I. 1—4.

19.Á2.
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három évtizedre visszanyúló földtani vizsgálata példázza egyszersmind a bányászat
elrehaladásával együtt, attól függen fejld földtani következtetések minségi
változását is. Gondolati következtetéseink a mindenkor rendelkezésre álló vizs-

gálati tényekbl indulnak ki. A matematizálás a földtani jelenségek vizsgálatá-

ban legföljebb a folyamatok szemléltetésére, ábárázolására használható. A földtani

jelenségek lefolyásának magyarázatára, még inkább azok okának földerítésére

nem alkalmas. ,,Ahhoz, hogy a tárgyat igazán megismerjük, foglalkoznunk kell

minden oldalával, tanulmányoznunk kell minden oldalát, minden kapcsolatát
és összefüggését.” ,,A sokoldalúság követelése megóv bennünket a tévedésektl
és a megmerevedéstl.” Leni n-nek ezek a megállapításai segítettek bennünket
a bakonyi mangánérckérdés eddigi téves eredményeinek fölszámolásában és kom-
plex újravizsgálattal történt elöbbrevitelében.

A bakonyi mangánérctelep mangánoxid-oldatból kivált, uralkodóan piro-

luzitos, alárendelten psilomelános üledék. A mangánoxid a szárazföldi, felszíni

vegyi mállás során szabadul fel; vasoxiddal társulva gyakori jelen.ség. A bakonyi
mangánércet Úrkút körül feLszíni kzettörmelékben, tzktörmelékkel együtt
régóta ismertük. A jurabeli képzdményben kisebb-nagyobb gumók, kérgek és

erek alakjában, több szintben megtalálható. A tengeri jurarétegek között ,,man-
gánérctartalmú radioláriás tzk” megjelöléssel a középs-liászban külön szintet

különböztetünk meg. Urkuton 1918-ban, régi nyomokon újraindult eredménytelen
kszénkutatással tárták fel elször az érctelepet, kitermelésre nem alkalmas eocén
barnakszéntelep alatt. Ezen az alapon az érctelep képzdési korát alsó-eocénnek
vették. A mangántelepet föltáró lejtösaknában és bányászati kutatásokban már
akkor szürke, vörös és zöld agyagréteget állapítottunk meg a mangánécteleppel
kapcsolatban. Ebben a ,,mangánércösszletben”, különösen pedig a zöld agyagban
talált apró lebeg (plankton) életmódú egysejtek ( Globigerina, Orbulina) vázai
tengeri képzdésre utaltak. Ezen túlmenen, földtani kor tekintetében csak az
volt megállapítható, hogy a mangánérc eocén-eltt képzdött és a liász rétegekhez
kapcsolódik. Az urkuti ércösszlet két elkülönült területen, a lejtsaknában a liász

mészkösszlet lepusztított térszínén, a Csárdahegyen 10—25 m mély dolina-

mélyedéseikben mutatkozott. Fölötte itt eocén kszenes agyag és nummulinás
mészkrétegek voltak. Az újabb bányászati kutatások anyagvizsgálata során,

1930-ban, megállapítottuk a mangánércösszlet fölött az alsó-kréta tengeri rétegek
jelenlétét is. Ennek ismeretében a mangánércképzdés földtani kora a krétaid-
szak elejére rögzítdött.

A különböz idben történt vizsgálatok alapján az érctelep képzdésével
különállóan foglalkozó tanulmányok a mangánércet az iskolapéldák nyomán
mocsárvízi képzdésünek, mangánkiválasztó baktériumok életmködésével kap-
csolatban keletkezettnek minsítették. A mangánércanyagot a bakonyi juramész-
kterületek szárazföldi vegyi mállásának oldási maradékából származtatták. Ezt
a magyarázatot látszólag alátámasztotta a hamiincas években megismert és

bányászatilag föltárt eplényi mangánércterület is, ahol az érces összlet alatti

juramészk térszín az urkutihoz hasonlóan, lepusztult, karsztos, kioldódásos felület.

Ugyanitt a mangánösszletet fed, folytatólagos tengeri üledékképzdéssel arra

következ fels-liász — alsó-dogger ammonitás agyagos mészkrétegek települése

rendellenesnek, utólagos nagy szerkezeti mozgásoktól erednek minsült.

E különálló vizsgálatok ellenmondásaira már egy 1940-ben történt vita

során reámutattak. Ötéves tervünk nyersanyagkutatásaihoz kapcsolódó els-
rend akadémiai feladatunk volt a megindítandó mangánérckutatások érdekében
a mangánérckérdés komplex vizsgálaton alapuló tisztázása. A bakonyi mangán-
ércösszlet kétségtelenül üledékes és tengeri jellegébl kiindulva, a kérdés a bakonyi
jura- és krétaidszaki tengeri rétegek üledékképzdési viszonyainak és azok egy-
máshoz kapcsolódásának a szovjet vizsgálati módszerek szerinti tisztázására

korlátozódik.

A tengeri földtan Szovjetunióban nagyrafejldött tudományága, a tengeri

üledékeket nem egymástól elszakított, elszigetelt, egymástól független anyag-
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részecskék felhalmozódásának tekinti, lianem egységes égészkénl, a tárgyak
és jelenségek összekapcsolásával, egymástól függ és egymást feltételez módon
vizsgálja. A tenger földtana az üledékképzödés folyamatát a medence fizikai,

térbeli (földrajzi) és földtörténeti (idbeli) egységében vizsgálja, az üledékanyagok
származásával és a szárazföldi mállás éghajlati tényezivel, az üledékg^díjt-
medence hidrodinamikai hatásaival kapcsolatban. Az üledékfelhalmozódas nem
egyszer mennj'iségi mehanizmus, hanem az anyagok mennyiségi változásaiból
ugrásszer minségi üledékváltozás. Az üledékképzdés az anyag változásai-
nak egjdk láncszeme, amely mintegy' lezárja a mállással kezdd, elszállítással

és leülepedéssel járó egységes folyamatot. Az üledékképzdés folyamatát föld-

tanilag a kzettéválás, az üledéklerakodással egyidej (diagenetikus) vagy azt
követ (epigenetikus) folyamata fejezi be.

A bakonyi mangánércképzdést ebben a dialektikus földtani térbeli és id-
beli szemléletben tekintve, elttünk áll egy gazdag tengeri világgal jellemezett,

a mangánércképzdést megelz üledékösszlet és a mangánérckiválást követ,
a mangános összletre rátelepült, ugyancsak tengeri folytatólagos fedrétegösszlel.
Mindez idben összefügg, megszakítás nélküli, üledékképzdési foljamatot
jelent. A megszakítás nélküli, folyamatos üledékképzdés az idben egymásra-
következ rétegek térbeli helyzetében azonos elrendezdést, egyez települést

eredményez. Ezt megtaláljuk a bakonyi mangánösszlet alatt és fölött következ
liász rétegek elrendezdésében. Ellentmondásként mutatkozik ezzel szemben,
hogy a mangánérc az urkuti Csárdahegyen a földtanilag idsebb liászmé.szk
hatalmas dolináiban, karsztos térszínén is megvolt és úgyanilyen karsztos fel-

szín ugyanebben a mészkben Eplényben is mutatkozott. Ilyen méret kar.szto-

sodás, eddig' ismereteink szerint, kiemelkedett szárazföldi mészkötérszínen,
kioldódással keletkezik. Ha tehát a mangánércképzdést önmagában vizsgálva,

ezzel a karsztos-dolinás képzdéssel kapcsolatba hozzuk, szükségszeren a mangán-
érc szárazföldi képzdésének téves következtetésére jutunk.

A bakonyi mangánércképzdést, a kíséretében lév agyagrétegek alapján

tengeri keletkezésnek ismerve föl, s azt a liász tengeri rétegösszlettel szoros

kapcsolatban vizsgálva, az üledékképzdés folytonossága mellett feltn minségi
változást jelent a mangánérc és a mangánosösszlet agyagüledéke, a megelz
mészkképzdéssel szemben. Ennek a kzetanyagváltozásnak s vele kapcsolatban
az ércanyag eredetének magyárázása a sokrét folyamatban lév ellentmondások
kiegyenlítését igényel legnehezebb feladat. Nehéz azért is, mert az ilyen kifej-

ldés jurarétegek keletkezésében nagyon sok ismeretlen tényezvel kell számol-

nunk. A mangános agyagösszlet és az alatta lév mészk közötti éles kzethatár
átmenet nélküli, hirtelen minségi változást jelent. De a mangánércösszlet nem
települ mindig a földtani helyének megfelel rétegsorban, hanem az idsebb, alsc-

és középs-liász rétegek különböz mészk tagjainak oldási jelenségeket mutató
rétegein mutatkozik. Ez nem azonos a szárazföldként kiemelkedett mészkterü-
letek karsztos oldódási jelenségével, hanem tengeralatti, különleges mállás, az

üledékképzdés épít folytonosságával szembeni harcot jelent, lebontó dialek-

tikus folyamat. További ellentmondásként adódik, hogy ebben a tengeri üledék-

összletben sekélytengeri, nem nagy" mélységben keletkezett mészkrétegek szoros

együttesben mutatkoznak a mai mélytengeri üledékek keletkezési módjával azo-

nosított mangánérc- és tüzkképzdménnyel. A mészk, mangánérc és a tzk
(kova) anyaga szárazföldrl származó oldat alakjában kerül a tengerbe, ahol

vegyi eredésü üledék alakjában kiválik. A bakonyi mángánércösszletbl és vele

kapcsolatos liász rétegsorozatból a közvetlen szárazföldi eredetet jelz, törmelé-

kes ásványi üledékanyag hiányzik. Az egész bakonyi liász rétegösszlet uralkodólag

vegyi és szerves eredet (biogén) elegyrészekbl áll. Az ércképzdés eltti rétegek

uralkodóan mészüledékek, szerves maradványokkal és kevés vörös agyagos

lebeg üledékanyaggal. A mangánércösszlet oldatból vegyileg kivált mangán- »

oxidból és finom lebeg, .sárga, zöld és szürke agyagszemcsékbl áll, a zöld agyag-

ban igen apró planktonszervezetek, néha átkovásodott vázrészeivel, bemosott.
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kovásodott fatörzsdarabükkal. Mészközetekböl álló, szigetekkel megszakítóit

tenger jelenségei lehelnek ezek, a legnagyobbrészt kopár szigetek mészkfelszínén
meíegégövi vörösagyagos málladékkal, állandó vízfolyások nélkül. Innen van,

hogy a bakonyi liásztengerben, de az egész juraidszakon át is, hiányzik a száraz-

földi ásványi törmelékanyag és a mészkszigetek kimagasló sziklás partjain c.sak

a tengervíz oldó hatása érvényesül, mert az esetleges hullámverésbl származó
mészktörmelék is föloldódik s a tengervíz mésztartalmát növeli. A nyílttengeri

jellegbl és a mészkszigetek együttesébl adódhatik tehát a liász és jurabeli

képzdések oldott üledékanyagának túlsiilj’a.

.\ tengeri üledékképzdésre vonatkozó legújabb szovjelföldtani megállapí-

tások szerint megoldást találunk a bakonyi mészkmangán és mangános agyag-
üledékek éles határral jelzett ellentétére is. A szilárd törmelékes és lebeg, ill.

a vegyi és szervezetekbl ered üledékanyagok lerakódása és kiválása mehanikai
(vízmozgás) és vegyi hatások együttesének eredménye. vegyi kicsajmdásra
kihatással van a hmárséklet és a víz összetétele, sótartalma és hígossági (pH)
foka. A mészkiválasztás a tengervíz melegebb, tehát sekélyebb, a felszíni hmér-
séklet felmelegít hatása alatt álló övében történik, baktériumok közvetítésével.

Ez finom, mikroszkópos kalcitszemcsék (drewit) alakjában történik, a lebeg
alkatré.szekkel együtt, a fenéklakó szervezetek vázainak betemetésével. A bakonyi
liász tömött vágj" átkristályosodott szövet mészkörétegei keletkeztek így. A fel-

•sbb övben vegyileg kicsapódott mészanyag a víztömeg mechanikai hatásának
kitett, nem nagy mélység fenékrl vízmozgással felkavarva, részben mélyebb,
hidegebb viz övbe juthat, ahol a mészanyag újból feloldódik, a vele együtt
lév lebeg alkatré.szek pedig továbbsodródnak. Ez a vegyi-mehanikai együtt-
hatás, üledékképzdés közben, az anyagok szétkülönüldésére vezet, ami térben

eltér kzetkifejldést, idben megismétldve pedig a lerakodott üledékanyagök
szabályosan váltakozó rétegzettségét eredményezi.

K 1 e n 0 V a a Szovjetunió Északi-tengerének üledékeire vonatkozó vizs-

gálatában megállapította, hogy a mangán minden körülmények között kiválik

az üledékanyag legfinomabb lebeg üledékrészlegével és finomszemcsés üledékeket
szolgáltat. Ézt igazolhatjuk a bakonyi liásztenger mangános üledékével is, ami
finomszem agyagrétegekkel kapcsolódik. A mangán vegyi kiválása a megelz
kioldással dúsított állapotban, hidegebb viz, oxigénes közegben, kolloidos kicsa-

pódással, viszonylag gyorsan történt. Ezt mutatja íí tömör mangánérc mikro-
szkópos szövete és a melegebb vízben képzd oolit hiánya is. A mangános fekete.

ag>'ag, a lebeg alkatrészekkel együtt, finom mikroszkópos szemc-sékben kivált

mangániszap (mangánpelit vagy latit). Ez megmagyarázza a mangánércösszlet
és a megelz mészkösszlet között mutatkozó éles határt, a tengeralatti oldást,

a kioldásból származó egyenltlen mészkrétegfelületet és a kioldódás üledék-
képzdést gátló mennyiségi hatásából következ, hirtelen üledékminség vál-

tozást.

A bakonyi mangánércképzdés sokrét kérdésösszletének további rész-

letezése nélkül még csak azt említjük meg, hogy az ércösszlet alsó határán, a mész-
kben mutatkozó vízalatti oldásos alakulatok, alakjukban és méreteikben tel-

jesen eltérnek a külfejtésben föltárt területek hatalmas, valóságos karszt-alaku-
lataitól. Az utóbbi a mangánércképzdésnél jóval fiatálabb s az utólagos nagy
hegységképz kéregmozgásokkal, a juravégi területkiemelkedést követ száraz-

földi lepusztítással, a krétatenger- ezt követ elnyomulásával, majd a krétavégi
újabb kiemelkedéssel kapcsolatos. A nagy dolinaképzdés tehát a mészk hasa-
dékait oldva tágító felszíni vizek munkájának eredménye. A mangánércösszlet
alatti mészkoldás pedig a tengervíz tömeghatása az említett különleges érc-

összlet fizikai és vegyi tényezk együttesében. A dolinamélyedéseket kitölt
mangánérc mán nem eredeti helyezetben lév üledékanyag, hanem a kiemelkedett
liász mészkfelszínen késbb kialakult dolinamélyedé-sekben az eocén teger hullám-
veréses mködésébl visszahalmozott, földolgozott durva törmelék. Nem eredeti

vegyi mangánkiválás, hanem a megelz mángánösszlet mehanikai pusztításá-
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ból származó törmelékfelhalmozódás (mangánoklasztit). Ez a lepusztítás meg-
ismétld folyamat lehetett az alsó-kréta és eocén folyamán, de egyik esetben
sem jefenti a mangánérckiválás különböz korát, sem annak szárazföldi, mocsári
újrakeletkezését, hanem csak a liász mangánércösszlet különböz idszakokban
felaprózott, abráziós törmelékének helybenmaradt, el nem szállított részlegét.

A továbbkutatás tekintetében ezek a megkülönböztetések lényegesek lehetnek.
Ezeknek az ellentéteknek felismerése mutatja, hogy a dialektikus módszer nemcsak
az összetartozók egybekapcsolását teszi lehetvé, hanem a látszólagos azonosságok
megkülönböztetését is.

A bakonyi mangánképzdés kérdésösszletének ilyen vizsgálata els szem-
léltetése nálunk a tengeri üledékképzdés szovjetmódszerü dialektikus vizsgálatá-
nak. A kérdések megoldása még ezzel nincs lezárva, a további részletek szükséges
vizsgálata még folyamatban van. A keletkezési viszonyok részletes elméleti

ismerete adja meg a bakonyi mangánérckutatásban a mangánérc gyakorlati
továbbnyomozásának lehetségét. A dialektikus földtani módszer összekapcsolja
tehát az elméletet a gyakorlattal, a bels laboratóriumi vizsgálatot igazoló él
megvalósulással. Ez teszi számunkra a materialista dialektika tudatos alkalmazá-
sát legmagasabbrend kutató módszerré, nélkülözhetetlen tudományos fegyver-
zetté.

AXYAGSZERKEZET LEFÉWKÉPEZÉSE „KÉTHl LLÁM“ MIKRO-
SZKÓPPAL

SZTRÜK.\Y KÁLMÁN IMRE*

A földtani tudományok jelenlegi lendületes fejldése szorosan összefügg

a szakágazatok kutatási módszereinek és eszközeinek tökéletesedésével. A Föld
felépítésérl, fejldésérl, a rajta végbemen történésekrl megfelelbb kép csak
a jól kidolgozott részletekbl alakítható ki. Megalapozottabb összesítésekhez

csak akkor juthatunk, ha a kép egyes mozzanatai tüzetesen ki vannak vizsgálva.

A részleteken mindenekeltt az anyagfelépítés megismerését kell értenünk,

minthogy végs fokon bármin földtani esemény létrejöttének, ill. lezajlásának

oka az anyagszerkezet sajátságaiban rejlik. Az anyagszerkezet közelebbi felderí-

tésén épül fel új, egységes’ földtani szemléletünk.

Kerek 40 esztendeje, hogy az els valós képet nyertük az anyagfelépítés

törvényszerségeirl. A kezdeti eredmények még elszigetelt érvények voltak,

s fként csak a kristálytan, kristályfizika egyes jelenségeit magyarázták. A meg-
ismerések azonban rohamosan gyarapodtak. Az atomszerkezeti ismeretek gazda-

godásával széles összefüggések bontakoztak ki, s forradalmi változások támadtak a

földtani ismeretek értékelésében. Legnagyobbat a geokémia fejldött. Mindaz,

amit ma a földfelépítésre, az elemek eloszlási törvényszerségeire, a kiválási sor-

rendre, az elemdúsulás szabályaira vonatkozólag sikerült elérni, elssorban az

anyagszerkezeti vizsgálatok elrehaladásával függ szorosan össze.

Módszertani tekintetben az anyagi felépítés megismerésének nagy^ nehéz-

ségekkel kellett megküzdenie. A szilárd anyag rácsépitményérl csak közvetett

képünk volt s azt csak a matematikában kellen járatosak tudták az érdekeltek

szélesebb körei számára hozzáférhetvé tenni. Az els ( L a u e-féle) kísérlet

óta több, s kétségtelenül használhatóbb módszer honosodott meg, majd nemzet-

közi táblázatok is megkönnyítették a számítások elvégzését, azonban minden

esetben a röntgensugarak rácsinterferenciáiból kellett a tényleges helyzeteket, ill.

az anyag felépítésének képét megszerkeszteni.

Mindezek a lépések az anyagszerkezet számos új részletének kinyomozását

tették lehetvé; az új megismerésekbl pedig újabb következtetések származtak.

Felvetdött az eszményi és tényleges (ideális és reális) kristályépítmény fogalma.

•Részlet az Ásvány-kzettani Szakosztály 1952. október 15-én tartott elnöki megnyitójából.
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Ennek részletei körül az irodalomban széles vita támadt, mert a közvetett eljá-

rással nyert kép elssorban az ideális állapot felderítésére törekedett, amibl
pedig a való helyzet igen gyakran csak bizonyos kiegészítésekkel magyaráz-
ható meg.

Megismeréseink során állandóan kísértett a kristályszerkezet közvetlen
leképezésének (ill. lefényképezésének) megvalósítása is. Nagy elrehaladást jelen-

tett e téren az elektronsrség eloszlásának megállapítása, azaz a rácspontokban
lév atomok szóróképességének Fourier-elemzéssel történ meghatározása, ami
a rácsot alkotó atomok alakjáról, elhelyezkedésérl, st kötésviszonyairól tájé-

koztat. Ez a módszer azonban hosszadalmas: bonyolult mszerekkel hosszas

számítások árán kaphatjuk meg a kristály egy-egy kiválasztott rácssíkjának

megint csak elméleti megfontolásokkal kiegészített képét.

Ezekkel az eredményekkel egy idben út utakat keres kutatások indultak

meg a rácsszerkezet építményének bemutatása céljából.

Elször H. Boersch (Z. techn. Physik, 1938) hívta fel a figyelmet

arra, hogy a kristály atomjainak fényképét el lehetne állítani az ú. n. reciprok

rácsának megfelel finom lyuksoron keletkez diffrakció segítségével. A. L.
Patterson már eltte foglalkozott a kérdéssel. Eljárása, a Patterson-szin-

tézis azonban csak részben közelítette meg a célt. Jóval elbbre jutott W. L.

B r a g g (Natúré, 1939), aki ú. n. röntgenmikroszkópjával már le is fényképezte
a diopszid atomjait. Azonban Bragg módszerével is a szerkezeteknek csak
elenyészen kis csoportját lehetett lefényképezni, azokat, amelyeknek diffrakciós

színképei fázisban mind megegyeztek.
Ekkor, az eddigi tapasztalatok felhasználásával M. J. Buerger (Proc.

Nat. Acad. Se. 1950) olyan eljárást dolgozott ki, mely már elvileg kiküszöböli

a felmerült akadályokat. Berendezése a kéthullámú mikroszkóp elnevezést kapt^
Az egyszer mikroszkóp egész optikai rendszerét egy és ugyanazon fénnyel vil^
gítjuk át; viszont az új összeállítás szerint a fényt a tárgy diffrakciós képének
síkjában más hullámhosszú sugárzással helyettesítjük, s ez terjed tova az optikai

rendszerben. A kép tehát két szakaszban nagyítható fel úgy, hogy mindkét szakasz-
ban más hullámhosszúságú rezgést használunk. Minthogy a keletkezett nagyítás

nemcsak a kép- és tárgytávolságnak, hanem a két felhasznált hullámhossz
hányadosának is függvénye, az eddigieknél lényegesen nagyobb nagyítás érhet
el. A leegyszersített kifejezés szerint:

ahol N a nagyítás, és ^2 a kép-, ill. tárgytávolság, és í.2 a kétféle rezgés hullám-
hossza.

Ha röntgensugarat és látható fényt használunk, akkor a végs nagyítás
nagyságrendje olyan, hogy azzal már az atomok láthatóvá válnak.

A készülék mködésének elvét az alanti vázlat szemlélteti. Vizsgáljuk el-
ször a szokásos optikai rendszert. Ha az lencse bal fókuszába megvilágított
tárgyat (/) teszünk, annak nagyított képe az lencse fókuszában jelenik meg,
miként ezt a geometriai optika szerkesztése szerint a kép pontozott vonalai szem-
léltetik. A folyamat azonban — és itt van a dolog lényege — a Huygens-féle
értelmezés szerint két egymásután keletkez diffrakcióból tevdik össze.

1. ábra.
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A diffrakció v. fényelhajlás jelensége akkor áll el, ha ])1. pontszer forrásból

kiinduló rezgések megfelel résen haladnak át s így tovaterjedésük alatt egyenlt-
len utakat futnak be, tehát köztük fáziskülönbségbl ered interferencia támad.
A fényelhajlás létrejön minden oj)tikai mszerben, amikor a lencsefoglalat mint
a hullámfelület útjában lév rés mködik, tehát az érkez rezgésnek csak egy
részlegét engedi a készülékbe.

Ezek alapján tehát az elbb vázolt folyamatot úgy kell tekintenünk, mint
két egymásután keletkez diffrakciós jelenséget. Azaz a tárgyról érkez párhu-
zamos sugarakat az els lencse a jobb fókuszába egyesíti. Ez lesz a tárgy els diffrak-

ciós képe. Az innen kiinduló sugarakat pedig a második lencse egyesíti felhasznál-

ható képpé. Másszóval: a keletkezett második kép nem más, mint ,,a tárgy diffrak-

ciójának diffrakciója”. A kétfokozatú diffrakció egybekapcsolódását a rajz foly-

tonos vonalai szemléltetik.

Ha a tárgy periódusos jelleg, akkor a diffrakciós képen is különálló (disz-

krét) spektrumok jelentkeznek. Ha a tárgy rácsszerü periodicitású, az els diffrak-

ciós kép a tárgyrács reciprok rácsa; a végs kép pedig ennek a re-
cipe o k rácsnak a diffrakciós képe. Természetesen, ha az els
képben a színképek rácspontszerüen helyezkednek el, akkor a második kép
szintén periódusos.

A további lépés annak megállapítása volt, hogy milyen sugárzásokat elnyös
használni. Ha mindkét fokozatban ugyanazt a rezgést vesszük igénybe, elbbre
nem jutunk (mikroszkóp), de ha két igep különböz hullámhosszúságú sugárzást

használunk fel, pl. elször röntgenfényt, majd látható fényt, íikkor igen nagy
nagyítást lehet — a A-különbségbí ereden — elérni (d/o/éa-sugárzással.

^najd egyszín zöld fény felhasználásával 3x10®-szeres nagjútást kapunk). Ezzel
a nagyítással egy A-nyi átmérj atom 0,03 mm átmérj körként jelenik meg,
amit már megfelel berendezéssel látni lehet.

Az elv ismertetése után az egyes fogá.sok és részletek elhagyásával, csak azt

a fönehézséget említjük meg, mellyel a kivitelezésben meg kellett küzdeni. Ma
még nincs olyan berendezésünk mely az els sugárzással a‘ másodikat megfelel
fázisban ki tudná váltatni, azaz ös.szefüzdve gerjeszteni. Ezen a szerkesztk ügy
segítettek, hogy forgókristályos, vagy az újabb de .1 o n g - B o u m a n
módszerrel felvételt készítettek, errl elállították a reciprok kép modelljét
olymódon, hogy fémlemezbe minden színképi pontnak megfelelen finom lyukacs-
kát fúrtak. A lyukacskák mindegyükébe kis foglalatban elhelyezett, kényesen
preparált csillámlemezkét építettek, hogy ennek segítségével hullámváltást, azaz
fázismodulációt érhessenek el. Az anizotroj) lemezkék síkjának megfelel elfordí-

' fásával minden egyes spektrumponthoz tartozó fázist beszabályoztak.

Ezt a rácsmodellt hátulról higanyívlámpával világították meg és 5460 k
súlypontú szrvel egyszín fényt bocsátottak rajta keresztül; az elálló diffrakció-

kat pedig lencserendszeren át egy képpé egyesítették. így a m a r k a z i t szer-

kezetérl a 2/a sz. képen bemutatott felvételt nyerték. A képen köralakú fekete
pontok rendszere jelent meg, melyek közül az ersebbek a 26 elektronos vas-
atomok, a halványabbak és kisebbek a 16 elektronos kénatomok képei. foltok
feketedései tehát ponto.san vis.szaadják az elektronsürségi vi.szonyokat is. A vas-
atomokhoz nem is volna szükség fázisszabáhmzásra, de a kénatomok h leképezése
megkövetelte a pozitív és negatív fázisok beállítását. A felvétel és a korábban
készült markazit-szerkezet rajza közti egyezés meglep (2/b kép). E szerkezeti

rajz körei nem fejezik ki az elektronsrséget; csupán az. atomok elhelyezkedésének
és — a rádiuszaik méretében — illeszkedésük módjának jelképezésére szol-

gálnak.

Az új módszer használhatósága még nem jutott odáig, hogy bármely kri.s-

tályról készíthessünk szerkezeti képet. Még több részlet kidolgozá.sára, ül. finomí-
tására s egyszersít módszeres fogásokra van szükség. De az ets eredmények-



l)öl kitnik, hogy igen fontos, alapvet kérdések tisztázására alkalmas vizsgálati

irány van születben, melynek jelentsége, ha nem is ér fel az els röntgeninter-

ferenciák felfedezésével, elvében hasonló lépést jelent az anyagfelé])ítés megismeré-
sének útján.

2/a ábra. 2/b ábra.
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TOVÁBBKÉPZÉS

i

A GEOKÉMIA SZEREPE A FÖLDTAM KLTATÁSOKBAA
KOCH SÁNDOR*

Századunknak, az épül szocializmus századának rohamlépésben gépesített

ipara és közlekedése rendkívüli ütemben fog\"asztja az ásványi nyersanyagokat.
E század eleje óta a Föld kszéntermelése több, mint háromszorosára, vaster-

melése több, mint háromszorosára, réztermelése közel ötszörösére, nikkeh
termelése több, mint huszonegj’^szeresére, kolajtermelése több, mint huszon-
ötszörösére száguldott fel. Századunk fémjei, az acélnemesítk és a könnyfémek
közül az 1900-as évek elején csak az alumínium szerepelt 7500 t-val, szemben a
mai 1,500.000 t-val. A magnézium és berillium még csak laboratóriumi termék
volt, s ma már az elbbibl is 500.000 t felé jár az évi termelés.

Az ásványi nyersanyagoknak azeltt nem sejtett ütemü, fog^'ása kapcsán
felmerült a kérdés, hogj^an bírják ezt a fokozott iramot az aknázott bányahelyek,
pótolni tudjuk-e a kimerült készleteket. Az 1912. évi torontói földtani kongresszus,
mely a kszénnel és a vasércekkel foglalkozott, e kérdésre megnyugtató választ

adott. E két ásványi nyersanyagból az akkor ismert készleteket évszázadokra
elegendnek ininsítették. Azóta a fogyasztás emelkedése ellenére is a készleték

jelents növekedésérl számolhatunk be.

Annál nagyobb megdöbbenést keltett a dollárok hazájában, 1916-ban,
R. A r n 0 1 d geológusnak az a megállapítása, hogj’ az Egy^esült Államok kolaj-
készletei, az akkori fogj’asztást véve alapul, csak 22 esztendre elegendk. Azóta
37 év telt el, a fog>’asztás rendkívüli mértékben emelkedett (bár jórészt behozott
kolajat fog^'asztottak), de a készletek ma jóval nagyobbak, mint amilyenekkel
nevezett geológus annak idején számolt.

így állunk a többi fontosabb ásványi nyersanyaggal is. Fogj'asztásuk rend-
kívüli emelkedése ellenére sem beszélhetünk az ismert készletek kimerülésérl,
st a legtöbb anyag tartalékai jelentsen gyarapodtak. Mindé? a geológusok
munkájának köszönhet.

Mivel az els világháború eltt az ember a szárazföld felületének 52%-át
csak kevéssé, 19%-át viszont egj^általában nem ismerte földtanilag, lehetségesek
voltak még a háború után is oly jelents leletek, mint M e r e n s z k y-é Dél-
Afrikában (gyémánt, platina, krómérc), K u r n a k o v-é és fként Férsz-
m a n-é a Szovjetunióban (kálisó, apatit, vasércek, ritkaföldek).

Ma már elmúltak azok az idk, mikor Földünk kérgének kincsei, gazdag
feFszíni kibúvásokkal, a szó legszorosabb értelmében kínálták magukat az ember
számára.

Pedig ma, amikor csak egy repülgép vagy harckocsi elállítása 65 különböz
elemet igényel, az érdekldés úgyszólván napról-napra n minden eg^^es hasznosít-
ható ásvány után.

A növekv szükséglet az igények leszállítását eredményezte. A múlt száza-
dokban a bányász fként gazdag lelhelyeken dolgozott és csak dús ércet fejtett.

Ma érccé lépett el a tenger vize is, a termelés súlypontja a fémben aránylag
.szegény nyersanyagokra helyezdött. Fémben szegény ércelfordulások u. i.

—
hatalmasabb kiterjedésük miatt — nem egy.szer jóvalta nagyobb fémkészleteket
jelentenek, mint a régi, dúsércü, de kicsiny elfordulások.

* Eladta a M. Földtani Társulat 1952. XI. 19-én tartott oktatási ankétjén.



Továbbképzés 79

Kazahsztán többmillió tonna fémrezet jelent rézérceinek, az amerikai
n. n. porfir-rézérceknek átlagos fémtartalma 1% körüli. A világ leggazdagabb
molibdén elfordulásának átlagos fémtartalma 0,6%. A WO3 még 0,4%-os el-
fordulás mellett is érdemes a kitermelésre.

E fémben szegény ércek feldolgozását az egyre fokozódó kereslet követeli

meg és az elkészítés és feltárás folyton tökéletesed módszerei teszik lehetvé.
Ezeknek a fémben szegény s a Föld felszínén nem jelentkez (laterites

talajjal, gleccser-hordalékkal takart, kisebb-nagyobb mélységben meghúzódó)
ércelfordulásoknak felkutatásához a klasszikus földtani módszerek már nem ele-

gendk. Újakat kell bevezetni. Igénybe kell venni a termé.szettudományok leg-

fiatalabb ágainak, a geofizikának, geokémiának segítségét. A jelenleg müveit
ércbányák 80%-át még véletlenül fedezte fel az ember, új elfordulások felkutatása

azonban már mindenütt rendszeres kutató munkát igényel.

Elsül a geofizikai módszereket vette igénybe a geológus s a kolajkutatás-
ban ezeké a vezet szerej). Alkalmasak a geofizikai módszerek vasérc kutatásra is;

kísérleteznek velük egyéb ércek kutatása terén is, bár ersen korlátozza használa-
tukat, hogy anyagi minséget nem jeleznek. Sok fontos fém {Ni, Co, Sn, W,
Sb, Pb, Zn, Ilg, Mo) érceinek kutatására a geofizikai módszerek nem, vagj^ csak
igen körülményesen használhatók. Joggal állapította meg egy kiváló olajgeológus,

hogy az ércek földtani kutatása egy negyedszázaddal elmaradt a kolajé mögött.
Elmaradt, mert ércekbl voltak még ismert készletek, egyelre tehát fontosabb
feladatnak tetszett a napról napra nagyobb mennyiségben igényelt kolaj fel-

kutatása. Mikor — különösen a második világháború alatti és utáni gyors ipari

fejldés kapcsán — egyes fémekbl is mind nagyobb lett a szükséglet, csökkentek
az ismert készletek, az érckutató geológus is segítség után nézett. Ezt — úgy
látszik — a geokémiában fogja megtalálni.

A geokémia a vegyi elemek atomjainak és ionjainak átlagelterjedését,

vándorlását és ezek törvényszerségeit kutatja s Föld különböz öveiben, a geo-,

hidro-, atmo- és bioszférában. Tulajdonképpen’ hatalmas összesítésnek indult,

mely a vegyészek, mineralógusok, biológusok, csillagászok szolgáltatta óriási

adathalmazt használta fel alapjai lerakásához. Ez alapokon továbbépülve azonban
kutató tudománnyá vált, mely a vegyi elemek atomjainak, ionjainak történetét

kutatja, követve vándorútjukat.
Hogy a termé.szettudományok e fiatal hajtásának eredményeit a gyakorlat-

ban is hasznosítani lehet, erre elször szovjet tudós, Ferszman gondolt.

Már a huszas évek elején, amikor iskolájával a hatalmas kólái apatittelepek fel-

kutatását megkezdte, nem elégedett meg e páratlanul gazdag lelhely mintaszer
ásvány-kzettani leírásával, hanem geokémiailag is feldolgozta, majd még több
területet dolgozott fel hasonló módon. Megszülettek az újonnan feltárt szovjet

ércterm helyek F e r s z m a n-táblái, melyek a Mendeleje v-rendszerbe
illesztve mutatják ezek uralkodó járulékos és ritka elemeit. Megállapította,
hogy a jellemz elemkombinációk és Földünk földtani egységei között határozott
összefüggés mutatható ki, hogy vannak, mint nevezte, geokémiai provinciák.

Egy-egy geokémiai provincián belül bizonyos vegyi elemek elfordulásának
valószínsége igen nagy, más elemeké viszont valószíntlen. Ez a megállapítás
különösen a ritkább elemek kutatására nagyjelentség. Ferszman az
elemek együttes elfordulásának törvényszerségét alkalmazta a gyakorlatban,
egyes svéd kutatók, de különösképpen a moszkvai Lomonoszov-egyetem szak-
emberei a nyomelemek vándorlásának megismerésére építették ki vizsgálati

módszereiket.
Elgondolásunk alapja az, hogy többé-kevésbbé minden elem oldódik vízben.

Ha az ónkövet, ezt a nagyon nehezen oldódó ásványt vízben rázzuk, a vízben már 8
óra múlva kimutathatjuk spektrográffal a Sn-t. Aranyat 60 óráig kell vízzel

kezelnünk, hogy nyomai a vízben észlelhetk legyenek. Elképzelhet, hogy a
természetben a légköri tényezknek esetleg évmilliókig tartó ostroma alatt

a felszínközeli vagy’ éppen felszíni kibúvások érceinek fémtartalmából mennyi
megy oldatba. A bányavíz néha jelents mennyiségben tartalmazza a bánya
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órceinck fémjeit. Az érctelér vág}" tömzs kibúvása közelében nemcsak a talajvízben,

hanem a kibúvás környékét borító talajban is kimutatható a telér féméinek fel- ^

clúsulása: a talaj fémtartalma csekély ugyan, mégis többszöröse a lelhelytl távol

fekv, rendes talajénál.

Rendszeresen gyjtött talaj- és talajvízminták különleges analitikai, illetve

spektroszkópiai vizsgálata révén sok esetben lehetséges a rej tett érctest felkutatása.

•\ talaj igen csekély nehézfém-tartalma — még pedig egyes növényfajok élet-

tevékenységeinek eredményeképpen — természetes úton is feldúsulhat.

Egyes növényfajok bizonyos fémeknek rendesnél nagyobb mennyiségét
jelzik a talajban, mert bizonyos fémekben gazdagabb talajokat kedvelnek. így
a Viola calaminaria a Z/?-nek, az Amorpha canescens a Pb-nak, az Eqiiisetiim

aivense az Au-nak, a Conviilvulus alihacoides a P-nak jelz növénye. Rendesnél
erteljesebb példányaik tömeges elfordulása az illet elemnek átlagosnál nagyobb
mennyiségét jelzi a talajban. S c h vv a n e c k e r professzor a 40-es évek elején

az Alsó-Harzbán kutatott vasérc után, azonban a bükkerdvel borított löszös

területen, feltárások híján sehogy sem boldogult. Figyelmes lett ellenben arra,

hogy egy jelents sávon sok, feltnen kék szín Ovális és piros Anemona virí-

tott. Kutató aknákat mélyesztve, a növényzet jelezte sávban vasércre bukkant.
Tudományosan a biogeokémia megalapítója, Vernadszki vizsgálta

elször a növények elemfelhalmozó mködését, és rámutatott arra, hogy a szer-

vezetek életmködésük során egyes nehézfémeket a talaj szolgáltatta vizes olda-

tokhoz képest n.lO^— n.lO“ mértékig feldúsíthatnak. Ugyanerre mutatott reá

G o 1 d s c Ji ni i d t is. Egyes növények hamujában a felhalmozott nehézfém
(különösen a Zn, Pb, Cii, Au, Ag, Co, Ah', /!.«, Mn) könnyen kimutatható.

'

.\ geokémiku.sok részére kínálkozó utakon elször szovjet és svéd kutatók
indultak el a harmincas évek legelején. k vizsgálták elször következetesen
azokat a geokémiai rendellenességeket, melyek az érces vidékek talajában, az

onnan származó talaj- és folyóvizekben és az ott él növényi szervezetekben
észlelhetk. Eredményeik láttán az amerikaiak is bekapcsolódtak a vizsgálatokba,

az USA földtani intézete külön geokémiai osztályt állított fel. Kimutatásuk
szerint 1917-ig bezárólag 20 szovjet, 14 skandináv és 1(^ amerikai munka jelent

meg e tárgykörbl. Azóta egyetlen esztend termése nag\’obb e számok össze-

génél.

A gyjtött vízmintákat diphenilthiokarbazonnal (dithizonnal) vizsgálják.

E .szerves vegyület fémionokkal bels komplexeket képez s e csapadék széntetra-

kloridban és kloroformban igen ers színnel oldódik. A kapott szín a fémek ion-

rádiusának emelkedésével az ibolyától a vörös felé tolódik el. Zn semleges, lúgos
és ecetsavas közegben bíborvörös színt ad és 0,004 mg-os mennyisége kolorimet-
rikus úton még kimutatható. Pb szintén vörös színt ad és 0,005 mg-ja észlelhet
kolorimetrikusan. A kapott .színreakciók irányítják a kutatás menetét.

Több fém ad komplexet dithizonnal, de a p// beállításával a módszer szelek-

tívvé tehet. Néhány fém kicsiny, 4— 5,5 pn-nál kivonható, az Ag, Au, Hg, Cu,
Bi, Pb, Cd thioszulfát komplexei sokkal állandóbbak, mint a díthizonátok. Tehát
a zavaró fémek 4—4,5 p//-nál nátriumthioszulfát vagy nátriumcianid. segítségével
eltávolíthatók. Ca, Fe, foszfátok zavaró hatá.sa citrát-pufferral küszöbölhet ki.

Az Al csak nagy mennyiségben zavar. Co, Ni a-nitroso 4-naphtol, illetve dimetil-

glioxim segélyével távolítható el.

talajmintákat káliumpiroszulfáttal tárják fel, vagy salétromsavval oldják
ki és nehézfémtartalomra ugyancsak dithizonnal viz.sgálják. Tájékoztató víz- és

talajvizsgálatok terepen is elvégezhetk. Pontos eredmények csak laboratóriumi
vizsgálatoktól várhatók. A geobotanikai vizsgálatok kémiai része c.sak laboratórium-
ban végezhet -el.

.\z érckutató geokémiai módszerek alkalmazá.sához szükséges volna az édes-

vizek és a rendes talajok átlagos nyomelem-tartalmának i.smerete. Clarké és

G o 1 d s c h m i d t nyomán a kutatók százai adták meg egy-egy nyomelem
átlagos mennyiségét a földkéregben, illetve bizonyos kzetekben, ezekkel az
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értékekkel azonban speciális esetben nem sokra megyünk,
társai szerint

a kzetek átlagos nyomelem tartalma

R a n k a m a szerint finnországi mag-
más kzetekben van

A lmon (i szerint koloradói riolitban

van
A 1 m o n d szerint koloradói bazalt-

porfirban van

Clarké és munká-

ló g/t'Zn 100 g/t Cm 20 g/t Pb

132 g/t Zn 70 g/t Cu 16 g/t Pb

17 g/t Zn 3 g/t Cu 1 g/t Pb

56 g/t Zn 57 g/t Cu 12 g/t /’/>

Talajmintáknál ugyancsak igen eltérk a nyert átlagértékek:

Rankama szerint Zn 32— 71 Cu 17— 28 Pb 8— 12 g/t

A 1 m 0 n d szerint Zn 110 Cu 32 Pb 50 g/t

A mondottak következtében a vizsgálatokat mindig a kutatási terület k-
zeteinek, talajának átlagos fémtartalma meghatározásával kell kezdenünk.

A talajok nehézfém-tartalma általában 3 tényeztl függ: 1 a talaj agyag-
tartalmától, 2. a talaj szervesanyag-tartalmától és 3. a talaj pn-jától. A réz és

cink nagyobb szervesanyag-tartalmú agyagtalajokban gylnek meg inkább,
savanyú talajokból eltávoznak. Az ólomra nézve semmi szabályszerséget nem
észleltek. Mivel a talaj az alatta fekv anyakzet nehézfém-tartalmát tükrözi,

az érctai'talmú kzetet fed talaj fémtartalma általában kiugró értéket ad. Geo-
kémiai szemj)ontból rendkívül érdekesek és értékesek azok az adatok, melyeket
szovjet geokémikusok bocsátottak közre a Szovjetunió talajfajtáinak réztartal-

mára vonatkozó tervszer vizsgálataik eredményéül. Spektrográffal átvizsgálva
a különböz talajnemeket, kiderült, hogj’ a vörösföldek réztartalma 0—130 cm
talajmélységig alig változik, állagban 1/4— 1.32 • 10—^ nagyságrend. Olivin-

bazaltokat borító sárgaföldeké 30 cm mélységig 1 , 1
- 10

—2
, de már fél métei

mélyen 9,2 • 10— szóval a mélységgel csökken. A kilúgzott feketeföldek réz-

tartalma közepes, a tzegé és az ersen podzolos homoktalajoké kic.si. Elbbiét
3,2.— 1,6 • 10—2, utóbbiakét 1,1 • 10—2—3,10— nagyságrendeknek találták. Utób-
biakban a talaj felsbb szintjeiben található a nagyobb Cn-tartalom s e tényt a
kutatók biológiai felhalmozódással magyarázzák. Ezen vizsgálatok eredményeivel
kapc.solatban megállapították, hogy a Fekete-tenger iszapjában azért jelentsebb a
réznek mennyisége, mert folyóinak vízgyjtterületén a vörös- és feketeföldek
az elterjedettebbek, míg a Fehér- és Barents-tengerek iszapja azért szegény rézben,
meri ezekbe a tengerekbe Öml folyók vizgyüj tterületén a podzol és tzeg-
talajok vannak túLsülyban.

Mint a szovjet kutatók, úgy a svédek is azt állapították meg kutatásaik
során, hogy minél nagyobb a talaj humusztartalma, annál jelentsebb mennyiség
nehézfémet képes megkötni. A svédek hazájuk közönséges talajainak átlagos

réztartalmát t-ként 20 grammban adják meg.
M a 1 j

u g a szovjet geokémikus a délurali bázisos magmás kzetek mállása
révén keletkezett és ezen kzeteket fed talajokat vizsgálta Ni- ésCo-tartalomra.
Megállapította, hogy Ni-tartalmuk átlagosan 4.10—2, Co tartalmuk 1.10—

2

nagy-
ságrend, az átlagos Ni : Co arány tehát 4: 1. Nikkel lelhely feletti talajnak

Co tartalmát 1.7 • 10— 2
, Ní-tartalmát 2.4 • 10—^ nagyságrendnek észlelte, a

két fém közötti arány tehát 15 : 1-hez tolódott el a Ni javára. A két fém feldúsulása

a legfelsbb talajrétegekben volt a legjelentsebb.
S z e r g e

j
e V, a világszerte ismert szovjet geokémikus, sok évi kutatásá-

nak tapa.sztalatai alapján megadta sematikusan, hogy egy telérkibúvás felett

és a környéki talajban hogyan o.szlik el a telér fémtartalma, ha a telérkibúvás

domb-, hegylejtben fekszik (1. ábra). Látjuk vázlatán, mely egy telért ábrázol,
,

hogy a telér feletti domboldal talajának fémtartalma nem tér el a rendes talajé-J
tói, közvetlenül a telért fed és a telértl lefelé húzódó domboldal talaja azonban
igen jelenlsen dúsult azokban a nehézfémekben, melyeket a telér ércei tartal-

6 Földtani Közlöny — 6-7
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maznak. Látjuk azt is, hogy a feldúsulás mindig a legfelsbb talaj szintekben a
legjelentsebb. (A vázlaton megadott számok g/t nehézfém tartalmat jelen-

tenek.

szovjet tudósok munkásságának eredményein felbuzdulva, hatalma.^
felszereléssel vágtak neki az amerikaiak is hasonló vizsgálatoknak, és hogy a

módszert kikísérletezzék, 14 ismert ércelfordulás közelében megvizsgálták elször
az érckibúvástól távolfekv, közönséges, majd a kibúvás feletti és közvetlen köze-
lében lév talajok nehézfém (Zn, Cu, Pb) tartalmát. Úgy találták, hogy míg a
közönséges talajok e három fémbl egyenként átlag 20—200 grammot tartalmaz-
nak t-ként, addig a telért közvetlen fed talajrétegben a fémtartalom 10,000 g/t-ra.

tehát 1%-ra is felszökhet. Szerintük a talaj réztartalma a telérkibúvások fölött

az átlagosnak 106-szorosáig, ólomtartalma 170-szereséig, cinktartalma ellenben

csak 11-szereséig emelkedik. Munkájukat azzal kezdik, hogy az átkutatandó
területrl 20—30 méteres merleges hálózat szerint mintát vesznek. A mintát
gyors módszerrel mindjárt a helyszínen megvizsgálják s egy durva tájékoztatást

nyernek. Az észlelt eredmény alapján jelölik ki a térképen észlelt geokémiai
anomáliát, mely a rejtett ércelfordulásra utal. A minták pontos vizsgálata a

laboratóriumban történik.

Míg sík területen a talajban észlelhet geokémiai anomáliák gyrszerén
veszik körül az érctestet, addig hegyoldalban az ércelfordulás vagy kibúvás
feletti terület, mint azt Szergej ev ábráján is láttuk, csak csekély vagy semmi
anomáliát nem mutat, éles a kiugrás azonban közvetlen a telér kibúvását fed
talajrétegben és a domboldalban a telérkibúvás alá es területen, ahol azonban
aránylag gyorsan csökkenve, hamarosan átlagosba megy át.

Lymann C. Hu ff három különösen jellemz) és érdekes ábrája iga-

zolja ezen geokémiai módszer használhatóságát és alátámasztja egyben Szer-
gej e V megfigyeléseit.

Wisconsin állam területén, egy dolomitban futó, igen enyhe hajlású domb-
oldalnak a kibúvás fölé es részén, a kibúvástól 60 m-re már csak valamivel az

átlagos feletti nehézfémtartalmat ad (2. ábra). 400 g/t Zn-t és 110 g/t Pb-t tartal-

maz. A kibúvástól 45 m-re a Zn-tartalom 430-ra, a Pb 230-ra, 30 m-re a Zn 420-ra.

a Pb 270-re, 15 m-re 800 és 550 grammra s a telér kibúvását közvetlenül fed
talajban a Zn-tartalom ugrásszeren 2600, a Pft-tartalom pedig 4400 grammra
emelkedett. Az anomália azonban a kibúvástól távolodva gyorsan csökken,
különösen hirtelen esik az ólom mennyisége. A kibúvás helyétl 15 m-rel lefelé

vett talajminták Zn-tartalma már csak 1900, Pá-tartalmuk 1100 grammra,
30 m-re 1500 és 690 g-ra csökken. A Pb tehát aránylag gyorsabban tnik el a

* Az ábrákon .t méretek lábban vannak megadva.
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talajból, mint a Zn. Mint látjuk, a Pá-tartalom a telértl 75 m-re a maximális

értéknek már 1/9-ére, míg a Zn-tartalom alig többre, mint felére csökkent csak.

A másik nagyon tanulságos példát egy koloradói, gneiszben futó, rézérc-

tartalmú telér, a Malachit-teléV szolgáltatta (3 ábra). Fémtartalma a meredek
hegyoldalban 60 m-re a telér kibúvása felett már jelentkezik a talajban, már itt

50 g/t rezet kapunk. Lassan emelkedik, hogy a kibúvást fed rétegben hirtelen

szökjön fel 5300 g/t-ra, a rezet kísér Z/j-tartalmo 500 g/t-ra. Távolodva a kibúvás

helyétl, az esés a réznél igen gyors, már 18 m-re csak 1900 g/t az érték. Míg tehát

réznél az emelkedés a kiindulési helytl a maximális értékig 106-szoros, Zn-bl
csak hatszoros. A meredek lejtn leszivárgó víz messze elviszi a telérbl kiol-

dott fémek nyomait, a telérkibúvástól még 133 m-re is 440, illetve 210 g/t a talaj

Cu-, illetve Zn-tartalma.

A geokémiai anomáliák nem gyrszerén veszik körül a telérkibúvás

helyét, hanem egy irányban, a lejt irányába, elhúzódnak.

Érdekes az északkarolinai Union rézérctelér okozta geokémiai anomália is

(4. ábra). A telér kvarcitban húzódik, enyhén hajló domboldalban lép ki, fölötte

eléggé vastag talajtakaró terül el. Az aránylag enyhe hajlat az oka, hogy a telér

kilépése feletti domboldalrészben 28 m-rel a kilépés pontja felett már 150 g/t

ólmot és 160 g/t rezet találunk a talajban és ez a mennyiség a telér fölötti talaj-

részben 2200 g/t ólomra és 720 g/t rézre emelkedik. Ólomban a talaj maximális
tartalmat 10 m-re a kibúvás alatt éri el. 2500 g/t-val, a réztartalom ellenben itt

már 430 g/t-ra csökkent. Egy, a férrel párhuzamosán futó kisebb telér az oka,

hogy a talaj fémtartalma még egyszer emelkedik, hogy utána meredeken essék.

Mint a bemutatott, igen szemléltet ábrákból látható, a talajban jelentkez
és kimutatható geokémiai anomáliák igen jó indikációkat nyújtanak a talaj

fedte kzet érctartalmára vonatkozólag.

A talajvizsgálatokkal párhuzamosan végzi a kutató geológus a talajvizek,

a területet átszel patakok, folyók vizének vizsgálatát. Különösen fontosak ezek
a vizsgálatok nehézfémeket kevéssé megköt talajok esetében. A .Szovjetunióban
tervszeren vizsgálták végig nyomelemekre egy-egy nagyobb folyórendszer
vizét a torkolattól folyás ellenében haladva, els sorban Zn és Cu-re. A jelentkez
anomáliákat a mellékfolyók, patakok mentén követve jut el a geológus az ano-
máliát létrehozó talaj, illetve az ércet jelz kzet vidékére. Ezt, a szovjet szak-
emberek kidolgozta geokémiai módszert kiváló sikerrel alkalmazták Nigériában.

6*
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Nigéria déli részében az ércet tartalmazó krétakorú üledékes kzet igen erteljes
laterites mállást szenvedett, a kzeteket vastag maradéküledékes talajréteg

borítja, elfedve az érctestek, telérek kibúvását. A több, mint 100 km átmérj
területen semmi feltárás nem volt, így a klasszikus geológiai módszerekkel a
kutatók nem boldogultak. Megkísérelték a terület talaj- és patakvizeit megvizs-
gálni s ezen vizsgálatok pozitív eredményei alapján sikerült az érces területeket
körülhatárolniok. A siker láttán elhatározták egész Dél-Nigériának ezen geokémiai
módszerrel való átkutatását.

Végére hagytam a leggyakrabban alkalmazott és a legjobb eredményeket
szolgáltató geobotanikai módszerek ismertetését. Mint már említettem, a növé-
nyek, különösen egyes növényfajok, nehézfém feldúsító képessége régen ismert.

Ez a feldúsulás elssorban a növény zöld részeiben a levelekben, következik be,

mert a* párolgás itt a legersebb. A lehullott levelekbl a korhadás folyamán a
könnyen oldódó szervetlen vegyületek hamarosan kilúgozódnak, míg a nehéz-
fémek nehezen oldódó vegyületei lassabban távoznak el. Az avar lassan elkorhadva,
nehézfémtartalmát a humusznak adja át. Az avar fels rétegeiben felhalmozott
leveleket elhamvasztva, a hamuból a nehézfémeket egyszer analitikai vagy spek-

troszkópi módszerekkel kimutathatjuk. Lehullott levelek helyett, a vizsgálatok

szerint, jobbnak bizonyult él növények használata. Különösen a Zn, Ag, Pb,
As, Mn, Ni, Co, de a Cd, Se, TI, Be is hajlamosak biokémiai felhalmozódásra.

Hogy milyen mérték lehet ez a felhalmozódás, erre vonatkozókag Ránk ama
megemlíti, hogy aranyelfordulás vidékén gyjtött mezei zsurló hamujában
154 g/t aranyat is észleltek már amerikai kutatók.

Kísérleti célból elször két svéd kutató, Palmquist és Brudin
végzett geobotanikai kutatásokat Dél-Anglia ércteleptanilag jól ismert vidékein

a 30-as évek vége felé. Cornwall, Devonshire és Wales bányvidékein gyjtött
növények hamujának elemzése alapján sikerült, még ezen régi bányászattal
rendelkez vidéken is, új ón és wolfrám elfordulásokat felfedezni.

Ugyanezen idben Svédországban is folytak kísérletek éspedig fként
abban az irányban, hogy alkalmazható-e a geobotanikai módszer vastagabb,
jégkori törmeléktakaróval borított vidéken is. Az eredmények azt mutatták,
hogy vastag talajtakaró és bonyolult morénaképzödmények ellenére is megfelel

a módszer, melynek segélyével sikerült Közép-Svédországban Cii, Ni, Pb, Wo-
ércekre indikációkat nyerni.

Rankama, a geobotanikai módszer egyik legkiválóbb úttörje, a Pet-

samo vidéki kaulatunturi nikkelérctömzs kibúvásánál gyjtött növények hamu-
jában 0,02%-tól 0,5%-ig terjed NiO-tartalmat mutatott ki. A kibúvástól távol

virított, ugyanazon fajhoz tartozó növények hamuja ezzel szemben legfeljebb

0,006% erejéig tartalmazott NiO-ot. Hasonló kísérleteket végzett a finnországi

Sortavala melletti cinkérc elfordulás felett gyjtött növényekkel és hamujukban
l°/ó-nál magasabb ZnO tartalmat észlelt.

M a 1 j
u g a egyes szovjetunióbeli lelhelyek növényzetét vizsgálta geo-

botanikai szempontból. Gyakorlatilag Ni-, Co-mentes feketeföldben ntt árva-

leányhaj (Stipa capillata) 2,2-10^^ nagyságrendben tartalmazott Co-ot és

8.7 • 10~* nagyságrendben Ni-t. Co : Ni = \ : 4. Egy Orenburg környéki
ATí-érctelep felett virító árvalányhaj hamujában az arány a Ni javára 1 ; 23-hoz
tolódott el. A Moszkva melletti podzol talajban gyökerez eredei feny hamujában
a Co-Ni arány 1 : 5-höz, ugyanezen fenyöfaj hamujában a Cseljabinszk melletti

Ah‘-ércbánya vidékén az arány a Ni javára 1 : 14-hez emelkedett.

M al
j
uga Ni és Co-ra az Ural-hegységben összetett vizsgálatokat végzett.

Elször is megállapította számos vizsgálat középeredményeként a jVi-Co-el-
fordulásoktól távol es vidékek talajának, talajvizének és növényzetének átlagos

Co-.Ví- és C«-tartalmát és a három nehézfém egymáshoz való arányát a vizsgált

anyagban. Úgy találta, hogy
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Co Ni Cu
arány

a talajban 1:4:2
a talajvízben 1:2:10
a hamuban 1:3:6

Mennyiségileg a talajban éspedig ennek fels, humuszban gazdag övében halmo-
zódott fel a legtöbb e három nehézfémbl.

Szerpentinvidéken, tehát iVi-tartalmú bázisos magmáskzet — területén

a fémek mennyisége ntt, arányuk pedig a következképpen változott:

Co Ni Cu
arány

talajban 1 : 15 : 0,5

a Ni-mennyisége ötvenszeres az átlagos talajéhoz képest.

talajvízben 1:6:2 Ni 10 szeres

árvalányhaj hamu 1 : 15 : 20

A’i-mennyisége ötszörös

Anemona pátens 1 : 26 : 9

a iVí-tartalom az átlagos talajon ntt növényekéhez képest ötvenszeresre ntt,
e növény jó A'i-indikátor.

Babicka szlovákiai és csehországi aranyelfordulások vidékének talaján gyj-
tött mezei zsurló hamujában 63—106 g/t aranyat talált, míg aranyat nem szol-

gáltató vidéken gyjtött zsurló hamuját e nemesfémtl teljesen mentesnek találta.

Vizsgálatai szerint nemcsak a közismerten aranyjelznek ismert zsurlófélékben,

hanem a csalán leveleiben, st a kukorica szemeiben is feldúsul az arany éspedig

a mállás szolgáltatta talajoknak kolloidális aranytartalma sokkal inkább, mint
a mosások szabadszemmel látható aranya.

Mangánra nézve a svéd Lj unggren adatai érdekesek. Középsvédország
morénaüledékekben ntt fenyfélék tüleveleiben vizsgálta a V/n-tartalmat.

A leveleket azonos fenyfajról .szedte, de különböz talajnemeken ntt fák levelét

hasonlította össze. Elemzésenként 300 fenyt hamuját használta fel és azt

tapasztalta, hogy a legnagyobb MnO-tartalmat, 7,8%-ot a morénaüledék szol-

gáltatta mállási talajban, míg a legkisebb 0,9 %-os MnO-tartalmat a friss folyami
homokban ntt fenyk tinek hamuja adta.

Tudjuk, még Vernadszki és Goldschmidt kutatásainak ered-

ményéül, hogy a magasabbrendü növények szervezete minimális mennyiségben
mindig tartalmaz egyes nehézfémeket, közöttük Zn-t és Cu-et is. Azt is tudjuk,
hogy e két fém között a növényekben közönséges esetben nagyjából állandó arány
áll fenn. Az ettl az aránytól való lényeges eltérés már indikációnak vehet.

A skandináv és szovjet tudósok úttör munkássága alapján kiépült és

jónak bizonyult geobotanikai módszert ma már az egész világon kiterjedten

alkalmazzák, különösen nagymértékben Amerikában.. A módszerrel dolgozó
geokémikusok, tapasztalataik alapján, azt tanácsolják, hogy vegyi vizsgálat

céljaira frissen szedett leveleket, esetleg fiatal hajtásokat használjunk, ajánlatos-

nak mondják továbbá egy-egy területen mindig ug^’anannak a növényfajnak,
lehetleg bokornak vagy fának, a leveleit vizsgálni. Különösen jó vizsgálatok cél-

jaira a törpenyírfa, valamint a tlevelek. Amerikai kutatók érzékeny és jól

használható növényfajként említik a Douglasfenyt (Pseudotsuga axifolia),

melynek tlevelei és fiatal hajtásai jól értékesíthet adatokat szolgáltatnak.

Az átkutatandó területrl 10— 100 méteres hálózat szerint begyjtött
próbákat megszárítják, elektromos kemencében elhamvasztják, a hamut vegyi-
leg megvizsgálják és az elemek talált mennyiségét a térkép megfelel négyzetébe
bevezetik, végül az azonos fémkoncentrációt mutató pontokat összekötik és

így határolják körül a növényzet adta indikációk alapján az ércelfordulást,
illetve ennek felszínközeli részét. Megjegyzik, hogy az a terület, melyet geobotani-
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kai anomália jellemez, 4— 50-szerte nagyobb lehet, mint maga az ércelfordulás,

a kibúvást tehát gyrként veszi körül az illet nehézfémben gazdagabb növény-
zet.

Ha csak tájékozódni akarunk, vájjon megvan-e a lehetsége valamely isme-
retlen és mállás! üledékkel fedett terepen hasznosítható ércelfordulásnak, úgy
elég a területrl szelvény mentén meghatározott távolságokról próbákat venni.

Az eddigi eredmények alapján állíthatjuk, hogy a geobotanikai módszer
kitünen bevált, különösen vastag, helyben maradt mállási üledéktakaróval,
gleccserhordalékkal fedett területeken és 3—6 méter vastagságú mállási réteg

esetében még biztos indikációkat ad. R a n k a m a szerint Kanadában és U
j

Fundlandban 9—12 méteres mállási takaró alatt meghúzódó érctesteket is sikerült

ezzel az eljárással felkutatni.

Igyekeztem vázolni azokat a lehetségeket, melyeket a geokémia kínált

a kutató geológusoknak s melyek részben alkalmasoknak is bizonyultak arra,

hogy külön-külön vagy együttesen alkalmazva segítségére siessenek az ásványi
nyersanyagot olyannyira igényel kor emberének. Ásványi nyersanyagot kutatni
ma sok érdekes problémát jelent feladat. Eddig a Föld kincseskamrájának még^
csak ajtaján kopogtattunk, most igyekszünk csak mélyére hatolni s nyugodtan
állíthatjuk, hogy még sokkal több van elrejtve ott, mint amennyit eddig nap-
világra hoztunk.
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Nemzetközi Geokémiai Bizottság

A francia Földtani Társulat üléseirl beszámoló folyóiratnak 1952. évi 13-

számában (C. r. de la Soc. Géol. de Fr. No. 13—14, 1952.) értesülünk arról, hogy
1951. szepteihberében New-Yorkban és Washingtonban ülésezett XII. Nemzetközi
Kémiai Kongresszuson Geokémiai Bizottság alakult, az „elemek geokémiai helyze-
tének” vizsgálatára. A Bizottság elnöke Niggli P. Zürich*, alelnöke Flei-
s c h e r M. Washington, titkára B a r t h W. Oslo és Raguin P. Paris. A Bizott-
ság célja a geokémiai kutatások összegyjtése, bibliográfiájának nyilvántartása s

ebbl a célból kéri az érdekelt szakemberek közremködését. 1953-ben tartandó
kongresszuson fog a Bizottság véglegesen megalakulni. Az errevonatkozó érdekl-
dések B a r t h T. F. N. (Geol. Mus. Oslo 45, Norvégia) címre küldhetk.

V a d á s z

R é t h 1 V A. : A Kárpátmedencék földrengései. Akadémiai Kiadó, Budapest
1952.

A szépkiállitású könyv szerzjének 40 év szorgalmas munkájával végzett gyj-
tését teszi hozzáférhetvé. Nem szakemberek számára is érdekes olvamány, mert
egykorú jelentések, leírások alapján számol be mindazokról a földrengésekrl, ame-
lyek hazánkban és környezetében 455-tl 1918-ig megállapíthatók voltak. A gyjte-
mény elssorban a mszeres mérések eltti — följegyzett — földrengések összes-
ségét tartalmazza. Ennek tudományos szemponthói nagy jelentsége van, mert így
lényegesen hosszabb idre visszamenen kapunk képet a tárgyalt területen belüU
rengések eloszlásáról. A gyjtemény meggyz bennünket arról, hogy a mindössze
40 — 50 évet felölel mszeres mérésekbl a terület hegységszerkezeti viszonyaira
vont következtetések nagyobb távlatokra is érvényesek. Természetesen, minél
inkább távolodunk a jelentl, az írásos adatok annál bizonytalanabbak. Helytelen
volna tehát ezekbl az adatokból statisztikai következtetéseket levonni, hiszen azok
az egyenl statisztikai valószínség követelménynek nem felelnek meg.

Figyelemreméltó a m kultúrtörténeti szempontból is, mert éles fényt vet
arra a fejldésre, amin ez a tudomány az elmúlt másfél évezred alatt átment.

Egyed

A Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Tudományok Osztályának Közle-
ményei, V. kötet 1—2. szám. Budapest, 1952.

Az Osztályközlemények e száma az 1951. évi Akadémiai Nagygylés geodé-
ziai és geofizikai eladásait és azok vitaanyagát tartalmazza. Az alábbiakban a
geofizikai eladásokról számolunk be.

* K á n t á s K.; „Hazai geoelektromos kutatások” c. dolgozatában az elek-
tromos mérések általános elvi kérdéseinek ismertetése után arról számol be, milyen
sikereket ért el bauxit kutatás terén a Soproni Geofizikai Munkaközösség elektromos
szondázással. Ismertette továbbá nem túlságosan mély szerkezeteknek a földi ára-
mok módszerén alapuló, de mesterséges áramforrásokba! történ felkutatásra vonat-
kozó elgondolásait.

D o b a i T. a hazai szeizmikus kutatások és a szeizmikus mszerépítés
elvi kérdéseirl és eddigi eredményeirl értekezett.

A szeizmométer építés kérdéseit Stegena L. ismertette. Kutatásai els-
sorban a talaj elmozdulásmér szeizmométerekre vonatkoznak; de vizsgálatokat
végzett az accelerometerek használhatóságával kapcsolatban is.

Az elmozdulásmér szeizmométerek közül a dinamikus jelleg szeizmométerek
jöhetnek számitásha. A kutatások eredményei alapján megállapította a szeizmo-
méterek minimáUs tömegének az értékét, s megoldotta a geofonok mágnesköri
méretezésének a kérdését, a szükséges csillapítás elérését is figyelembe véve. A geo-
fonok alacsony saját-frekvenciáját torziós felfüggesztéssel érte el. Az általa épített

* X i g 1 i P. idközben elhunyt.
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geofon jellemzésére csak annyit, hogy a hazai geofonok sokkal gyengébb minség,
anyagok felhasználása ellenére is nemcsak felveszik a versenyt a külföldi geofonok-
kaí, de túl is szárnyalják azokat.

Sebestyén K. a szeizmikus oszcillográf-galvanométerek szerkesztésénél
elért szép eredményeirl számolt be. Galvanométerérl ugyanazt lehet mondani,
mint a S t e g a n a-féle geofonról.

Varga K. a szeizmikus frekvencia-vizsgálatok eddigi eredményeirl és a
további vizsgálatok irányáról tartott eladást.

Végül Kollár F. az ersítberendezés-tervezéseknél elért eredményeket
ismertette.

R e n n e r J. eladása a függvonalelhajlások kérdésével foglalkozott. Az
Állami Geofizikai Intézet nagytömeg Eötvös-inga méréseinek anyagából dolgozott
fel egy részt, kiszámítva a függvonalelhajlás változását, s megszerkesztve az izano-
málgörbéket. Az eredmények földtanilag azért érdekesek, mert a számított izanomál-
görbék más tömegek jelenlétét hangsúlyozzák ki, mint a torziós inga izogamma-
térképei.

Scheffer V. „Izoszjázia” c. eladásában két gravitációs szelvénynek
földtani nagyszerkezetekkel való kapcsolatát vizsgálta. Az egyik szelvény az Aiaccio -
Livorno— Solferino — München vonalt jelzi, a másik az Északkeleti-Kárpátokat harán-
tolja. A gravitációs szelvény alapján az Alpok területe kompenzáltnak mondható,
ezzel szemben az Alpoktól délre lév terület nincs izosztatikus egyensúlyban. Itt

az izosztatikus anomáliák szoros összefüggést mutatnak a színtváltozások menetével,
a szeizmikus megfigyelések pedig a gránitkéreg elvékonyodására engednek követ-
keztetni.

A második szelvény azt mutatja, hogy az Északkeleti-Kárpátok területe izoszta-
tikus egyensúlyra törekszik, tehát pl. a munkácskörnyéki pozitív izosztatikus ano-
máliák területén valóban süllyedés észlelhet. Az izosztatikus depresszió létrejöttét

az Appenninek és a Kárpátok területén takaróred alá került nagyvastagságú
fiatal üledéknek magyarázza.

B a r t a Gy. „Földmágnességi értékek változásainak törvényszerségei
hazánkban“ c. értekezésére a szekuláris változások menetével és azok magasabb-
rend megközelítésével foglalkozik. Ezeknek eddig nem ismert 44 éves periódu-
sait állapítja meg. Eredményeit más obszervatóriumok adataival összehason-
lítva ugyanazt a periodicitást mutatja ki.

Egyed

Bendeíy László: Orogéu jelleg kéregmozgások Budapest fváros
területén. Bányászati lapok. 1952. 10. sz.

Szerz Budapest területének mozgásait veszi vizsgálat alá a háromszögelési
mérések és a precíziós szintezések eredményei alapján. Az így adódó horizontális és
vertikális elmozdulásokból a hegységszerkezeti folyamatokra igyekszik magyará-
zatot adni. A fellép ellentmondásokat, nagyon helyesen, részben konszolidációs
folyamatokkal, részben hidrológiai okokkal magyarázza.

A dolgozat azonban néhány kritikai megjegj'zést kíván:
1. Kifogásolnunk kell a mozgások ,,orogén jelleg” megjelölését. Itt leg-

feljebb csak hegységrögök mozgásáról van szó, amelynek semmi köze sincs a hegység
képzdéshez.

2. A területnek törésvonalakkal határolt tagoltságával, legalábbis a horizon-
tális irányú elmozdulások semmi, vagy csak véletlennek mondható kapcsolatokat
mutatnak. Célszer volna a vizsgálatokat kiterjeszteni e jelenség okára is. Hozzá-
tehetjük: ez a tény a konszolidációs viszonyokkal csak igen laza kapcsolatban áll.

3. Helyes lett volna, ha az erk nagyságának meghatározási elvét, valamint
az erszétbontások elvét szerz részletesebben taglalta volna. Miután itt elssorban
deformációkról van szó, amelyek feloldódása jelentkezik az elmozdulásokban,
helyesebb volna az erviszonyokat fészültségi trajektoriákkal jellemezni.

4. A 85 éves izoanabázisokról érdekes mozgás képe rajzolódik ki. A Hvös-
völgynél észlelhet, valamint a Mártonhegy felíráshoz futó 0-ás izoanabázishoz
képest ers ugrást mutatnak, olyanszeren, mintha a Kecskehegytl a Sashegyig
futó 50-es izoanabázistól keletre lév tömb rátolódnék a tle nyugatra lév tömbre.

Ugyanezen az izoanabázis térképen szépen kirajzolódik a Gellérthegy—
Hvösvölgy irányú törésvonal is.

5. A 85 éves, de még inkább a 14 éves adatokból szerkesztett izoanabázisok
menete a pesti oldalon párhuzamosan szalad a megfelel Duna-szakaszokkal. Ez
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arra utal, hogy itt a függleges kéregmozgások egy mélyebben fekv törésrendszer
mentén való mozgásra vezethetk vissza. A szintváltozások arra mutatnak, hogy a
Duna vonala is egy ilyen törésvonalat jelent, ezen a területen.

E megjegyzésekkel csupán néhány a szerz által nem hangsúlyozott szempon-
tot óhajtottunk fölvetni és néhány félreérthet részt tisztázni. Mindez azonban mit
sem von le a m helyes megállapításainak értékébl. Egyed

I

E 1 1 r e L. — R o m w a 1 t e r A. — S z á d e c z k y E. — Takács P. :

A kszén képzdése, kémiája és bányászata. Szénfeldolgozó vegyipari technológia.
I. kötet. Nehézipari könyvkiadó 1952. 209 oldal.

A könyv els kötete egy három kötetre tervezett sorozatnak, mely a kszénrl
és annak ipari feldolgozásáról szól. Elssorban mérnökök számára készült. Részint
a Veszprémi Megyetem ásványolaj- és szénfeldolgozóipari tagozata hallgatóinak
szolgál tankönyvül, részben a szénfeldolgozó ipar végzett mérnökei számára jelent

kézikönyvet.
Els része a kszén termelésének és feldolgozásának történetét foglalja össze.

Második része a kszén képzdésérl szól, harmadik része a kszén összetételét és

sajátságait tárgyalja, a negyedik rész a kszenek elfordulásával foglalkozik, utolsó
részében pedig ismerteti a kszén bányászatát.

A könyv elssorban mérnöki szempontokat tart szem eltt, még a legújabb
földtani és kszénkzettani kérdések ismertetésében is. ^

Geológusok számára a földtani kérdésekkel szomszédos mérnöki feladatok
megvilágítása, az ezzel kapcsolatos gyakorlati adatok és táblázatok miatt értékes
a könyv. Különösen érdekes és tanulságos a köszénelfordulásokról szóló rész. Ez az
egyes kül- és belföldi kszéntelepek földtani és termelési adatait ismerteti, számos
táblázat, részlettérkép, valamint szelvény bemutatásával.

Sajnos a kiadó nem gondoskodott a könyv megfelel kiállításáról. Sok benne
a nyomdatechnikai és sajtóhiba is. Z o 1 n a i

M u r a t o V -M. V. : Középeurópa U-i részének hegységszerkezeti kérdései.

A szovjet regionális tektonika a gyrdéses területeket kisebb szerkezeFi
egységekre osztja. Ezek: antiklinóriumok, szinkhnóriumok, bels és idsebb masszí-
vumok, megantiklinálisok, szegélysüllyedések (árkok) stb.

O OKSl mrtMlUVM TAIU nrUUT CUMfA msi-fALlOlÓl TÁSLÁJAlmZINI rASLAj MACrOSB ANTirUNALIS SZEmiEUK
MlKAMSfl ES PALEOZOl MASCAl

^^usmí AMTiKimALis szcHEZfTfr stÁenrAj szEsnrsúnmim ÉsjArsoswA nis szinkuk piuma

F7~1 AZ AmiAI-LOMlAP.SIAI SOLLYEDÍK I I NE06ÍU SOumím V//A A MASYAt ES AZ ÉS2AK301CA)-H£DENCE PEltHELT RÉSZEI r-

ÉS A DOSRUCZSA-HAS.EZimM

RAJMAI -ÁROK r»~l KRíSTAíYOS KÓZEpEKET fElTÁW MELYfURÁSOK I
o \ amAS>'AR PAEOEMCÉm MCLrIÚRÁSSAL FEIT/.RT MEZOZOIKUU
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Közép-Európa D-i részét a következ szerkezeti egységekre lehet bontani;
A Keleti- és Déli-Kárpátok antiklinálisai, magjukban prekambriumi, paleozói

és triász-jura képzdményekkel, szárnyaikon kréta-paleogén üledékekkel.
Az ÉNy-i megantiklinóriumot alpi-szlovákiai megantiklinóriumnak nevez-

hetjük. Ezeknek K-i magját, az AlacsonyTátra, Magas-Tátra, Nagy- és Kis-
Fátra kristályos és mezozói kzetei, továbbá a Szepes-Gömöri Érchegység képzd-
ményei alkotják a köztük lév süllyedékeket. Ny-on a megantiklinórium mag-
ját az Alpoktól a Kis-Alföld választja el. A K-i Alpok antiklinális szerkezetét
Belouszov, Gzovszkij és Gorjacseva nemrég megjelent mun-
kájukban világosan kimutatták.

A megantiklinóriumok a Nyugati Alpokban is folytatódnak. Ezeket a hatalmas
antiklinális szerkezeteket É-ról és ÉK-rl szegélysüllyedékek választják el a táblák-
tól, amelyek több különálló övre oszlanak: molassz, svájci, bajor, alsó ausztriai,
krakói és küls kárpáti övre.

Az alpi-szlovákiai antiklinóriumhoz D-rl^a Dinaridák megantiklóriuma
csatlakozik, amely több hatalmas DNy-i irányban átbuktatott redbl áll. Az anti-
klinórium magját fels-paleozói és triász rétegek töltik ki. É-ról az északboszniai
flis szinklinórium határolja, ami valószínleg a Vardar folytatása. D-en az adriai-

lombardiai szinklinális-depresszió terül el, amelynek üledékei gyakran az Alpok
szegélyzónáira települnek. A Magj'ar Alföld és az Erdélyi-medence a jelek szerint

különböz gyrt alaphegységekben fejldtek ki. A süllyedéseket kitölt újharmad-
idszaki üledékek alatt, az egyes helyeken a kristályos alaphegység antiklinális

szerkezeteinek magja, más helyeken az ezek szinklinóriumait elválasztó mezozó
képzdmények települnek. J a n t s k y

S u f J. : Kííszénterületek földtana.

' J. S u f bányászfiskolai eladásaiból összeállított kszénföldtani tankönyv
jelentsége túln a fiskolai tankönyv keretein. A csehszlovák kszénterületek
többségének és néhány külföldi kszénbányának ismertetésével az író olyan modem
mvet alkotott, amilyennel a cseh szakirodalom nem rendelkezett (C. P u r k y -

n y é-nek „A kszén és lelhelyeinek földtana” c. könyve u. i. már régóta elfo-

gyott s 1918-. évi megjelenése óta a tudomány is nagy léptékkel haladt elre).

§ u f szükség szerint figyelmet szentel a kszénnel összefügg gazdasági és

politikai kérdéseknek is.

Igen értékesek a kszénlelhelyek földrajzi eloszlásáról szóló fejezetek. Ter-
mészetesen csak a csehszlovák kszénterületeket tárgyalja részletesebben. Meg-
vizsgálja a kszénterületek eloszlásának ^és készleteinek kérdését is. Felhívja a
figyelmet P. I. Sztyepanov szovjeí akadémikus kutatásaira, melyek szerint
a kszénkészletek a jelenben nincsenek egyenletesen elosztva, de a kszénképz
anyagok koncentrációja nem csökkent. A Föld kszénképzdési fidszakai
a karbon, a perm és a jura, meg a harmadidszak. A kszénképzdés megoszlását
grafikusan is ábrázolja.

Uytenbogaardt W. : Tables íor mieroscopie identifieatíon of re mine-
rals. (Táblázatok ércásványok mikroszkópos meghatározásához) Princeton Univ.
Press. N. Y. 1951.

Az ércszövetek elegyrészeinek meghatározása gyakran bonyolult feladat.
Ehhez kíván segítséget nyújtani a szerz határozókönyve. Effajta segédkönyvek
már elbb is voltak forgalomban, ezek azonban megismeréseink gyarapodása és az
eljárások tökéletesedése folytán már részben elavultak. Az új kiadvány értéke nem-
csak korszerségében rejlik, hanem abban is, hogy anyagelrendezése ill. táblázatai
az eddigieknél egyszerbbek.

A könyv kétféle felsorolást és egy határozó táblát tartalmaz. Az els a csiszo-
lás! keménység növekedése, a második a visszaverképesség mérszámának emel-
kedése szerint sorakoztatja fel az ércásványokat. Ez a két alap egyesül aztán a
meghatározó- (f-) táblázat kulcsának vezérfonalába. A keménységet 3 közönsége-
sebb érchez (galenit, kalkopirit, pirít) viszonyítva: ezen belül a visszaverképesség
növekedése a csoportosítás alapja. A táblázat oszlopai minden fontos adatot
(szín-összehasonlítás, étetés) felsorolnak. Értékes újítás az ásvány jellemz
társulásainak felsorolása és az ezzel kapcsolatos fontosabb irodalom idézése is.

Kezd kutatók számára ez felbecsülhetetlen segítséget jelent. Kiegészítésül gondos
összeállítást nyújt az utóbbi idkben feleslegessé vált ásványnevekrl, ill. azonosí-
tásokról. A nagy szakértelemmel összeállított munka tehát — néhány kisebb adat-
beli hibától eltekintve — igen használható. Sztrókay
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A MAGYAR FÖLDTANI ÉS ROKON TUDOMÁNYOK IRODALMÁNAK
JEGYZÉKE 1952

BH6jiHorpa(})nH -iHTepaTypu reo.iorHwecKHX h CMewHbix nayK, nyÖJiHKaquOHHbix
B BeHrpMH B 1952 r.

Répertoire bibliographique des publications du domaine des Sciences géolo-
giques en Hongrie de l’année 1952.

A jegyzék összeállításánál a következ folyóiratokat és kiadványokat vettük
figyelembe:

1. Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungáriáé. 2. Acta Technica Ac.
Se. H. 3. Acta Universitatis Szegediensis. 4. Akadémiai Értesít. 5. Bányászati
Lapok. 6. Földrajzi Értesít. 7. Földtani Közlöny. 8. Geofizikai Közlemények.
9. Hidrológiai Közlöny. 10. Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve. 11. Magyar
Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1944., 1948. és 1949. évekrl. 12. Magyar
Tudományos Akadémia Mszaki Tudományok Osztályának Közleményei. 13.
Országos Természettudományi Múzeum Évkönyve — Annales Historico— Naturales
Musei Nationalis Hungarici (Series Nova). 14. Természet és Technika. 15. Vízügyi
Közlemények.

I. Akadémiai Kiadó. H. Mvelt Nép Könyvkiadó. HL Nehézipari Könyv- és
Folyóiratkiadó. IV. Tankönyvkiadó.

Rövidítések — CoKpaufCHUH — Abréviations

R = összefoglaló (résumé). Köt. = kötet. Évf. = évfolyam, fz. = füzet,
sz. = szám. old. = oldal, fr. = francia, or. = orosz, ném. = német, tábl. =
táblázat

1. Acta Geol., 2. Acta Techn., 3. Acta Univ. Szeg., 4. Ak. Ért., 5. Bány. Lap..
6. Földr. Ért., 7. Földt. Közi., 8. Geofiz. Közi., 9. Hidr. Közi., 10. M. Áll. Földt,
Int. Évk., 11. M. Áll. Földt. Int. Évi Jel., 12. M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi.,
13. O. T. M. Évk., 14. Term. és Techn., 15. Viz. Közi.

I. Ak. Kiadó. H. Mv. Nép, HL Neh. Ip. K. K., IV. Tank. K.

A j t a y Z.: A triász-dolomit hidrológiai viszonyai.

PHflpojiorHqecKHe yc-nOBun rpuacoro HOJiOMura
L’ hydrologie de la dolomie triasique. — Bány. Lap. VII. évf. 4. sz. 206 — 210.

old. (3 abra).

Andreánszky G.: Újabb harmadidszaki páfrányok.

HoBbie ocTaTKH nanopoTHHKOB xpeTnqHOro nepnofta b BeHrpMH.

Nouvelles fougéres du Tertiaire de la Hongrie. — Földt. Közi. 82. köt. 10—12.
fz. 397—402. old. (2. táhla, orosz, francia R).

Á r k o s i K. — B a r n a J.: Hazai bentonitok elektronmikroszkópos vizsgálata.

HccjieflOBaHMM OTeqecTBCHHbi.x chtohmtob c noMOiubio ajicKTpoHHoro MHKpocKona.

Analyse des bentonites de la Hongrie pár le microscope electronique. — Bány.
Lap. VII. évf. 7. sz. 354—358. old. (15 ábra)

A 1 m á s y A. : lásd Vendl — Almás y.

Balogh K.: A Föld és az élet fejldése. Tankönyv ipari technikumok számára.

PasBHTHe aeM.XH h >kh3hh. y^enuK.
L’évolution de la Térré et de la vie. Manuel scolaire. — Tank. K.

— A Gömör—Tornai Karszt déli szegélye.

KDwHafl Ka.Ma PeMep—TopHacKoro Kapera.
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La bordré méridionale du Karst de ,Gömör—Torna. — M. All. Földt. Int.

Évi jei, az 1944. évrl 51—53. old. (Francia, orosz R.)

— Rudabánya környékének földtana.

PeonornH OKpecrnocTii PyaaöaHn.

La géologie des environs de Rudabánya. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1948.
évrl 121—125. old. (Francia, orosz R, 1 térkép, készitette: Balogh —Pantó).

— A rudabányai vasércvonulat hegységszerkezete.

CrpoeHue aajieweü >KeJie3HOH pyAi>i b PygaöaHe.

La structure des giseinents de fér de Rudabánya. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt.
Közi. V. köt. 3. sz. 3 — 9. old. (1 térkép, 2 szelv.)

Balogh K. — Pantó G.: A Rudabányai-hegység földtana.

PeojiornH PyAaöaubCKiix rop.

La géologie de la niontagne de Rudabánya. — M. All. Földt. Int. Évi Jel. az
1949. évrl 135—154. old. (Francia, orosz R. 1 térkép)

Barnabás K.: A bükkszéki vizkutatások.

BioKKceKCKne pasoeAKH na BOgy b 1949—50 roga-x.

Les recherches d’eau á Bükkszék en 1949 — 50. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel.

az 1949. évrl 91—108. old. (Francia, orosz R. 3 ábra)

Barna J. — Árkosi K.; lásd Árkosi — Barna.

B a r t k ó L.: Adatok a Budai-hegység felépitéséhez.

HauHbie 0 CTpoemni rop Bygbi.

Contributions á la structure de la montagne de Buda. — M. Áll. Földt. Int.

Évi Jel. az 1944. évrl 37—40. old. (Orosz, francia R. 1 ábra)

— A salgótarjáni barnakszén-medence ÉNy-i részének földtani viszonyai.

PeojiorimecKHe ycjiOBHíi ceBepo-aanagnOH MacTii lllanroTapancKoro öypoyrojib-
Horo acceHua.

Les conditions géologiques de la partié NO du bassin de houille brune de Salgó-
tarján. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1948. évrl 101—110. old. (Francia,
orosz R. 1, térkép, 1 ábra)

Bem B.: A Hegyalja ÉNy-i részének földtani viszonyai.

PeojiorHMecKiie ycjiOBim ceBepo-sanagHoií qacTn Xegba-Tbii.

Conditions géologiques de la partié de NO de Hegyalja. — M. Áll. Földt. Int.

Évi Jel. az 1949. évrl 165 — 175. old. (Fr. or. R, 1 térk., 1 szelv.)

B e n d e f y L.: Orogén-jelleg kéregmozgások Budapest fváros területén.

HBHweHiie acMHOíí Kopu oporeimoro xnna na reppnTopiiH ByganemT.
Mouvements orogéniques de l’écorce terrestre sur le territoire de Budapest. —
Bány. Lap. VII. évf. 10. sz. 544— 556. old. (10 ábra.)

Benedek D.: lásd Mészáros — Benedek.
B e n k F.: Föld- és slénytan. Tankönyv technikumok számára,

reonormi h naJieoHTOnornn. VMeOnnK.
Géologie et paléontologie. Manuel scolaire. — Tank. K.

Bertalan K.: Bányaföldtani felvétel az Északi-Bakonyban.
ropno-reojiorimecKan cneMKa b ceeepHOM BaKOue.
Lévé des gites métalliques dans le Bakony septentrional. — M. Áll. Földt. Int.
Évi Jel. az 1948. évrl 61-63. old. (Fr. or. R)

— Jelentés az Északi Bakonyban 1949-ben végzett bányaföldtani felvételrl.

HoKAag 0 ropno-reojionmecKOfi c7,eMKe, nponaBegennoü b ceBepnoM BaKOne b
1949 r.

Compte rend du lévé des gites métalliques dans le Bakony septentrional. —
M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl 33 — 35. old. (Fr. or. R.)
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B o g a n y i k N. Sz.: A radioaktív hasadásról és a kzetek és ásványok abszolút
földtani korának radioaktív meghatározási módszerérl.

0 paaHoaKTHBHOü pacKO.TK'e H o MCTOfle paaHoaKTHBnoro onpeAenenHíi acomoTHOro
reo-ionmecKoro Boapacxa MnnepanoB h ropnux iiopoA-

La fission radioactive et la détermination de l’áge géologique absolu des roches
et des minéraux pár la méthode radioactive. — Term. és Techn. CXI. évf. 5. sz.

294-298. old.

Boros Á.: Pleisztocén mohák Magyarországon.

n.xeiícTOueHOBbie .mxh b Benrpim.

Mousses diluviennes en Hongrie. — Földt. Közi. 82. köt. 7 — 9. fz. 294 — 301.
old. (Or. fr. R, 2 tábla.)

B o g s c h L.: Az slénytani szakosztály jelentése (Titkári beszámoló).

XlOK.iaA na.ieoHTo.ionmeKcoro OTAenenHa (Otmct ceKperapn)

Rapport de la section paléontologique (Rapport du secrétaire). — Földi. Közi.
82. köt. 7-9. fz. 322. old.

Bulla B. — Kádár L. — Kéz A. — S z á v a - K o v á t s J.: Általános
természeti földrajz I. köt.

Oiqan npnpoAHan reorpai})nH, Tóm 1.

Géographie générale Törne I. — Tank. K.

Csajághy G.: A vegyi laboratórium mködési jelentése az 1948. évrl.

JHoK.iaA XH.MHqecKOH .naSoparopuu c l949 roAa.

Rapport du laboratoire chimique de l’année 1948. — M. Áll. Földt. Int. Évi
• Jel. az 1948. évrl. 175 — 176. old.

Csajághy G. — lásd Mauritz — Csajághy.

Csepreghyné Meznerics I.: A szentgáli 8. és 9. sz. fúrás faunája.

<í>ayHa 6ypenH CeuTra-T JVoJVe 8 h 9-

La fauné des forages Nos 8 et 9 de Szentgál. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel.

az 1948. évrl 77— 78. old. (Fr. or. R)

— A salgótarjánvidéki középs-miocén képzdmények slénytani vizsgálata.

riaJieOHTO-ioruMecKOe ucc-ieAOBanHe cpeAne-MHOuenOBbix oOpasoBauHíi okpccthocth
lUa.iroTapHH.

L’examen paléontologique des formations miocénes moyennes des environs
de Salgótarján. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl 59 — 61. old. (Fr.

or. R.)

— Paliiontologische Seltenheiten in dér Fauna von Szob.

naneOHTO.nonmecKHe peAKOcru h 3 (})ayHbi MecxHOCTn Co6.

slénytani ritkaságok a szobi faunából. — O. T. M. Évk. 225 — 231. old. (Magy.
or. R, 1 tábla).

D o m b a i T.: A hazai szeizmikus kutatások.

Cec.MHMecKue Hcc.ieAOBauuH b BeurpuH.

Recherches sismiques en Hongrie. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. V. köt.

1—2. sz. 85 — 92. old.

D o n á t h É.: lásd Mezsi — Donáth.

É 1 i a V a L. A.: A Tisza-csatornázás legfontosabb hidrológiai problémái.

OcHOBHbie ruApo^nonmecKHe npo.ieMbi ui-xiosoBanHB pcKU Tvicca.

Les problémes hydrologiques de la canalisation du fleuve Tisza. — M. T. A.
Msz. Tud. Oszt. Közi. II. köt. 4. sz. 415 — 428. old. (6 ábra)

F g y e d L.; Somé notes concerning the question of isostasy.

K Bonpocy h30CX33hh.

Acta Techn. Tomus IV. fasc. 1—4. 75—84. old. (Angolul, or. R, 2 ábra,
1 tábla)
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E s z t ó P.: Principles of rock movement.

OCHOBbI ABHWeHHH HOpOA-

Acta Techn. Tomus IV. fasc. 1—4, 169 — 186. old. (Angolul, or. R, 1 ábra, 4
táblázat).

Erdélyi J.: Dér Baryt von Sukoró.

BapHT paHona A- UlyKOpo.

Le barite des environs de Sukoró. — Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4, 1—9.
old. (Németül, or. R, 16 ábra)

Ettre L. — Rom w altér A. — Szádeczky-KardossE. —
Takács P.: A kszén képzdése, kémiája és bányászata.

OpaaoBaHHe, xhmhh h Aobma yr.in.

La formation, la chimie et l'exploitation du charbon. — Neh. Ip. K. K.

Facsinay L.: Gravitációs mérések és izosztázia.

rpaBHxauHOHHue Ha.MepeHHH h naocraaHn.

Observations sur la pesanteur et l’isostasie. — Ak. Kiadó.

F e r s z m a n A. J.: Szórakoztató ásvánj’tan.

SaHHMarejibHaH MMHepaJiornn.

Mméralogie captivante. — Mv. Nép.

Földvári A.: A kassai (Kosice) Csermelyvölgy márvány- és mészkelfordu-
lásai.

.MecTopox<AeHiiH .Mpa.Mopa ii nsBecTHnKa b AO-niine Mepwenb n ropoga Kauiuia
(KouiHue).

Les occurences de marbre et calcaire de la vallée Csermelyvölgy de Kassa
(Kosice). — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1944. évrl 55 — 60. old. (Fr. or. R,.

1 térkép)

— Radioaktív anyagok geokémiája a Mecsekhegységben.

PeoxiiMHH paAiioaKTiiBHbix .MarepnanoB b ropa.x MeMCK.

La géochimie des matiéres radioactives dans la montagne Mecsek. — M. T. A^
Msz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 3. szt 11—21. old. (4 tábl. 3 ábra)

— Geochemistry of radioactive substances contained in the Mecsek Mountains.

PeO.XHMHH paAllOaKTHBHbl.X .MaTcpnaJTOB B ropax Mcmck.

Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4, 37 — 48. old. (Angolul, or. R, 3 ábra)

— A szabadbattyáni ólomérc és kövületes karbonelfordulás.

.MecTopo)KAeHne CBunueBOií pyAbi h OKa.Mene.aero Kapona b a- CaöaAarbaH.
Le minerai de plomb et le sédiment carbonifére á fossiles de Szabadbattyán. —
M. T. A. Müsz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 25 — 41. old. (1 táblázat, 8 tábla,
6 ábra).

— Lead ores and fossiljferous Dinantian (Lower Carboniferous) at Szabadbattyán.

.MecTOpojKAenue CBunueBOü pyAbi n OKaMene.iero napona b a- CaöaAarbaH.
Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 11—36. old. (9 tábla, 1 tábl. 6 ábra)

Földváriné Vogl M.; Magyar bauxitfajták ásványos összetételének vizs-

gálata differenciális termikus elemzéssel.

.MHHepa.ronmecKOe iicc.reAOBaHne BenrepcKnx öokchtob Aní^epeHUHa.ibHoro-
repAumecKHM aHajinaoM.

M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 55 — 67. old. (6 ábra)

— Untersuchung dér mineralischen Zusammensetzung ungarischer Bauxitsorten

mit dér Differentialthermoanalyse.

MnnepanonmecKoe HCCJieAOBaHue BenrepcKH.x öokchtob AH(})({)epeHUnanbHO-TepMH-

qecKH.M ananH30.M.

Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4, 49 — 63. old. (Németül, or. R, 6 ábra)
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Frank M.: Magyarország ásványvizei.

MnHepajibnbie eoflu BeurpHH.

Les eaux minérales de la Hongrie. — Hidr. Közi. 32. évf. 5 — 6. sz. 229 — 230.
old.

G a á 1 I.: Üjabb részletek a diluvium éghajlatának ismeretéhez.

HoBwe flaoHbie k SHaHHio KJinMaTa AonioBHH.

Nouveaux détails á l’étude du climat diluvien. — Földt. Közi. 82. köt. 7 — 9.

fz. 237—249. old. (Or. R, 1 ábra).

G á 1 f i J.: A szeizmikus kutatási módszer korszer problémái, különös tekintette^
a néma területekre.

CoBpe.MeuHbie npoöaeMbi ceücMimecKoro paaBegOMHOro MeTO^a, ocoöenHO b OTnoine-
HHH HCMblX T8ppHTOpHÜ.

Les problémes actuelles de la méthode de la prospection sismique, particuli-
érement dans les terrains muets. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. VII. köt.
4. sz. 535 —541. old.

Gedeon T. G.: The possibility of bauxite formation.

Bo3mo>khocth oöpaaoBaHHH öoKCHxa.

Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4, 65 — 77. old. (Angolul, or. R, 1 ábra)

Grasselly Gy.: Elektrográfiai vizsgálatok szulfidos érccsiszolatokon.

3jieKTporpa(})HMecKHe HCcaegOBaHHH cyjib(})HAHbrx uijih^ob pyA-

Observations electrographiques sur des coupes minces de minérais sulphidi-
ques. — Acta Univ. Szeg. Tomus V. 58 — 72. old. (Angol R, 2 ábra, 1 tábla)

— Qualitative chemische Untersuchungen an sulfidischen Erzanschliffen.

KawecTBeHHbiü .xnMimecKnü anajma cyjib(j)HAHbix uibh(})ob pyA-

Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4, 79—94. old. (Németül, or. R, 1 táblázat, 2 ábra
1 színes tábla). .

G r e g u s s P.: Magyarországi mezozói famaradványok.

MeaosoííCKHe ApesecHue ocraTKii b Beurpim.

Vestiges d’arbres mésozoiques de la Hongrie. — Földt. Közi. 82. köt. 4 — 6.

fz. 157— 180. old. (Németül is, 2 ábra, 5 tábla).

Hegeds G y.: Trochoc\%thus majzoni nov. nm.
Földt. Közi. 82. köt. 10-12. fz. 412-413. old. (1 ábra)

— Jelentés Hangony—Domaháza — Borsodnádasd környékén végzett felvételrl.

Otmct 0 CT,eMKe, npoHaseAeHHOfí b OKpecTHOcrax XaHroHbn— JJo.vaxasH— BopmoA-
HagauiAa

Gompte rend du lévé des environs de Hangony — Domaháza — Borsodnádasd. —
M. Áll. Föld. Int. Évi Jel. az 1948. évrl 159— 166. old. (Fr. or. R, 1 táblázat,
1 térkép).

— Jelentés az 1949. évi bodrogközi felvételrl.

Orqer o c-beMKe, npOHSBeAeHHo b 1949 r. b Me>KAy6oApore.

Gompte rend du lévé géologique de Bodrogköz. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel-

az 1949. évrl 177-180. old. (Fr. or. R, 2 térkép)

— Jelentés az 1949. évi dolomitkutatásról.

ÜOKJiaA o pasBCAKC na aojiomht 1949. roAa.

Gompte rend de la recherche de dolomie en 1949. — M. Áll. Földt. Int. Évi
Jel. az 1949. évrl 201 —202. old. Fr. or. R.

Hegeds Gy.: lásd Majzon—Hegeds.

H e r m a n n M.: Telkibányai riolitok és andezitek petrográfiája és petrokémiája.

neTporpa(})nn h nerpoxuMHn pnomiTOB n anAeaiiTOB b OKpyjKHOCTu TeJiKHÖana.

Pétrographie et pétrochimie des rhyolites et des andésites du sud de Telki-
bánya. — Földt. Közi. 82. köt. 10— 12. fz. 349 — 367. old. (Fr. or. R, 5 ábra,
4 táblázat, 1 tábla)
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Herrmann M.: lásd Noszky —Hermann—Nemesné.
Hojnos R.: A nagyfeketepataki (Valea — Xeagra — de — Cris) rudistazátony.

PyfliicTOBaa 6aHKa b c. Haabi})eKeTenaTaK.

Le récif á rudistes de Nagyfekétepatak. — M. All. Földt. Int. Évi Jel. az 1944.
évrl 61 —64. old. (Fr. or. R, 1 kép)

H o r u s i t z k y F.: Földtani vizsgálatok a Galga-völgyében.

PeonorHMecKHe iicc.ieAOBaHna b flo.nnHe Fa.ira.

Recherches géologiques dans la vallée du Galga. — M. Áll. Földt. Int. Évijei,
az 1948. évrl 9 — 18. old. (Fr. or. R, 1 térkép, 1 szelvény)

.1 a k o V 1 e V A. A.: Kszén, kolaj, földgáz.

KaMennbiH yro.ib, necJ)Tb h npnpOAHbiíí raa.

Le charbon, l’huile minérale et le gaz natúréi. — Mv. Nép.

J a k u c s L.: Aggteleki cseppkbarlang.

CTa.iaKTHTOBaa neinepa b. ArrTe.ieK.

La grotte á stalactites d’Aggtelek. — Müv. Nép.

— A vízföldtani tudomány fejldése a Szovjetunióban.

PasBHTiie niaporeononmecKOfí nayKn b CCCP.
' Le développement de l’hydrogéologie á l’URSS. — Földt. Közi. 82. köt. 4—6.

,

,
fz. 215-218. old.

Jakucsné Neubrandt E.: Adatok a Magyar Középhegység triász dolo-
mitfajtáinak keletkezéséhez.

XlaHHbie K Bonpocy B03HiiKH0Benii>i TpnacoBbi.x pasHOBHAHOCTeií AO.iOMHTa BeHPep-
CKUX CpCAHHX Pop.

Données concernant la formation des espéces de dolomie triasique du Massif
Central Hongrois. — Földt. Közi. 82. köt. 10 — 12. fz. 374 — 385. old. (Fr. or.

R, 2 táblázat, 5 diagramm)

J á n o s s y D.; Az istállóski barlang aurignaci faunája,

cpayua nemepu b HuiTa.ioiUKe.

La fauné aurignacienne de la grotte d’Istállósk. — Földt. Közi. 82. köt. 4 — 6.

fz. 181—203. old. (Német, or. R, 1 táblázat, 5^bra).

Jantsky B.: A szovjet földtani irodalom idszer kérdései.

CoBpe.MeuHbie Bonpocu coBeTCKO reo-ioruMecKOH nuTepaTypbi.

Les questions actuelles de la littérature géologique sovietique. — Földt. Közi.
82. köt. 4-6. fz. 218-221. old.

— A Földtani Társulat 1952 — 53. évi munkalerve.

Plnau paoT PeononmecKoro OöiuecxBa 1952—53 r.

Programme de la Société Géologique pour les années 1952 — 53. — Földt. Közi.
82. köt. 7 — 9. fz. 322. old.

— A Velencei-hegység hidrotermális ércesedése.

PuAporep.Ma.ibHoe oöpaaOBauue pya b ropax Be.ieHUc.

La minéralisation hydrothermale de la montagne de Velence. — M. T. A.
Msz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 69 — 83. old.

— \ Velencei-hegység aplitjai és kerámiai felhasználhatóságuk.

AnaHTbi rop Be.aenue u hx roAnocxb k ynoTpeö.iemuo b KepaMUKC.

Les aplites de la montagne de Velence et leur utilisation céramique. — M. All.

Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl 27 — 32. old. (Fr. or. R, 1 térkép)

— A Bánk, Felspetény és Szendehely környékén elforduló tzálló agyagok.

OrueynopHue r.imi.j, BCTp3HeHni>ie b OKpecTHOcrax BanKa, Oe-TbuienereHbH ii

CenAexe.iba.
Les argiles réfractaires des environs de Bánk, Felspetény et Szendehely. —
M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl 47 — 58. old. (Fr. or. R, 2 térkép, 1

szelvény)
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J a s k ó S.; Ózd környékének földtani leírása.

reo.nonmecKoe omicanne oi<pecTHOCTii OsAa.

Description géologique des environs de Ózd. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel.
az 1948. évrl 143 — 147. old. (Fr. or. R, 1 térkép)

— Üjabb adatok Putnok és Egercsehi közötti terület harmadkori rétegeinek
ismeretéhez.

HoBbie AaHHbie k CBeAemmM o xpeTHMUbi.x cjiohx TeppiiTopnH, HaxoAnmHecn Mewgy
riyTHOKO.M n SrepqexH.

Nouvelles données á la connaissance des couches tertiaires du territoire situé
entre Putnok et Egercsehi, — M. Áll. Földt. Int. Évijei, az 1949. évrl 109 — 114.
old. (Fr.. or. R, 2 szelvény)

J u g ó V i c s L.; Tapolcakörnyéki bazalttufa-elfordulások.

VlecTOpo>KAeHHH aaa.xbTOBoro Ty(J)a b okpccthocth r. Tanojibua.

Les occurences de tuf basaltique dans les environs de Tapolca. — M. Áll. Földt.
Int. Évi Jel. az 1944. évrl 13—25. old. (Fr. or. R, 7 ábra, 2 térkép)

Kabar Z.: Pusztuló tzeglápok. *

OnycTOuiaiomuecH xop(J)HHbie o/ioxa.

Tourbiéres en voie de disparition. — Bány. Lap. VII. évf. 5. sz. 276 —
278. old.

Rántás K.: Hazai geoelektromos kutatások.

PeoaneKxpimecKHe HCCJieAOBanuH b Beurptni.

Recherches géoelectriques en Hongrie. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. V.
köt. 1—2. sz. 69 — 80. old. (9 ábra)

Rántás K.; lásd Schef fér — Rántás.

Kertai Gy.: A dialektika néhány kérdésérl a geológiában (Ftitkári beszá-
moló).

O H 2KOxopbix Bonpocax AHa.ieKXHKH B reonornn (Oxmcx rjiaoHoro ceKpexapn).

Sur quelques problémes de la dialectique en géologie. — Földt. Közi. 82. köt.
7-9. fz. 315-^321. old.

— A magyarországi kolaj- és földgáztelepek keletkezése.

OpaaoBauue Mecxopox<AeHHfi He4)xu h raaa b BeHrpuH.

Les questions actuelles de la prospection de l’huile minérale et du gaz natúréi
en Hongrie. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 85 — 97. old.

— .
OpaaoBaHue Mecxopo>KAeHHH He(j[)xn u raaa b BencpuH.

Les questions actuelles de la prespection de l’huile minérale et du gaz natúréi en
Hongrie. — Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 95 — 112. old. (Oroszul, fr. R)

Kessler H.: A karsztvíz feltárása.

BcKpbixue KapcxoBbix boa-

L’ouverture des eaux karstiques. — Vízügyi Közlemények. A Közlekedésügyi
Minisztérium kiadványa H. köt. 217 — 247. old. (Or. ném. R, 3 kép, 10 ábra)

Kezdi Á.: Talajmechanika. Fgyetemi tankönyv.

noMBCHHaa MexanuKa. yweHHK.
Mécanique du sol. Manuel scolaire. — Tank. K.

Kiss J.t La constitution minéralogique de la bauxite de Nézsa.

MnnepaabHOe cxpoenne oKCuxa OKpecxnocxn a- Hewa.
Acta Geol. Tomus I. fasc. 1 —4., 113 — 132. old. (Franciául, or. R, 9 tábla,

3 ábra).

K 0 c h N.: Földtörténet.

Hcxopua 3eM.XH.

L’histoire de la Térré. — Tank. K.

7 I'öldtani Közlöny — 6-4
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K 0 c h S.: A magyar ásványtan története.

HcTopna BeHrepcKoH MiiHepajiornn

L’histoire de la minéralogie hongroise. — Ak. Kiadó.

Koch S. — Grasselly Gy.: Processes occurring at the decomposition
of sulphide ores.

npopeccbi npoacxogamne y pacnaga cyjib(J)nflHbix pyg.

Acta Univ. Szeg. Tomus V. 15— 37. old. (Angolul, 8 ábra, 6 tábl.)

— The manganese re mineral occurrences of Hungary.
MecTopOHCAenHU MapranueBOH pygbi b BeHrpuH.

Acta Univ. Szeg. Tomus V. 1—14. old. (Angolul, 2 ábra, 5 tábla)

— Magyarországi mangánércelfordulások ásványai.

MecTOpo>KAeHnn MapraHUeBOü pygti b BeHrpmi.

Les occurences du minérai manganésifére en Hongrie. — M. T. A. Msz. Tud.
Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 99 — 118. old. (19 kép, 2 ábra).

Kolosváry G.; A Balanus concavus óriásnövésének rétegtani vonatkozásai,

CTpaTnrpa(pH>iecKHe OTHomeHun rHrauTCKoro pocxa Balanus concavus.

Relations stratigraphiques de la croissance gigantesque du Batanus concavus. —
Földt. Közi. 82. köt. 10 — 12. fz. 403 — 407. old. (Fr. or. R, 4 ábra).

' — Üj hazai Balanus lelhelyek.

HoBbie MecTOHaxowgeHHH BHfla Balanus b BeHcpiiH.

Nouveaux lieux d’occurences de Balanus en Hongrie.
Földt. Közi. 82. köt. 10 — 12. fz. 410—412. old. (Fr. or. R, 1 ábra, 1 táb-
lázat).-

— CTpaTHrpa(J)HqecKiie iiccjicAOBanim na ocnoBaHiui iiCKOnacMbix Balanid b BeHcpmi.

A stratigraphical study on somé tertiary Ralanids from Hungary. Strati-
gráfiai tanulmányok Magyarország fossilis Balanidáinak alapján. — O. T. M.

Évk. Tomus II. 233—236. old. (Angolul, magy. or, R, 1 ábra).

K 0 V á t s G.: Ásványolaj -kémiai praktikum. Egyetemi tankönyv.
CnpaBOMHHK ne(j)TnHOií xh.mhii. yueHHK.
Manuel de la chimie de l’huile minérale. — Tankönyv.

Kovács L.: A Devecser és Nyirád közti harmadkori terület földtani viszonyai.

reoaorHuecKiie ycaoBun xpexHMHOH xeppiixopiiu, .xoKameu MewAy HeBeuepeM n
HupagoTvi.

Conditions géologiques du terrain tertiaire ^itué entre Devecser et Nyirád. —
M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1948. évrl 79— 84. old. (Fr. or. R, 1 térkép).

K r e t z o i M.: Tengeri hal, krokodilus és óriás Dinotherium a dunántúli pannóniai
rétegekbl.

.MopcKaa pbia, KpoKOAua ii riiraiixcKUH Dinotherium na iianHOHCKiix c.ioeBSaAy-
nahcKOü o-xacxn. -

'

Poisson de mer, crocodile et Dinotherium gigantesque de Transdanubie. —
Földt. Közi. 82. köt. 7 — 9. fz. 279 — 283. old. (Németül is)

— Üj Eomyida a Bakonyból.
HoBaa Eomyida na rop Bai<OHb.

Une nouvelle Eomyida du Bakony. — Földt. Közi. 82. köt. 1—3. fz. 88 — 89.
old. (Angol R)

— Die Raubtiere dér Hipparionfauna von Polgárdi.

Xhiahiikh (J)ayHbi riinnapnOHOB flOarapAU-

A polgárdi Hipparion-fauna ragadozói. — M. All. Földt. Int. Évkönyve XL.
köt. 3. (záró) fz. (Német, magy. és or. R).

''
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Láng S.: A Börzsöny geomorfológiája I. rész.

PeoMOp(})onorim rop Bepwenb. 1. qacTb.

Géoinorphologie de la montagne Börzsöny I-re partié. — Földr. Ért. 1. évi.

2. fz. 315 — 336. old. (9 ábra)

— A Börzsöny geomorfológiája II. rész.

reo.MoptJjo.ioniH rop BepM<eHb, II. MacTb.

Géomorphologie de la montagne Börzsöny Il-iéme partié. — Földr. Ért. 1. évf.

3. fz. 442 — 469. old. (1 térkép, 13 ábra)

— A Mátra geomorfológiája.

reOMOp(J)o.iorii>i rop .Marpa.

Géomorphologie de la montagne Mátra. — Földr. Ért. 1. évf. 3. fz. 512 — 572.
old. (1 térkép, 8 ábra)

— A Cserhát morfológiája I. rész.

Mop(})OJioriiH rop Mepxar I. qacTb.

La géomorphologie de la montagne Cserhát. I-re partié. — Földr. Ért. 1. évf.

4. fz. 738 — 804. old. (12 ábra)

— Matematikai és csillagászati földrajz és térképészet.

MaTe.MaTimecKaa n acTpoHO.\umecKaa reorpa(j)HH ii KapriipoBaHue.

Géographie et cartographie mathématique et astronomique. — Tank. K.

— Geomorfológiai-karsztmorfológiai kérdések.

Bonpocbi, OTHOCHiniiecH k reoMOp4)0,iornn h MOp(})o.iornii Kapcra.

Les problémes relatives á la géomorphologie et la morphologie du Karst. —
Földr. Ért. 1. évf. 1. sz. 120-126. old.

Leél —Össy .S.: Az Ürömi víznyel barlang.

OorjiomaiomaH neiuepa b a. Vdom.

La grotte-puisard d’Üröm. — Hidr. Közi. 32. évf. 3 — 4. sz. 122 — 128. old.

5. ábra) ^

— Karrosodás és karros formák.
' -

OöpaaoBaHiie nappoB ii KappoBbie (Jjop.Mbi.

La formation des „Karren" (lapiés) et leurs formes. — Hidr. Közi. 32. évf.
7-8. sz. 298-303. old.

— Geomorfológiai vizsgálatok a váckörnyéki triászrögökön.

reOMop({)o.aornMecKne Hcc.ieaoBannH TpnacoBbix ran b okpccthocth r. Bau.

Etudes géomorphologiques sur les mottes triasiques des environs de Vác. —
Földr. Ért. 1. évf. 2. fz. 363 — 380. old. (1 térkép, 4 szelvény)

— Geomorfológiai vizsgálatok a Középs-Mátra területén.

reoMop4)o.aornqecKne HccaeaoBaHiiH na TeppiiTopnn rop Cpeanen Marpa.

Recherches géomorphologiques sur le territoire de la montagne Mátra. — Földr.
Ért. 1. évf. 4. fz. 681—709. old. (1 térkép)

— .\datok az ágasvári Csörglyuk-barlang eredetéhez.

ílannbie k Bonpocy nponcxo>KaeHnn nemepi.i MepreaiOK b Aramsap.

Données sur Torigine de la grotte Csörglyuk de l’Agasvár. — Földr. Ért. 1. évf.

4. sz. 710-711. old.

— A barlangok osztályozása.

Kjiaccn(j)HKaunn neuiep.

La classification des grottes. — Földr. Ért. 1. évf. 1. sz. 130 — 137. old.

— A magyarországi karsztosodás kezdetei.

Haqano KapcTOobpasoBanna b Beurpim.

Le commencement de la formation du Karst en Hongrie. — Földr. Ért. 1. évf.
1. sz. 126-130. old.
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— Az Északi Középhegység geomorfológiai problémái.

reOMop(J)OJionmecKiie npoöjieAibi CesepHbix CpeAHux Top.

Les problémes géomorphologiques du Massif Central Nord. — Földr. Ért. 1. évf.

1. sz. 54-62. old.

Lengyel E.: Emlékezés Szentpétery Zsigmondra. (Függelék: munkái)

Bocno.MiiHaHiiH na >K. CeHTnexepii (BHÖ.niiorpa^HH npoiisBefleHim).

Én mémoire de S. Szentpétery (Avec bbliographie). — Földt. Közi. 82. évf.

4 — 6. fz. 113 — 118. old. (1 portréval)

— Asszimiláció szerepe a kzetek vegyi összetételében.

Po.Xb accHMiijiauHii B xuMimecKO-M cocraBe nopofl.

Le röle de l’assimilation dans la composition chimique des roches. — Földt.
Közi. 82. évf. 1—3. fz. 58 — 75. old. (Or. R, 3 ábra)

Leutwein F.: Die chemische Zusammensetzung dér Wolframite und ihre
lagerstáttenkundliche Bedeutung.

XH.viimecKiiH cocraB Bo.ib(})paMHTOB ii er anaMeHiin c tomkh apeuHH yqeHHn o Mecro-
pojKfleHHHx no.ieaHbix iiCKOnaeMbix.

Acta Geol. Tomus I. fasc. 1 —4., 133 — 141. old. (Németül, or. R, 3 táblázat,
1 ábra)

— Das Vorkommen von Spurenmetallen in organogenen Sedimenten.

1 HaxowfleHHe npiiMecHbix Mexan-iOB b oprauoreHOBbi.x ocaAKax.

Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 143 — 157. old. (Németül, or. R, 6 ábra)

Liffa A. : Gönc — Hejce — Fony közti terület újólagos földtani felvétele.

HoBan reononmecKaa ctcMKa na TeppiiTopiiii, .xe>Kameií .\ie)KAy ceJiajviu Feim,
Xeiiue H <t>OHb.

Lévé réambulatif du territoire situé entre Gönc— Hejce— Fony. — M. All. Földt.
Int. Évi Jel. az 1948. évrl 155 — 158. old. (Fr. or. R)

M a j z o n L.: Elzetes földtani jelentés a Visegrád és Szentendre közötti terü-
letrl.

ripeABapHTe.ibHbiií reojionmecKiiü otm6t o TeppnTopmi, HaxoA«meHcn jviex<Ay

BHuierpaAOM h CeHxaHApe.

Compte rend géologique préliminaire sur le territoire situé entre Visegrád et

Szentendre. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1944. évrl. 41—43. old. (Fr.
or. R)

— A mélyfúrások rétegmintáinak mikrofaunisztikai vizsgálata.

.MnKpo(})ayHiicximecKoe iiccneAOBaHiie n.nacxoBbix oöpaauoB XjxyöOKH.x öypeHHÜ.

L'examen microfaunistique des échantillons des forages profonds. — M. All.

Földt. Int. Évi Jel. az 1944. évrl 65 — 69. old. (Fr. or. R).

— Adatok Romhány és Ipolyszög környékének földtanához.

RauHbie 0 reonormi OKpecxHOcxeü Po.M.xaim h Hno.xbcera.

Contributions á la géologie des environs de Romhány et Ipolyszög. — M. All.

Földt. Int. Évi Jel. az 1944. évrl 19 — 30. old. (Or. angol R)

Majzon L. — Hegeds Gy.: Rétegminták vizsgálata a fúrólaboratórium-
ban.

Hcc.ieAOBaHiie opaauoB n.xacxaB b .Taopaxopmi öypeHuií.

L’examen des échantillons au laboratoire des forages. — M. All. Földt. Int.

Évi Jel. az 1944. évrl 167 — 173. old.

— A mélyfúrási laboratórium 1949. évi vizsgálatai.

Hcc.icAOBaHua Jiaopaxopmi r.xyGoKiix ypeiiHH b 1949 r.

Les recherches du laboratoire des forages en 1949. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel.

az 1949. évrl 181-187. old. (Fr. or. R)

M a r k o V K. K.: A geomorfológia alapvet kérdései.

OcHOBbi reo.MOp(J)oaorHU.
Les questions principales de la géomorphologie. — Neh. Ip. K. K.
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M a r k o V i c h F.; Föld- és bányamércstan I — II.

reoAeaiiH ii MapKiaeíiaepiiH. yqeÖHiiK.

La géodésie ct l’arpentage. Maiméi scolaire. — Tank. K.

Mauritz B. — Csajág hy G.: Alkáli telérközetek Mórágy környékérl.

meJiouHbie ASHKii n OKpecxnocTH c. Mopaflb.

Roches filoniennes alcalines de la région de Mórágy. — Földt. Közi. 82. évf.

4—6. fz. 137 — 142. old. (Or. fr. R, 1 tábla)

Méhes K.; Új anyagvizsgáló eszköz magas hmérsékleten végbemen polimorf
átalakulások poláros fényben történ megfigyelésére.

HoBbiü ripnöop a-ih naö.iioAeHiin noaiiMopcjmbi.x npeoöpaaoBamití.

Nouvel instrument pour l’observation en lumiére polarisée des changements
polimorphes qui ont lieu á des hautes températures. — Földt. Közi. 82. évf.

1—3. fz. 86 — 87. old. (4 ábra)

Méhes K. — Csókás J.: A bauxitban lév radioaktív elemek meghatározá-
sáról.

OnpeAenemie paAnoaKTiiBiibix o.ieMeHTOB n öokchtc.

L'établissement des éléments radioactifs de la bauxite. — M. T. A. Msz. Tud.
Oszt. Közi. II. köt. 2 — 3. sz. 271—274. old. (1 ábra)

Mészáros M. — B e n e d e k D.: A kzetrepedések szerepe a kbányászatban.
Ponb .niiTOKJiaaOB b KaMemibix Kapbepax.

Le róle des lithoclases de la roche dans l’exploitation des carriéres. — Földt.
Közi. 82. évf. 10-12. fz. 408-409. old. (Or. fr. R)

Mezsi J.: Jelentés a Recsk, Tarnaszentmária, Kisnána es Domoszló környé-
kén végzett földtani felvételrl.

OrqeT o reoJionmecKOh cbeMKe, nponsBeAeHHOH b OKpecTuocTHX PcMKa, Tapna-
ceHTAiapbH, KnuiHana h XIomocjio.

Compte rend du lévé géologique exécuté aux environs de Recsk, Tarnaszent-
mária, Kisnána et Domoszló. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl
81 — 90. old. (1 térkép)

Mezsi J. — Donáth É.: A Maros és Tisza lebegtetett hordalékának ásvány-
tani és vegyi vizsgálata.

MHHepaJiorHMecKHh ii xiiAumecKiin ananii3 BSBeiuenHoro nanoca pei< Mapoui ii

Tucca.

Analyse minéralogique et chimique du sable flottant des fleuves Maros et

Tisza. — Acta Univ. Szeg. Tomus V. 38 — 57. old. (Angol R, 9 ábra, 2 tábl.)

M i h á 1 1 z I.: Homokszemnagyság helyszíni meghatározása.

riojieBOíí AieroA onpeAeaeuiiH pasAiepoB aepen neCKOB.

Détermination sur piacé de la grandeur des grains de sable. — Földt. Közi.
82. köt. 1—3. fz. 51—57. old. (Or. fr. R, 2 ábra, 1 szelvény)

N a z a r e n k o V. A. — P o 1 u e k t o v N. Sz.: Ásványok és ércek félmikro-
analízise.

nojiyMiiKpoaHaaiis AumepaJiOB ii pvA-

La semi-microanalyse des minéraux et des minerais. — Ak. Kiadó.

Éj. N 0 s z k y J. A bakonyi mangánérc rétegtani helyzete és kutatási kilátásai.

CTpaTnrpa(j)iiMecKOe nojio>KeHiie h pasBegOMnbie nepcnei<THBbi AiapraHuesoii pyAW
rop BaKOHb.

La position stratigraphique et les perspectives de l’investigation du minerai
manganésifére du Bakony. — M. T. Á. Msz. Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 119 — 128.
old. (2 ábra).

— Jelentés az 1944. évi sümegi földtani felvételrl.

ÍIOKJiaA 0 imoAiercKOü reonornMecKon cbeAiKe, npoBeAeiiHO b 1944 rogy-

Compte rend du lévé géologique exécuté á Sümeg en 1944. — M. Áll. Földt.
Int. Évi Jel. az 1944. évrl 9 — 11. old. (Fr. or. R)
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— A komlókörnyéki kszénterület földtani viszonyai.

PeonorMMecKHe ycaosHH Ka.MeHOyrojibHOü TeppiiropnH OKpecTHOcrn Komjio.

Conditions géologiques du territoire houiller des environs de Komló. — M. Áll.

Földt. Int. Évi Jel. az 1948. évrl 65 — 76. old. (Fr. or. R, 1 táblázat).

id. NoszkyJ. — Herrmann M. — Nemesné Varga S.: A kelet-

nógrádi andezitek.

By.TKaHonorHH, reojioriin h nexpoxnAmH BOcroMHO-HorpaflCKHX aHflesHTOB.

Volcanologie, géologie et pétrochimie des andésites de la partié l’est du Comitat
de Nógrád. — Földt. Közi. 82. köt. 1—3. fz. 8 — 36. old. (Or. fr. R, 4 ábra,
4 diagramm, 8 táblázat).

O 1 1 a y V.: Geodézia.

reoflesHH. VqeÖHHK.

La géodésie. Manuel scolairc. — Tank. Kiadó.

P á 1 f a 1 V y I.; Alsó-pliocén növénymaradványok Rózsaszentmárton környé-
kérl.

Hn>KHe-njiHOueHOBbie pacTCHHH na OKpecxHOCTH PowaceHXMapxona.

Plantes fossiles du Pliocéne inférieur des environs de Rózsaszentmárton. —
M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl 63 — 66. old. (Fr. or. R, 1 kép).

— Miocén növénymaradványok a Mecsekhegységbl.

MHopeHOBbie ocxaxKH pacxeHHíí na rop MeMCK.

Vestiges de flóré miocéné de la montagne Mecsek. — Földt. Közi. 82. köt.
10-12. fz. 415-418.. old. _

Pálos M.: A szeizmikus mérmódszerek jelentsége a kolajkutatásban.

3HayeHne ceHC.viHMecKiix cbocoob HaMepeHHH npn paaBegKe He(j)xii.

L’importance des méthodes de mesures sismiques dans la recherche pétroli-

fére. — Bány. Lap. VII. évf. 11. sz. 600 — 605. old.

P a n t ó G.: A gyöngyösoroszi magmadifferenciáció és ércképzdés.

ilH4)(l)epeHUnaunH MarMu n oöpaaoBanne pyg b jJbeHflbemopocn.

La différenciation des magmas et la formation des minérais de Gyöngyös-
oroszi. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 129 — 135. old. (1 ábra).

— La différenciation des magmas et la formation des minérais de Gyöngyös-
.oroszi. JIii(j)(})epeHUnamiá MarMbi n opasoBaHue pyA b JlbeHAbeuiopocH. — Ácta
Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 159 — 166. old. (1 ábra) (franciául, orosz R).

— Bányaföldtani tanulmány Rudabánj^án és környékén.
FopMoreojiorHvecKaH cbCMKa PyAaaHbn h ee OKpecxHOcxH.
Contributions á la géologie de la région miniére de Rudabánya. — M. Áll.

Földt. Int. Évi Jel. az 1948. évfl 127 — 135. old. (Angol, or. R, 1 szelvény).

— Bányaföldtani felvétel Recsk és Párád környékén.

PopHO-reononmecKaH c-beMKa b OKpecxHOcxnx PeMxa n flapaga.

Géologie des gites métalliques des environs de Recsk et Párád. — M. Áll. Földt.
Int. Évi Jel. az 1949. évrl 67 — 80. old. (Fr. or. R, 1 térkép).

— Ásvány-Kzettan. Tankönyv technikumok számára.

IV\HHepajiornH n nexporpa^im. VMeOHUK.
Minéralogie et pétrographie. Manuel scolaire. — Tank. Kiadó.

P a n t ó G.: lásd Balogh — Pánt ó.

P a p p F.: Mórágy-vidéki gránitok és kísérkzetek.

UlenoqHbiH rpanHx b OKpecxHOCxii Mopaflb.

Les roches intrusives de la région de Mórágy. — Földt. Közi. 82. köt. 4 — 6.

fz. 143-156. old. (Fr. or. R).
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— Az ország gyógyvíz- és gyógyforrásvizsgálatainak újabb tudományos ered-
ményei.

HoBbie peay.ibTaTbi nayMUbix HCC.neAOQaiiiiií JieMeÓHUX boa h iictomhhkob Benrpnu.

Derniers résiiltats des investigations des eaux et des sources médicinales en
Hongrie. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 4. sz. 157 — 176. old. (4
táblázat, 3 ábra).

— Jelentés a Dorog-környéki tömedékel anyagvizsgálatokról.

Otmct o 6 HCc.neAOBammx saKaaAOMHUx AiarepHanoB, npOHBBCAeHHbix b onpecT-
HOCTH Jlopora.

Compte rend des matérieux á ramblayage des environs de Dorog. — M. Áll.
' Földt. Int. Évi Jel. az 1948. évrl 57 — 59. old. (Fr. or. R, 1 térkép).

Pektyemirov G. A.: Ásványolajtelepi kézikönyv.

PyKOBOACTBO no AieCTOpO>KAeHHHiM He(j)TlI.

Manuel des dépots d’huile minérale. — Neh. Ip. K. K.

Radnóthy E.: Járdánháza határának földtani felvétele.

PeonorHMecKan cbCMKa OKpecTuocTH flapAanxasa.

La géologie des environs de Járdánháza. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1948.
évrl 149 — 152. old. (Fr. or. R, 1 térkép).

Rásky K.: Dunántúli fosszilis charophyta-termések.

HcKonacAibie naoAbi xapo(J)iiT b SagynaHCKOAi Kpaio.

Fruits fossiles de charophyta en Dunántúl (Transdanubie). — M. Áll. Földt.
Int. Évi Jel. az 1949. évrl 41—46. old. (Fr. or. R, 1 tábla).

R e i c h L.: A Börzsöny-hegység nyugati peremének mediterrán képzdményei.
CpeAnaeAiHO.MopcKne opaaOBanHH aanaAnoh KaiíAibi rop BepweHS.
Les formations méditerranéennes 'de la bordré occidentale de la montagne
Börzsöny. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1948. évrl 31—37. old. (Fr. or. R,
1 térkép).

— Földtani megfigyelések a Cserháti-dombvidéken és a Szendri szigethegység-
ben.

reojiornnecKHe namoAeHHa b MepxaxcKOAi xonAuicTOAi i<paio u b CenApeCKHX
ocTpÓBHbix ropax.
Observations géologiques dans la région des collines de Cserhát et dans le massif
de Szendr. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl 155 — 164. old. (Fr.

or. R, 1 térkép).

R é t h 1 y A.: A Kárpátmedencék földrengései.

SeAiJTerpaceHHH öacceÚHa KapnaroB.

Les tremblements de térré du bassin des Carpathes. — Ak. Kiadó.

R e n n e r J.: Gravitációs mérések és a Föld alakja.

PpaBiiTauHOHHbie H3AiepeHna h (})opAia seAi-m.

Mesurage de la gravitation et la figure de la Térré. — Geofizikai Közlemények.
I. köt. 2. sz. 1-8. old. (Or. fr. R).

Romw altér A.: lásd Ettre-Romwalter-Szádeczky-Kardoss — Takács.

Scheffer V.: Geofizikai módszerek a kolajkutatás szolgálatában.

Peo(j)H3HMecKiie AieroAbi npn pasBCAKH He(})TH.

Les méthodes géophysiques dans la prospection de l’huile minérale. — Neh.
Ip. K. K.

Geofizika. Tankönyv technikumok számára.

Peo$H3HKa. yueHHK.
Géophysique. Manuel scolaire. — Tank. Kiadó.

Izosztázia.

RaocTaoHn.
L’isostasie. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 1—2. sz. 153 — 171. old.

(6 ábra).
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— Az izosztatikus anomáliák és a hegységképzdési vergenciák összefüggése.

CooTHomemie iiaocTaTimecKHx aHOMajinfí ii oporenoBbix BeprenuHH.

Corrélation des anomalies isostatiques et des vergences tectoniques. — M. T. A.
Msz. Tud. Oszt. Közi. VII. köt. 4. sz. 519 — 527. old. (3 ábra).

Kánt ás K.: Regionale Geophysik von Transdanubien II. Teil. Géophysique
régionale du bassin Transdanubien. II. partié. —
PernoHa.ibHaa reo(})n3HKa SaayHaiíCKOfí oönacTii ll. MacTb.

Acta Techn. Tomus III. 1 —22. old. (Németül, or. R, 21 ábra).

Schmidt E. R.: A Dunántúli Magyar Középhegység ÉK részének hegyszer-
kezeti vázlata és kialakulásának geomechanikai magyarázata.

TcKTOmmecKoe crpoenue ceBepo-BOCTOMHOü Mac™ BenrepcKiix CpeAHiix Pop
3aflyHaHCK0ií oönacTH n reOMexammecKOe BbiHCHemie hx pasBUTHU.

La tectonique de la partié NE du Massif Central Hongrois en Transdanubie
et l’explication géomécanique de són développcmeni*. — Bány. Lap. VII. évf.

1. sz. 31—36. old. (3 ábra).

— Tektonischer Bau und geomechanische Erklárung zr Entstehung dér unga-

rischen Mittel- und Inselgebirge.

TeKTOHHMecKoe CTpoemie ii reoMexammecKoe oöbncHemie cnocoöa opaaoBaHna
BeurepcKiix cpeAHiix u ocxpoBHbix rop.

-\cta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 167 — 204. (Németül, or. R, 13 ábra).

S c h r é t e r Z.: Földtani vizsgálatok a Bükk-hegység déli részében.

Pea.MÖyjmuHOHHbie reononmecKne iicc.ieAOBaHiin b k)m<hoh Macxii rop Diokk-

Levés réambulatifs dans la partié méridionale de la montagne de Bükk. —
M. All. Földt. Int. Évi Jel. az 1944. évrl 45 — 49. old. (Fr. or. R, 1 térkép).

— A Mátrától ÉK-re es dombvidék földtani viszonyai.
Peo.xorHMecKHe yc.xoBiin xo.xmhcxopo Kpan, .xoKauiero ic ceeepo-BOCxoKv ox rop
Maxpa.

Conditions géologiques de la région de collines NE de la montagne Mátra. —
M Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1948. évrl 111 — 119. old. (Fr. or. R, 2 térkép,
1 szelvény).

— A Szendri szigethegység és a határos harmadkori medencerész földtani váz-
lata.

Peo-xonmecKiiH oqepK CenApecKiix ocxpoBHbix rop ii c.mokhoh Macxii xpexHMHoro
öacceüHa.

Esquisse géologique du massif central de Szendrö et de la partié limitrophe de
bassin tertiaire. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1948. é\Tl 137 — 1_41. old.

(Fr. or. R).

— Üjabb földtani vizsgálatok a sajóvölgyi barnakszénmedencében.
HoBbie reo.xonmecKHe iicc.xeAOBaHiin b 6ypoyroAbno,M 6acceüne ao-thhi.i peK»i
Ulano.

Nouvelles investigations géologiques dans le bassin de houille brune de la

vallée du Sajó. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl 115 — 134. old.

(Fr. or. R, 1 szelvény).

S c h r é t e r Z. — .M a u r i t z B.: lovasberényi II. sz. méhdúrás földtani ered-
ményei.

Peo.iorHMecKHe peay.ibxaxbi r.xyöóKOH cKBajKHHbi Ab il b JlOBauiöepenb.

Les résultats géologiques du sondage No II de Lovasberény. — Földt. Közi.
82. köt. 7—9. fz. 250—256. old. (Or. fr. R, 1 szelv.),

S i d ó M.: Az úrkúti mangánösszlet fedrétegének Foraminiferái.

<I)opaMHHH(})epbi noKpOBHOH Maccbi .MapraHueBOH CBiixbi b VpKyxe.
Les Foraminiféres de la couche qui recouvre le corps manganésifére d’Urkut.
Földt. Közi. 82. köt. 10-12. fz. 386-396. old. (Or. fr. R, 1 tábla, 1 ábra).

— Karreria fallax Rzh. — Földtani Közi. 82. köt. 10 — 12. fz. 413 — 415. old.

(2 ábra).
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Síkabonyi L.: Mész-dolomit a Buda — Pilisi-hegységben.

HsBecTKOBbie aojio.MiiTi.i B ropax Byga-riHaHiu.

Alternance de calcaire et dolomie dans la montagne Buda-Pilis. — Földi. Közi.
82. köt. 1—3. fz. 76 — 80. old. (1 térkép).

— Kaukázus délkeleti pereme rétegtani viszonyai és kolaj területei.

CTpaTiirpa(})nMecKue yc.'iOBiiH ii ne(})THiii.ie pa{íoiii>i loro-BOCTOMHOií ojiacTii Kau-
Kaaa.

Les conditions stratigraphiques et les champs pétroliféres du sud-cst du
Caucase. — Földt. Közi. 82. köt. 4 — 6. fz. 209 — 215. old. (1 táblázat).

S t r a u s z L.: Kavicstanulmányok a Dunántúl középs részébl.

HccjiegOBanun rpaBim b cpeflíieH wacTii SagyHaiícKOií oJiacTii.

Étude sur les cailloux de la partié moyenne de la Transdanubie. — Földt. Közi.
82. köt. 4— 6. fz. 119— 136. old. (Ném. R, 6 ábra).

— Fels-pannóniai smaradványok Galgamácsáról.

Bepxne-naHHOHCK'ne OKa.MeneJiocTU b OKpy>KHOCTii c. FajiraMaqa.

Fauné fossile du pannonién sup. de Galgamácsa. — Földt. Közi. 82. köt. 284 —
288. old. (Or. ném. R, 1 ábra).

— Földtani térképek színfoltjainak számozása.
^

HyMepoBanne nseroB reo.nomqecKiix Kapr.

Numérotage des couleurs des cartes géologiques. — Földt. Közi. 82. köt. 1—3.
fz. 85—86. old.

— A Dunántúl délkeleti részének földtani felépítése.

reojionmecKOe CTpoeuiie loro-BOCTOqno qacTH SagyHaucKO ojiacTu.

La structure géologique de la partié SE de la Transdanubie. — Földrajzi Ért.
1. évf. 2. fz. 219 — 236. old. (4 térkép, 2 ábra).

S ü m e g h y J.: A Velencei-tó kialakulása.

(popMHpoBaHiie oaepa Benenue.

Le développement du lac Velence. — M. All. Földt. Int. Évi Jel. az 1944. évrl
34 — 35. old. (Fr. or. R, 1 szelvény).

— Földtani adatok a Duna—Tisza köze északi részérl.

reojiornqecKHe ganubie o ceBepuoH Macrn oJiacTii Aiewgy peKa.viii j^ynaií ii Tucca.

Données géologiques de la partié septentrionale de l’Entre-deux-fleuves Danube-
Tisza. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1948. évrl 85 — 99. old. (Fr. or. R,
1 térkép).

— Hidrogeológiai adatok a Duna— Tisza közérl.

rHAporeojiornqecKHe gannbie na onacTU Mewgy peKaMH ítynaíí ii Tncca.

Données hydrogéologiques de l’Entre-deux-fleuves Danube — Tisza. — Földr.
Ért. 1. évf. 1. sz. 33 — 37. old.

Szádeczky — Kardoss E.: Elnöki megnyitó (a magyar-szovjet barátsági
hónap ünnepi ülése).

BcTynuTenbnan peMb npegcegaTejm (Top^KecTBemioe aaceganiie no nonogy .Mecnq-

HHKa BenrepcKO-coBeTCKOií gpywbi).
Discours présidentiel (Séance á Toccasion du mois d’amitié sovietique-hong-
roise). — Földt. Közi. 82. köt. 4 — 6. fz. 208. old.

— Üjabb irányzatok az üledékes kzetek rendszerezésében.. (Elnöki megnyitó.)

HoBbie HanpaB.ieHHn b Knaccn(})HKaunM ocagoqnbix nopog.

Nouvelles tendances de la classification des roches sédimentaires. — Földt.
Közi. 82. köt. 7 — 9. fz. 227 — 236. old. (4 ábra).

— Szénkzettan.

fleTporpa(j)MH yrjin.

Pétrographie du charbon. — Ak. Kiadó.
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— Két új geokémiai vegyértékszabály és az elemek geokémiai csoportosítása.

O AByx HOBbix nono)KeHHHX Ba.ienTHOCTH B reoxMMim » reoxHMmiecKaH rpynnH-
poBKa.

Deux nouvelles régies de valence géochimique et le groupement géochimique
des éléments. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 137— 166. old.

(7 ábra).

— Gesteinsumwandlung und Kohlengesteine.

MeraMop(J)U3M ropnbix nópofl ii ymenocHbie nopoAt-i.

Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 205 — 225. old. (Németül, or. R, 6 ábra).

— Darstellung'des periodischen Sj'stems in Funktion dér lonradien.

H3o6pa>KeHne nepnoAH^ecKOü CHcreMbi b (J)yHKUHn hohhbix paAnycoB.
Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 227—229. old. (Németül, or. R, 2 ábra).

— Über zvrei neue Wertigkeitsregeln dér Geochemie und die geochemische

Gruppierung dér Elemente.

0 abvx HOBbix no.30M<eHHnx BanenTHOCTn b reoxiiMHH h reoxHAmMecKan rpynnn-
pOBKa.
Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 231—268. old. (Németül, or. R, 8 ábra,
1 függelék).

Szádeczky-Kardoss E.: lásd Ettre — Romwalter — Szádeczky-Kardoss —
Takács.

S z a 1 a y S.: Hazai kszenek radiológiai vizsgálata.

PaAHO.iorHHecKOe HCC-icAOBauHe ropubix nopoA b BeurpuH.

L’investigation radiologique des roches en Hongrie. — M. T. A. Msz. Tud.
Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 167 — 185. old. (2 táblázat, 1 ábra).

Szalai T.: Igazgatói jelentés az 1948. évrl.

HoK.iaA AupeKTOpa o 1948 roAy.

Compte rend directorial sur l’an 1948. — M. Áll. Földt. Int. É\i Jel. az 1948.
évrl 3—8. old.

— Igazgatói jelentés az Állami Földtani Intézet 1949. évi kutatási munkála-
tairól.

OrqeT AupeKTOpa o paorax 3a roA 1949.

Compte rend directorial sur Fan 1949. — M. Áll. Földt. Int. Évijei, az 1949.
évrl 3 Á 10 . old. (Fr. or. R).

Szék y né Fux V.: A magmás kzetek szerepe a komlói kszénösszlet-
ben.

Poab Mar.MaTmíecKiix nopOA b KOAinneKce Ka.MenHoro yrnn b paüOHe Kombo.

Le röle des roches magmatiques des couches carboniféres de Komló. — M. T. A.
Msz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 187 — 209. old. (3 táblázat, 6 kép, 8 ábra).

— Die Rolle dér magmatischen Gesteine im Steinkohlenkomplex von Komló. —
Poab Mar.MaTH'iecKHx nopoA b KO.\iíjieKce KaMCHHoro yrnn b pahone Komjio.

.\cta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 269—294. old. (Németül, or. R, 3 táblázat,
6 kép, 8 ábra).

Szentes F.: Keszthelyi-hegység.

Popbi KecTxeJib. .

La montagne de Keszthelv — M. .4,11. Földt. Int. Évi Jel. az 1944. évrl. 12.

old.

— Összefoglaló jelentés az 1948 — 49. évi pestkörnyéki felvételrl

ObeAHHeimbiü orqeT 0 cbe.MKax, npoiiaBeACHHbix b OKpecTHOcrii IleuiTa b 1948—
1949 roAa.

Compte rend des levés exécutés aux environs de Budapest en 1948—49. —
M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl 11—20. old. (Fr. or. R, 1 térkép).

Szentes F.; lásd Vigh — Szentes.
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Szentpétery Zs.: Az Alsóbagolyhegy kvarcporfirja a Bükkhegységben.
KeapueBbifí nop$iip b ropax Bkjkk.

Le porphyre quartzeux du mbnt Alsóbagolvhegy dans la montagne Bükk. —
Földt. Közi. 82. köt. 10-12. sz. 368-373. old. (Or. ném. R).

— Die basische magmatische Masse des Bükkgebirges.

OcHOBHaa apynxHBHaH .\iacca r,op Bkjkk.

Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 295—301. old. (Németül, or. R).

Szörényi E.: Kövületgyjtés a Gaja-völgyben és Dudaron.
Cöop OK'a.MeHeiiocTeíi b floanHe Fan h b üyAape.

Collecte de fossiles dans le val Gaja et á Dudar.
M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl 37—40. old. (Fr. or. R).

— Két új Echinocyamus faj a dunántúli eocénbl.

JiBa HOBbix BHAa Echinocyamus h 3 aouena SaAyHaiícKofí o.iacTH.

/leux nouvelles espéces du genre Echinocyamus de l’eocéne transdanubien.
Földt. Közi. 82. köt. 7 — 9. fz. 289 — 293. old. (Fr. or. R, 1 ábra).

— A Maretia hungarica Vadász miocén-korú faj hovatartozásának tisztázása.

KJiaccH(})HKauHn Maretia huny. Vadász.
Classification du genre Maretia hungarica Vadász. — Földt. Közi. 82.
köt. 7—9. fz. 302— 303. old. (Fr. R, 1 ábra).

Szts E.: Jelentés a nagykovácsi és pilisvörösvári medencék eocén képzdmé-
nyeinek rétegtani viszonyairól.

JlOKJiaA 0 CTpaTHrpat})HMecKiix ycaoBuax aoueuoBbix opaaoBaHHÍi paüOHOB HaAb-
KOBauH H nn.TiiiUBepeuiBap.

Compte rend des conditions stratigraphiques des formations éocénes des
bassins de Nagykovácsi et Pilisvörösvár. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1948.
évrl 39—45. old. (Fr. or. R, 1 szelvény)

— Jelentés a Nyugati Vértes eocén képzdményeinek rétegtani viszonyairól.

HOKJiaA 0 CTpaTnrpaij)HMecKux ycJiOBHHX aouenOBbix oSpasOBauHÜ aanaAHOü
MacTH rop Beprein.

Compte rend des conditions stratigraphiques des formations éocénes de la

montagne Vértes Occidentale. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1948. évrl
47 — 56. old. (Fr. or. R)J

— Adatok az Esztergomi-medence középs-eocén kszénképzdményeinek
ismeretéhez.

XlaHHbie K CBeAeHHHAi o cpeAue-aoueHOBbix KaMCHOyro.TbHbix oSpasoBauHíí 3cxep-
roMCKOro öacceÜHa.
Contributions a la connaissance^ des formations houilléres éocénes moyennes
du bassin de Esztergom. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl 21—25.
old. (Fr. or. R).

Sztrókay K.t Üjabb vizsgálatok hazai ércásványokon.

HoBbie HCC.xeAOBaHua ua BeurepcKux pyAHWX Mimepajiax.
Nouvelles recherches sur des minerais métalliféres de la Hongrie. — Földt.
Közi. 82. köt. 1—3. fz. 37 — 50. old. (Ném. or. R, 3 ábra)

— Cölesztin Gyöngyösoroszi ércteléreiböl.

UeJieCXHH
.
H3 >KHJIbHbIX BOpOA C. RbeHAbeiIIOpOCH.

Célestine des roches filoniennes de GyöngyösoroszL_^ Földt. Közi. 82. köt.
7—9. fz. 304. old.

— Mecseki vasércképzdés.

Opa30BaHne >Ke.xe3H0H pyAw b ropax Mcmck.

La formation du minerai de fér de la montagne Mecsek. — M. T. A. Msz.
Tud. Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 211—230. old. (12 kép, 2 ábra)

— reuexuMecKOe HccjTCAOBaHue CjXcaob >Keae3H0 pyAti b ropax MeMCK.
* La genése du minerai de fér de la montagne Mecsek. — Acta Geol. Tomus

I. fasc. 1—4. 303 — 325. old. (Oroszul, fr. R, 12 kép, 2 ábra)
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Takács P.: lásd Ettre-Roimvalter — Szádeczky-Kardoss— Takács.

T o k o d y L:. Kristallographische Untersuchungen an Pyriten aus dem Kai-
patenbecken. — Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 327 — 339. old. (Németül, or.

R, 7 ábra).

KpncTajTJiorpa(})iiMecKoe uccaegOBaniie niipiiTOB öacceHiia Kapnar.

— A kozári azurit-elfordulás a Mecsek--hegységben.

.MecTopo>KAeHne aaypiiTa b ropax Me^eK.

Occurence de l’azurite dans la montagne Mecsek. — Füldt. Közi. 82. köt,
7 — 9. fz. 263 — 269. old. (Néni. R, 4 ábra)

— Néhány ásvány Raia-Mare (Nagybánya) és Baia Spiie (Felsöbánya)-ról.

HeKOTOpbie .Mimepa.Tbi na Baiia-Mape ii Bafía-Cnpiie.

Quelques minéraux de Raia-Mare et Baia Sprie. — O. T. M. Évk. Tomus II

287-294. old. (Ném. or. R)

T o 1 n a y K.: Mélyfúrás-kutatás. Tankönyv technikumok számára.

PaySoKoe öypeHne ii pasBegKa. y^eÖMiiK.

Forage et prospection á grande profondeur. Mamiéi scolaire. — Tank. Kiadó.

Tö ry K.: A Duna és szabályozása.

Pena /lyuaií n ee pery.iiipOBaHiie.

Le Danube et sa régularisation. — Ak. Kiadó.

U,n g á r T.: Üjabb adatok a Nyírség geológiájához.

HoBbie gaHHbie k reo:ioriiii o6.^acTn Hnpuier.

Nouvelles données á la géologie du Nyírség. — Földr. Ért. 1. évf. 2. fz. 387 —
389. old. (3 szelvény, 1 ábra)

Vadász E.: Kszénföldtan,

reo.aoriia yran.

Géologie du charbon. — Ak. Kiadó.

— A magyar földtan fordulata.

riOBOpoT BenrepcKOH reoaormi.

La tournure de la géologie hongroise. — Akadémiai Értesít 59. köt. 491. fz.
52-54. old. Földt. Közi. 82. köt. 1-3. fz. 4-6. old.

— A geológus Leonardo da Vinci.

Peo.aor Jleonapgo ga Bunmi.

Léonardo da Vinci le géologue. — P'öldt. Közi. 82. köt. 1—3. fz. 81—83.
old.

— A vulkanogén megjelölés értelmezése.

ToaKOBamie repMima ,,ByaKanoreHHbiH‘'.

L’interprétation du terme ,,volcanogéne". — Földt. Közi. 82. köt. 1—3. fz.
83-84. old.

— A radioaktív abszolút kormeghatározás kérdése.

K Bonpocy pagHoaKTiiBnoro aöcoaioxHOro onpegeaeiinH reoaorimecKOíí anoxH.

La question de la détermination de l’áge géologiqúe absolu pár la radioactivité.
Földt. Közi. 82. köt. 4 — 6. fz. 204 — 206. old.

— A földtani rejtnyelv mvelinek figyelmébe.

Bo BHHManne aauiiMaiomiixcH cneunaabiiori TepAiiiHoaorneH no reoaoriin.

A l’attention des amateurs de lalangue crvptique en géologie. — Földt. Közi.
82. köt. 4-6. fz. 206-207. old.

— Szovjet üledékvizsgálatok tanúlságai.

BbiBOgbi coBCTCK'iix HCcaegOBaHHíí no ocagKa.w.

Résultats d’analyses sédimentaires sovietiques. — Földt. Közi. 82. köt. 7-^9.

fz. 305 -.308. old.

)
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— Estheria-ía'} a Mecsek-hegységbl.

Bha Estbe! ia H3 rop MeMei<;

Genre d’Estheria des montagnes Mecsek. — Földt. Közi. 82. köt. 7 — 9. fz.
303. old. (1 ábra)

— A bakonyi mangánképzdés.
OöpaaoBanne Mapranua n ropa.x BaKOiib.

La formation du minerai manganésifére dans la montagne Bakony. — M. T. A.
Müsz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 231—261. old. (13 ábra)

— Contributions au probléme de l’altération latéritique des rocbes.

/lauHbie K Bonpocy -TaxepHTOBoro BbiBeTpuBannn.

-\.cta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 341—347. old. (Franciául, or. R, 3 ábra)

— La formation manganésifére de la montagne Bakony.

cbopMauHH .MaprauueBbi.x pyg b ropax BaKOnb.

Acta Geol. Tomus I. fasc. 1 —4., 349 — 382. old. (Franciául, or. R, 13 ábra)

— Hozzászólás Hevesi Gy. és Osztrovszki Gy. eladásaihoz.

BbiCKasbiBaHiie k gOKaaay jjb. XcBeuiu h Xib. OcrpoBCKu.

Xotice au discours de Gy. Hevesi et Gy. Osztrovszki. — M. T. A. Msz. Tud.
Oszt. Közi. III. köt. 1. sz. 29 — 32. old.

Vendel M.: Adatok az allitos agyagásványok tömegviszonyának megállapí-
tásáboz, kapcsolatban az iszkaszentgyörgyi bauxit ásványtani vizsgálatá-
val.

üaHHbie fl.TH onpeAeiiCHun cooTHOuieHn« Macc a.x.iiiTOBbi.x rmiHucTbix AmuepanoB
B CBH3I1 C AUlHepa.10rHMeCKH.MlI HCC.ieflOBaHHHAUl OKCHTa ,MeCTOpO)KAeHHH paÜOHa
HcKaceHTgbepAb.

Données concernant l’établissement du rapport de la masse des minéraux
d’argiles allitiques, en connexion avec Fexamen minéralogique de la bauxite
d’Iszkaszentgyörgy. — M. T. A. Msz. Tud. Oszt. Közi. V. köt. 3. sz. 263—280.
old. (6 ábra, 3 táblázat)

— Beitráge zr Bestimmung dér Mengeverbáltnisse allitiscber Tonmineralien,
im Zusammenbange mit dér mineraliscben Untersucbung des Bauxit es von
Iszkaszentgyörgy. —
XiaHHbie gaa onpeae-ieHiia cooTHOuieHHH .uacc a.i.inxoBbix rauHHCXbix .vumepanoB
B CBH3H C .MHHepaJlOrimeCKH.MH HCC.iegOBaHHH.MH OKCHXa MeCXOpOAKACHllH paiíOHa

HcK'aceHXAbebAb.

Acta Geol. Tomus I. fasc. 1—4. 383—401. old. (Németül, or. R, 3 táblázat,
6 ábra). ,

V e n d 1 A. — A 1 m á s i A.: Über sulfatbaltige Grundwásser.

O cy.ibiJiHXHbix BOAax.

Acta Tecbn. Tomus V. fasc. 2. 125 — 152. old. (Németül, or. R, 6 ábra)

V e n d 1 A.: Geológia II.

reo.ioriiH II. uacxb.

Géologie II. partié. — Tank. Kiadó.

Yenkovits I.: Beszivárgó csapadékvizek vegyi összetételének változásai. _

Ha.MeHeHim xn.MUMecKoro cocxaBa ax.MOciJiepHbix boa, npocammaiomHxcH uepes
pa3HOo6pa3Hbie nOMBU.

Les variations de la composition chimique des eaux de précipitation qui se

filtrent á travers de" différents sols. — M. Áll. Földt. Int. Évi Jel. az 1949. évrl
203-207. old.

— Barlangok fejldésének dialektikája.

HHa.xeKXHKa paaBHXnn nemep.

La dialectique du développement des grottes. — Hidrológiai Közi. 32. évf.

5 — 6. sz. 197-204, old.
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— A karsztkutatás gyakorlati vonatkozásai.

ripaKTHMecKHe OTHOmeHiin Hcc.ieflOBanHH Kapcxa.

Les relations pratiques de l’exploration du Karst. — Földr. Ért. 1. évf. 1. sz.

138-140. old.

Vértes L.: A Mélyvölgyi kfülke és néhány más mecseki barlang kutatá-
sáról.

riOHCKH n pacKOnKH B nemepa.x rop .WeHeK.

Exploration de l’abri de Mélyvölgy et d’autres grottes du Mecsek. — Földt.
Közi. 82. köt. 7 — 9. fz. 270—278. old. (Or. fr. R, 5 ábra)

— Az sember kifejldésének régészeti bizonyítékai.

Apxeo.ionmecKHe AOKasareabCTBa pasBUTiin nepBObiTHoro MenoBeKa.

Les preuves archéologiques du développement de Thomme primitif. — Termé-
szet és Technika CXI. évf. 5. sz. 287 — 293. old. (10 ábra)

— Üj természeti kincsünk: az aggteleki „Béke-barlang".

HoBoe npiipoAHOe orarcTBO Hauieü crpanbi: neuiepa „Mnp" b ArrxeJieK.

Notre nouveau trésor natúréi: la grotte, nommée „La Paix" d’Aggtelek. —
Természet és Technika CXI. évf. 9. sz. 549—553. old. (7 fénykép).

V í g h G.: Részletes térképezés és kövületgyjtemény a tardosi Szélhegyen.

rioApoHOe KapxnpoBaHHe n cop OKaMene.xocxeü Ha rope Cen b g. TapAOui.

,
Lévé détaillé et recueil de fossilesau Mont Szélhegy de Tardos. — M. Áll. Földt.
Int. Évi Jel. az 1944. évrl 27—28. old. (Fr. or. R)

V i g h F.: Akadémiai karsztvizkonferencia.

KoH({)epeHUHH Ha xcAiy „Kapcxosbie boaw" b AKaACMiiu.

La conféjence de TAcademie sur la theme: „L’eau karstique”. — Bány. Lap.
VII. évf. 6. sz. 334-336. old.

Vigh F. — Szentes F.: A dorogi szénmedence hegyszerkezeti és védréteg-
viszonyai, különös tekintettel a karsztvízveszély elleni védekezésre.

yc.xOBHH reoxek'xoHHKH H aamnxHbix c.ToeB AOporcKoro yrojibnoro öacceüna c
xoMKH apeHHH samiixbi ox KapcxoBOíí boabi.

Description de l’orographie et de la couche protectrice du bassin houillére de
jHorog, en vue de la protection contre le danger de l’eau karstique. — Bány.
Lapok VII. évf. 11. sz. 588 — 600. és 12. sz. 645—656. old. (5 ábra)

M’ e i n G y.: A komlói bányaföldtani kutatások legújabb eredményei.

HoBbie peay.xbxaxbi reo.xoruMecKii.x HCCJieAOBaHiiü b KomjXO.

Derniers résultats des recherches de géologie miniére á Komló. — Földt. Közi.
82. évf. 10 — 12. fz. 337—348. old. (1 térkép, 1 szelvény, 1 táblázat)

— Hidrológiai adatok a Bükk-hegység keleti részébl.

riiAporeo.ionmecKiie AauHbie na bocxomhoh nacxn rop Biokk.

Données hydrologiques de la partié est de la montagne Bükk. — Hídról. Közi.
32. évf. 1-2. sz. 12-19. old.

— \ Mecsek-hegység hidrogeológiája.

PHAporeo-XorHH rop Me^eK.

La hydrogéologie de la montagne Mecsek, — Földr. Ért. 1. évf. 2. fz. 237 — 250.
old. (1 térkép)

Zsivny V.: Barit Pilisborosjenröl.

Bapux H3 ríH.THUiopouiHeHe.

Sur le baryte de Pilisborosjen. — Földt. Közi. 82. köt. 7 — 9. fz. 257 — 262.
old. (13 ábra) (Ném. or. R.)

— Über den^Cerussit von Rudabánya (Kom. Borsod. Ungarn).

HepyccHX H3 PyAaanbH.
O. T. M. Évk. Toinus II. 295-296. old. (Németül, or. R.)

Összeállította: K i 1 é n y i n é.



TÁRSULATI ÜGYEK

Kihangzott eladások

:

XI. 12-én Központi eladóülés:

Vadász E.: A magyar földtani irodalomról.
Jantsky B.:A szovjet pegmatit irodalom és felhasználása a
hazai pegmatit kutatásokban.

XI. 19-én Ásvány-kzettani szakülés:

N e m e c z E.: A bauxitok vasásványai.
Nagy K.: A montmorilloriit kvantitativ meghatározása.

XI. 25-én slénytani szakosztály ülése:

K o 1 o s V á r y G.: Elzetes jelentés a hazai triászkorallok
vizsgálatáról.

S i d ó M.: Az urkuti mangánösszlet fedrétegének foramini-
ferái.

XI. 2b-án A.': oktatási bizottság továbbképz eladása.
Szádeczky E.:A hazai geokémiai kutatás feladatai az elemek
földkéregbeli elrendezdese alapján.
K o c h S.’: A geokémia szerepe napjaink földtani kutatásaiban.

XI. 26-án Barlangkutató szakosztály ülése:

J a k u c s L.: Gvozdeckij: Karszt c. könyvének ismertetése.
R o s k a M.: A bakonyi barlangi ásatások új eredményei.
L e e 1 - Ö s s y S.: A szárhegyi zsomboly a szalonnái karszton.

XI. 26-án Geokémiai szakosztály ülése:

F ö 1 d V á r i n é V o g 1 M. — K 1 i b u r s z k j* B.: A termikus
berendezések ismertetése és egy új készülék bemutatása.
G r a s s e 1 y Gy.: Elektrolitikus ércszövetelemzés.

XI. 26-án Kolaj földtani szakosztály ülése:

A. M. Szóló vkina: Földtani alapfúrások a Szovjetunióban.
T. A. M i s c s e r a k o V : Karotázsmérések eredményeinek
kiértékelése.

XI. 28-án Köszénföldtani szakosztály ankétje Miskolcon:

Tregele K.: A keletborsodi barnakszénmedence bányaföld-
tani viszonyai.
P o r s z á s z K.: Az Ózd — Egercsehi barnakszénmedence bánya-
földtani viszonyai.

XII. 3-án Központi eladó ülés:

Schréter Z.: A Budai és Gerecse-hegység peremén elforduló
édesvízi mészkövek

XII. 16-án slénj-tani szakosztály ülése:

Szabó L: A. A. Boriszják: A fejldéstani palaeontológia fkér-
dései. (Ismertetés.)

S i d ó M.: I. A. Korobkov: Rokonsági kapcsolatok kimutatása
regenerált kagylók díszítése alapján.
Gsepreghyné Meznerics I.: Magyarországi középs-
miocén Pleurotomák.

XII. 17-én Barlangkutató szakosztály ülése:

Vértes L.: A Bükkhegységben végzett barlangi ásatások leg-

újabb eredményei.
M a r k ó I.: A Baradla (színes diapozitív vetítése).
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XII. lt)-én Ásvány-kzettani szakosztály ülése:

H e r r ni a n n M.: Lebedev: A szilikátok keletkezése és ener-
getikai értékelése. (Ismertetés.)

Székyné Fux V. — Barabás A.: Dunántúli eocén-vul-
kánosság.
Zsivny V.: A Földalatti Vasút feltárásaiból elkerült kalcit és
pirít kristályok.

XII. 29-én Az Oktatási Bizottság ankétje az Épitanyagipari Tudományos Egye-
sület és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel
közös rendezésben:

B a u m a V.: A magyarországi vegyesásványbányászati elfor-
dulások technológiai és népgazdasági viszonyai.
B e r e c z k y E.: A cementipar technológiai kérdései.
Király J.: Magyarországi tégla- és cserépipari agyag elfordu-
lások technológiai és népgazdasági promlémái.

1953. I. 14-én Központi eladó ülés:

S c h m i d t E. R.: Magyarország hegységszerkezete a legújabb
geomechanikai vizsgálatok tükrében.

I. 21-én Ásvány-kzettan és Geokémiai szakosztály együttes ülése:

Zsivny V.: Cerusszit a Velencei-hegységbl
J a n t s k y B.: A Velencei-hegység újabb geokémiai adatai.
B i d 1 ó G.: Két hazai andezit mállási vizsgálata.

' I. 23-án Barlangkutató szakosztály ülése:

Székely A.: Az ágasvári Csörgöiyuk barlang.
J a k u c s L.: A retekcseppk képzdés.

I. 28-án Barlangkutató szakosztály ülése:

V e n k o V i t s I.: A tapolcai tavasbarlang vízföldtani kapcsolatai.
J a k u c s L.: A szifonképzdés.

II., 11-én Ásvány-kzettani szakosztály ülése:

M a u r i t z B. — C s a j á g h y G.: Glauberit Perkupáról.
.Mauritz B. — Tolnai V.: Sajóhídvégi trachittufa.
M á n d i T.: Kristályszemnagyság meghatározása röntgenanaliti-
kai úton.

II. 18-án Barlangkutató szakosztály és Földrajzi Társaság és Hidrológiai Tár-
saság karsztkutató bizottságainak együttes ülése

:

Karsztterminológiai ankét (A vita vezetje Venkovits I.).

II. 20-án Geokémiai szakosztály ülése:

B á r d 0 s s y G y.: Adatok a titán geokémiájához.
K 1 i b u r s z k y B.: A redoxpotenciál mérése.

II. 21-én Az Oktatási Bizottság továbbképz ankétje.

S ü m e g h y J.: Az 1952. évi alföldi földtani térképezés eredmé-
nyei és módszertana.
.Mauritz B.: A legújabb üledékes kzettani eredmények.
J a n t s k y B.: Pneumatolitos ércesedés legújabb eredményei
a Cseh-Szász Érchegységbl.
Reményi K. A.: A földtani anyaggyjtés módszertana.

II. 25-én Központi eladóülés:

Balogh K.: A Bükkhegység földtani vizsgálatának eddigi
eredményei.
K o 1 o s V á r y G.: A Bükkhegységi triász korallok.
Mészáros M.: Üjabb vizsgálatok a délbükki agyagpalákon.

III. 4-én Barlangkutató szakosztály ülése:

J a k u c s L.: Az újonnan feltárt Aggteleki cseppköbarlang
ismertetése.
,I o ó T.: A váci Nagyszál víznyel barlangjai.
R a d ó D.: solymári Ördöglyuk barlang.

Klnökséyi ülés 1953 január hó 9-én: Az 1953. évi munkaterv megbeszélése.

Március hó 6-án: Üj felels szerkeszt és oktatási felels választása.



I. TÁHLA

Kisvarsányi: Szarvask környéke



II. tAbla

Kisvarsányi; Szarvask környéke



III. TÁBLA

10 11
Kisvarsányi: Szarvask környéke



IV. tAhla

C s. M ez ne r i c s : Salgótarjáni köszénfekv



\ . tAhla

Cs. Meznerlcs: Salgótarjáni köszénfekv



VI. tAhla

Cs. M ez ner i c s : Salgótarjáni köszénfekvö


