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ÉRTEKEZÉSEK

A dixAntili felsö-eocéx vulkánosság

SZÉKYNÉ FUX VILMA— BARABÁS ANDOR*

1. A fels-eocén (bartoni) vulkánosság elterjedése

Üharmadkori vulkánosság nyomai a Budai-hegység területeri Szabód.,
H 0 f m a n n K., L ö r e n t h e y I., K o c h A., Pávai-VajnaF.,Horu-
s i t z k y F., V i g h Gy. közlésébl már régen ismertek. A lapilli, illetve tufa-

szer elfordulások két szintben találhatók. Részben az oligocén (kiscelli) agyag-
ban, részben a fels-eocén nummulinás mészk, illetve briozoás márga rétegei

közé települnek. Sok esetben a tufaanyag a fels-eocén transzgressziót megelzen
a triász dolomit karsztos felszínére hullott le (4, 5, 8).

Újabb kutatások szerint az óharmadkori vulkáni mködés elterjedése sok-
kal jelentsebb. A dunántúli felszíni elfordulások és az óharmadkori rétegeket
harántolt fúrások alapján az oligocénben, de különösen a fels-eocén bartoni-
emelet idején jelents elterjedésü és mérték vulkáni tevékenységgel kell szá-
molni.

.Munkánk célja a fels-eocén szétszórt adatainak összeszedése, a még nem
közölt új fúrásokból és lelhelyekrl származó anyag feldolgozása, egyeztetése
és értékelése volt. Eredményeinkbl a fels-eocén vulkánosság mértékére, elter-

jedésére, a kitörés központjára, illetve központjaira következtettünk. A tufa-

anyag mechanikai elemzésében B. Lieszkovszky Zs. és R e g é c i E.
segítettek.

Az eocén középtenger — a legújabb vizsgálatok szerint (14) — ÉK, illetve

DNy fell nyomult elre és a Dunántúli Magyar Középhegység mentén, kisebb-
nagyobb nyílt medencerészleteket és öblöket hozott létre. Az eocén rétegöszlet,

különösen a dunántúli — mint Vadász megállapítja — megszakítás nélküli

üledéksorozat (15), amelynek összetételében kövületben gazdag parti mész-
kövek és márgák uralkodnak. Barnakszén telepekkel és közbetelepült, félig

sósviz rétegekkel kezddik. A középs-eocénban kisebb eltolódásokkal állandósul

a tenger epikontinentális jellege. A fels-eocént változatos kifejldés, külön-
böz vastagságú tengeri üledékek képviselik, fleg mészk, márga, vagy homokk.

Az eocén elterjedése a Dunántúli Magyar Középhegységre és a tle északra
fekv részekre korlátozódott. A hegység déli szegélyét jelz, a Balaton—Velencei
tó vonulatától délre es területen eocén üledéket nem ismerünk. (1. ábra)

A Magyar Középhegység mentén létrejött medencékben helyenként vulkáni
tufák, — így pl. a Budai hegység területén, a Gerecse északi részén, Padrag
környékén stb. — a felszínen is elfordulnak. A medencék szélén a barnak-
szén, illetve bauxit feltárására irányuló fúrások, a lovasberényi mélyfúrások
stb. tártak fel a fels-eocén rétegöszletben (bartoni-emelet) több helyen és jelen-

ts mennyiségben vulkáni tufákat, illetve vulkáni ^mködésre utaló nyomokat.

• Eladták a Földtani Társulat Ásvány-Kzettani szakosztályának 1952. december 19-i ülésén.

15* — 13-22
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A jelenleg ismert, legfontosabb tufaelfordulások a következk ;

1. Délnyugati Bakony területérl :

P a d r a g.

a) \ Padragról Csékútra viv út keleti oldalán, a 6-os km knél betorkoló
út É-i oldalából.

b) 64. sz. fúrás 26,0 — 35,6 m (magfúrás).

H a 1 i m b a

a) 171. sz. fúrás 96,0—98,0 m (magfúrás).
b) Tufaszórás nyomok ;

169. sz. fúrás, 8,0— 9,0 m (magfúrás). ^
170. sz. fúrás 16,0 — 19,0 m (magfúrás).
171» sz. fúrás 99,0 — 101,5 m (magfúrás).
172. sz. fúrás 62,0 — 70,0 m (magfúrás).

2. Északkeleti Bakony területérl :

Fehérvárcsurgó:
R. 21. sz. fúrás 21,0 — 25,0 m (rapid).

Iszkaszentgyörgy (Lutéti-emelet) :

XXXVI. sz. fúrás 21,1—30,0 m (magfúrás).

3. Vértes déli öblébl :

Lovasberény:
a) l. sz. mélyfúrás (artézi) 187,0—305,0 m (rapid). Ebbl tufaszint:

192,8-207,3 m, 225,25-232,45 m, 261,0-263,2 m, 305,58 m (16).

b) II. sz. mélyfúrás 414,0—436,4 m, 451,0—452,0 m, 488,0—492,0 m,
536,0—542,0 m, 546,0—551,6 m (rapid).

c) III. sz. mélyfúrás (MÁSZ 411. sz. fúrás) (rapid). Tufaszintek 649,0—
676,0 m, 549,0—572,5 m, 463,0—474,0 m. Tufanyomok 629,4—633,0
m, 572,5 — 596,0 m és végig az egész eocén öszletben.

4. Gerecse északi oldaláról ; j

Lábatlan-Nverges újfalu: A két község közötti felszíni el-
fordulás.

5. Esztergom vidékérl

:

' Nyergesújfalu:
Dorog: 933. sz. fúrás 40,26 — 106,70 m (magfúrás).
A tufanyomok feldúsulva 42,0 — 51,6 m.

6. Budai hegység területérl :

Budakalász: 2. sz. fúrás (magfúrás).
Tufaszintek 166,24-166,60 m, 176,08-176,5 m.
Tufanyomok 176,5 — 195,2 m.
Felszíni elfordulások:
Békásmegyer:A Rókahegy K-i lejtjérl az orbitoidás mészkbl (5).

Budakeszi: A községtl a Széchenyihegy felé vonuló árokból (10).
Budaörs: Kis-, Nagy-Kálváriahegy, Luckerhegy (3).

Budapest

:

a) Széchenyi-hegy É-i lejt (3).

b) Zugliget bejárat (3).

c) Guggerhegy teteje (3).

d) Kis-Svábhegy É-i kbánya (6).

e) Mátyáshegy (briozoás márga) (7).

f) Páfrány-utca 25. (4).

g) Ferenchalom ÉNy-i oldal (4).
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Ezeken az irodalomban ismertetett és általunk megvizsgált mintákon
kívül újabb kutatások alapján budakeszi fúrásokból (Hegeds J. közlése)

és Mór, Pusztavám, Balinka, Kisgyón környékérl
( S z t s E. közlése) ismerünk

biotitos vulkáni tufaszórásnyomokat.
A felsorolt helyek tufáinak kzettani leírását kisebb részben az irodalom-

ból vettük át. Nagyobb részt magunk határoztuk meg. A meghatározást és a
tufaféleségek pontos megállapítását igen megnehezitette, hogy az eredeti tufa-

anyagot csak a legritkább esetben találtuk tisztán, más üledékanyagtól men-
tesen. (Pl. Padrag, Lovasberény). A tufák legnagyobb része a vulkáni explózió

után vagy a tengerbe hullott, vagy a partról lemosódott és igy más kzet anyagá-
val keveredett. Ezért a meghatározásnál mindig gondosan külön kellett válasz-

tani az eredeti (autigén) tufa és az allotigén elegyrészeket. Sok esetben az eocén-

rétegsor különböz kzeteiben tufaanyag csak igen kis mennyiségben fordul

el (dorogi fúrások mintái).

2. A vulkáni tufák ásványos összetétele

Ásványos összetétele szerint valamennyi megvizsgált tufa andezit-tufa.

Régebbi irodalmi adatok szerint (4, 5, 8, 12) a Budai hegység területén „kvarc-
trachit”, tehát riolittufák is elfordulnak, de az ásványtani leirások alapján eze-

ket is andezit-tufáknak tekinthetjük, melyekhez kvarc mint allotigén elegyrész

keyeredett.
Az andezittufák ásványos összetételük szerint három ftípusba tartoznak,

amelyek területileg is jól elhatárolódnak egymástól.
a^^Amfibólandezit-tufa (Padrag, Halimba, Lovasberény, Békásmegyer,

Nagykovácsi, Budakeszi, Budaörs).

ój JBiotitandezit-tufa (Fehérvárcsurgó, Balinka, Mór, Pusztavám, Lábat-
lan, Nyergesújfalu, Budakalász, Budapest közvetlen környéke). '

c) Piroxénandezit-tufa (Lovasberény).
y'

a) Amfibólandezit-tufák.

Ásványos összetételük alapján (lásd a mellékelt táblázatot) a tufákat
a következkben jellemezzük :

A padragi, halimbai, lovasberényi minták csaknem kizárólag vulkáni
tufaanyagból állanak és ásványos összetételük igen jól egyezik. A könny frak-

ció uralkodó ásványa mind a 0,5, 0,5— 0,2, mind a 0,2— 0,1 frakcióban a zónás
kifejldésü, albitikerlemezes, bázisos andezin-savanyú labrádor összetétel plagio-

klász. A zónás kifej lxiés annyira jellegzetes, hogy a tufák ündezites származása
nem kétséges. A plagioklász mellett a könny frakcióban csak kevés törmelékes
eredet, szögletes, vagy lekerekített allotigén kvarcot, s néhány kalcit szemet
találtunk. A nehéz frakció legjellegzetesebb ásványa, különösen a 0,2— 0,1 és

0,1— 0,05 frakcióban, a (zöld és sárgásszöld között) pleokroós zöld amfiból

(nP = 1,63 — 1,65) T/c 13— 20° között változik. A zöld amfiból mellett lénye-

gesen kisebb mennyiségben barna- vagy bazaltos amfiból, biotit (a halimbai
0,5— 0,2 frakcióban különösen jelents) magnetit, cirkon, apatit is jelentkezik.

A padragi mintákból számolt átlag szerint 100 szembl (a 0,2— 0,5) frakcióban :

zöld amfiból 85
barna amfiból 7

biotit 2
magnetit 6

Cirkon, apatit csak törtszázalékban.

Hasonló típusú kzetnek kell tekinteni a békásmegyeri Rókahegyrl Szár-

mazó ersen elváltozott, elkaolinosodott zöld szín andezit-tufát is. Az elkaolino-

sodott plagioklászok albitikerlemezessége, zónássága és az amfibolok alakja
helyenként még felismerhet. Elmállott amfiboljait K o c h A. is említi (5).
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Ezenkívül ide kell sorolnunk a Budai hegység területérl részben Szabó
J. (12), részben H o f m a n n K. (2, 3)-tól felfedezett és leírt budakeszi és buda-
örsi tufákat. Irodalmi közlésekbl (5) csak annyi állapítható meg, hogy ezek is,

a békásmegyeri tufához hasonlóan, andezitos jellegek, s mivel a békásmegyeri
tufákban mind K o c h , mind a szerzk kimutatták az amfibólt, analógia alapján
ezeket is amfibólandezit-tufáknak kell tekinteni.

A felsorolt kzetek tehát amfibólandezit-tufák, amelyekben helyenként
különösen a nagyobb szemnagyságban (Halimba, Lovasberény) biotit is meg-
jelenik.

b) Biotitandezit-tuf ák. »

Amfibóltól teljesen mentesek a Dunántúl északi részének (Fehérvárcsurgó,
Lábatlan, Nyergesújfalu, Budakalász) tufa-elfordulásai. A fehérvárcsurgói
(R. 21. számú 21—25 m) fúrásból megvizsgált tufa plagioklásza bázikus andezin,
savanyú labrádor. Színes elegyrészként kizárólag biotitot tartalmaz.

A különböz dorogi fúrások különböz mélységben harántoltak tufa-

nyomokat, de jelents tufaanyag csak a 933. sz. fúrás 41,0—42,0 m mélységbl
került el. Zónás plagioklász ebben is jól felismerhet és az uralkodó biotit jel-

legzetes.

A Lábatlan, Nyergesújfalu közötti felszíni elfordulásban, a fels-eocén
homokkben jelents elterjedésben találni vulkáni mködés nyomait. A vulkáni
tufára utaló legjellegzetesebb ásvány a biotit. A nehéz frakció teljesen amfiból-
mentes. Az elváltozott földpátokban csak egy-két esetben ismerhet fel a zónás
plagioklász.

A 2. számú budakalászi fúrásból elkerült anyag szintén amfibólmentes,
biotitos andezittufa. Elkalcitosodott, elkaolinosodott plagioklászainak szerkezete
csak kivételesen zónás.

A biotitos tufák kevés kvarcot is tartalmaznak.
Horusitzky- és Vigh-tl (Páfrány-u. 25.) a briozoás márgából

leírt tufa labrador és bytownit tartalma alapján szintén andezitos jelleg, mivel
azonban a leírásban semmi színes elegyrész sincs említve, típusát pontosan nem
tudtuk megállapítani (4).

Ugyanez érvényes Pávai-Va
j
na közlésére is, mely kvarc-trahit,

illetleg riolit-tufát említ a Budai hegység fels-eocén rétegsorából, a Mátyás-
hegy briozoás márgájából. Pávai-Vajna ásványtani leírást nem közöl.

A tufa riolitos jellege valószíntlen, kvarctartalma alapján a biotitandezit-tufák
közé sorolható.

A biotitandezit-tufáknak a Budai hegység területén való elterjedését iga-

zolja az is, hogy az új nagykovácsi fúrásokból biotitos tufanyomok kerültek el.

c) Piroxénandezit-tuf ák.

A lovasberényi 2. számú fúrás fels-eocén rétegsorából Mauritz B.
írt le piroxénandezit-tufát. Ennek földpátja zónás plagioklász (labrador), színes

elegyrésze augit. Opak elegyrész magnetit, alárendelten cirkon, apatit és kvarc-
törmelék. Lapillik és vulkáni üveg valószínleg szintén elfordul (10). (2. ábra.)

Összefoglalva az eddigieket, kétségtelen, hogy a bartoni emelet
rétegsorában legnagyobb mennyiségben az amfiból-
andezit-tufák, legkisebb mennyiségben a piroxénan-
dezit-tufák szerepelnek. Utóbbi csak a lovasberényi II. számú
mélyfúrásból került el.

Az amfibólandezit-tufa uralkodólag a nyugati,
illetve déli, a b i o t i t a n d e z i t - t u f a az északi, illetve
keleti részeken elterjedt. (1. 1. ábrát)

Nem teljesen tisztázódott az iszkaszentgyörgyi lutétiai-emeletbe tartozó
tufás elfordulás kzettani jellege. Vizsgálataink szerint a sok mállott plagi-
oklász között egy-kettn zónásság is megfigyelhet. A nehéz frakcióban uralkodó
zöld amfiból (törésmutatója, pleokroizmusa a lovásberényi, padragi, halimbai
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tufákban elforduló amfiboléhoz igen hasonló) mellett, kevés barna amfiból,
diopszid, 1—2 apatit, magnetit szem is jelentkezett. Az ásványtani jellegek

alapján — véleményünk szerint — a tufaeredet feltételezhet. Ezzel ellentétben

M a u r i t z felfogása szerint az elfordulás nagy vastagsága és elterjedése, vala-
mint zöld amfiboljának a sugárk-csoport tagjaihoz hasonló optikai viselkedése
metamorf kzetekbl való származásra utal. A kérdés végleges eldöntését igen
megneheziti, hogy a földpátok ersen mállottak és hogy a tufa homokos üledék-
kel nagymértékben keveredett.

3. Elfordulási viszonyok és a vizsgálati adatok kzettani és földtani értékelése

Nem könny feladat a bartoni tufák kzettani jellegének pontos meg-
állapítása sem. A legjobban definiálhatóknak (lovasberényi, halimbai, padragi,

budakalászi stb.) kristálytufa jellege van. Tiszta tufaszintet azonban egyik lel-
helyen sem találunk. A tufaanyag csaknem minden esetben más ülédékes
kzet anyagával keveredett, vagy át is mosódott. így sokszor csak átmosott
tufákról, illetve tutitokról beszélhetünk. Szemnagyság! összetételük szerint az
általunk megvizsgált tufák a vulkáni homokok, illetve a finom vulkáni homokok
osztályába sorolhatók (1).

Hozzá kell tenni, hogy a szemnagyság! összetétel megállapítása, mivel a
tufaanyag más üledékes kzet anyagával keyeredett, csak a legritkább esetben
nyújtott valódi képet. Összeállításunk a rendelkezésünkre álló legtisztább tufa-

szintek anyagára vonatkozik.

Szemcsenag>’ság súlyszázaléka

Szemcseátméríi
mm-ben Padrag/fúrás/

a
Padrag/telszin/

b
Halimba

c

Budakalász
d

> - 0,5 2,80 0,24 0,36 22,58

0 ,5- 0,

2

35,79 9,67 44,02 48,80

0 ,2- 0 ,l 26
,6? 36,67 22,86 13,08

0 , 1
- 0,05 I2 92

8^65

13,19

28,08 14,65 6,36

0 ,05- 0,02
<- 0,02

11,50

13,84 .

8,08

10,03

2,85

6,33



Székyné—Barabás: Dunániúli fels-eocén vulkánosság 225

Az alig osztályozott szemcseeloszlás arra utal, hogy az eredeti tufa porfiros

szövet lehetett. A közelfekv padragi és halimbai tufák szemnagysági össze-

tételében mutatkozó bizonyos fokú eltérés csak helyi jelentség és valószínleg
az az oka, hogy a tengerbe hullott tufaanyag a tenger mozgásával és a hullám-
veréssel kapcsolatban bizonyos mértékben osztályozódott.

A tufák eredetüket minden kétséget kizáróan vulkáni kitörésnek köszön-
hetik. Települési viszonyaik, más üledékkel való váltakozásuk, a biotit pikkelyek
párhuzamos betelepülése viszont világosan mutatja, hogy jórészük vízben üle-

pedett le.

A tufákkal változó üledékek tengeriek. A vulkáni kitörés a fels-eocén
transzgresszióval kapcsolatos. A Bakony délnyugati területérl (Padrag, Halimba),
a Vértes déli öblébl (Lovasberény) származó tufák a bartoni-emelet azonos
szintjébe települnek. Padragon, Halimbán a tufa a transzgresszió után ülepedett
le. iNÍáshol így pl. Lovasberényben még az is valószínnek látszik, hogy a tufa

egy része még a fels-eocén transzgressziót megelzen rakódott le és rövid ideig

tartó szárazföldi felhalmozódás után mosódott be a .tenger agyagos, meszes üle-

dékei közé.

A budai Ferenc-halom északnyugati oldalán a tufa a dolomit fels-eocén
transzgressziót megelz karsztos felszínére hullott, de a késbbi erózió miatt
csak a dolomit repedéseiben maradt meg. Dorogon a tufaszórás nyomai a fels-
eocén (bartoni) nummulinás, ortofragminás mészk és homokk rétegeiben.

Lábatlanon a fels-eocén homokkben, a Budai hegység területén a fels-eocén
nummulinás mészk fels részében (Budakeszi, Nagykovácsi stb.), majd az
eocént bezáró briozoás márgában találhatók.

Mindez és az a körülmény, hogy pl. Lovasberény környékén 350—400 m
vastagságot kitev fels-eocén összlet csaknem minden tagjában találunk vul-
káni eredet anyagot, továbbá, hog>' a jól definiálható tufarétegek közül az
egyik vastagsága a 22.4 m-t is eléri, arra utal, hogy a bartoni-emelet idején a
Dunántúl erélyes vulkáni tevékenység színtere volt.

A tufák elterjedésének, ásványos összetételének és földtani helyzetének
megállapításán kívül másik fontos feladatunk a kitörés valószín helyének meg-
állapítása volt. Tekintve, hogv a bartoni-emelet rétegsorából, az egyébként is

legjobban elterjedt amfibólandezit-tufák legnagyobb tömegben a lovasberény!
fúrásokból kerültek el, ezek ásványos összetételét a közelfekvó Velencei-hegy-
ség andezitjével vetettük össze.

Az ásványos elegyrészekben a megegyezés tökéletes, de nemcsak a lovas-

berényi, hanem a többi amfibólandezit-tufára vonatkozólag is. V e n d 1 A. szerint

a Velencei-hegység andezitjében — a tufákhoz hasonlóan — labrador összetétel,
több mm-es, zónás plagioklász képviseli a porfiros beágyazást. A színes elegy-

részek között a zöld amfiból az uralkodó, amelynek pleokroizmusa, kioltása

a tufákban elforduló amfiboléval tökéletesen egyezik. Az amfiból mellett épúgy,
mint a tufákban, a Velencei hegységben is a biotit csak alárendelt és csak helyen-
ként szaporodik fel jelents mennyiségben. Diopszidosodott amfiból a lovasberény!
tufában is elfordul. Az andezitre jellemz kevés apatit, cirkon, magnetit a tufák-
ban is kimutatható volt.

Az ásványos összetétel egyezésén kívül a tufák uralkodó ásványos elegy-
részeinek szemna^sága alapján sikerült megállapítani, hogy a Velencei hegység
feltételezett kitörési központjától távolodva, az elegyrészek szemnag\'sága foko-
zatosan csökken.

A Velencei hegység! andezit porfiros beágyazásainak átlagos szemnagy-
sága 5— 1 mm.

A lovasberény! amfibólandezit-tufa uralkodó ásványos elegyrészeinek
szemnagysága 1— 0,^5 mm.

A padragi és halimbai amfibólandezit-tufa uralkodó ásványos elegyrészei-
nek átlagos szemnag>'sága 0,5— 0,1 mm. (3. ábra.)
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A Velencei-hegységtl nyugatra fekv elfordulások anyaga tehát kétség-

telenül a Velencei-hegység andezit kitörésével kapcsolatos. De innen származ-
tathatjuk a Budai hegység fels-eocén rétegsorában talált amfibólandezit-tufákat

is. Utóbbiakat vizsgálva már K o c h A. is azt következtette, hogy a fels eocén-
ban mköd „kvarcmentes trachit” (andezit) vulkán valahol a Budai-hegység

közelében mködhetett (5). E felté-

telezésnek a Velencei-hegység jól meg-
felel.

A lovasberényi II. sz. fúrásból
elkerült piroxén-andezit-tufa hasonló
ásványos összetétele alapján minden
kétséget kizáróan a Velencei-hegység
piroxén-andezit kitörésébl származik.

Sokkal nehezebb kérdés a te-

rület északi és keleti részén elterjedt

biotit-andezit-tufák kitörési központ-
jának megállapítása. Ezeket a tel-

jesen amfiból-mentes tufákat a Ve-
lencei-hegységbl nem származtathat-
juk. K 0 c h A.-al szemben, aki a fels-
eocénban csak egy mköd vulkánt
tételezett fel, elttünk már más szer-

zk (Horusitzky — Vigh) is

reámutattak arra, hogy a fels-eocén-
ban — a Budai hegységben talált nyo-
mok alapján — két kitörési központ
lehetett. A biotitandezit-tufák kvarc-
tartalma, dácitos jellege szintén kü-
lön kitörési központ feltételezését kö-
veteli meg.

Felvetdött a gondolat keleti

légáramlatokkal számolva, hogy ezek
anyaga a Mátra-hegység eocénkorú

biotitandezit vulkánosságával kapcsolatos. A keleti légáramlat jó összhang-
zásban áll azzal a megállapításunkkal is, hog>' a Velencei-hegység amfiból
andezit-tufái különösen a hegységtl nyugatra terjedtek el. E feltevésünk-
nek csupán az a körülmény mond ellent, hogy úgy a gerecsei, mint a
budakalászi tufás elfordulások biotitjainak jelents szemnagysága közelebbi
kitörési központra utal. Nem lehetetlen, hogy a P a n t ó G. által a nagy-
börzsönyi ércelfordulással kapcsolatban említett (7) pontosabban meg nem
határozható korú ó-hannadkori biotitamfibóldácit, vagy biotitamfibólandezit
vulkánból származtak ezek az amfibólmentes, illetve amfibólban szegény biotit-

andezit-tufák.

Összefoglalóan tehát a fels-eocénban legalább két vulkáni kitö-
rési központot kell feltételeznünk. Az egyik — meg-
állapításunk alapján — minden valószínség szerint
a Velencei-hegység. A másik eocén vulkán helyére
azonban — mint a fentiekbl kitnik — pontos tám-
pontunk nincs. Az elterjedés és szemnagyság alap-
ján csak az tételezht fel, hogy a biotitandezitvul-
kán valahol a Budai-hegységtl északra mködhe-
tett.

b • Parog (felszín) ú Buüokalász

3. ábra. Bartoni tufák szemnagysági
összetételének kummulativ görbéje
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B. CeKH-tPyKC — A. Bapaöaui.

BepxHe-3oueHOBbiH ByjiKaHHSM b SaflyHaHCKoíí oöjiacTH

B oö^aacTii rop By^bi, H3 cnoeo BepxiieooueHOBoro HyMMyaiiHOBoro ii3BecTHBKa,

MUiaHKoro MeprenB ii oaHroueHOBoií (KiiuJuenJicKOíí) r3iinbi, CjieAt-i flpeBHe-TpeTHMnoro
ByAKann3Ma öbijiii y>Ke panbuie H3BecTnbi b reononmecKofí jiHTepaType (2).

OfluaKO, no hobbim flauHbiM, pacnpocrpaHenHe ApeBHC-TpeTHMnoro BynKann3Ma
ropa3flO 3HamiTenbHee, ii iMOwho cmiTaxb c ByjuoHunecKofi AeHTenbHOCTbio 3HannTenb-
Horo pacnpocTpaHeHHH h oöbCMa, na ociiOBaHHH peaynbraTOB noBepxHOcriibix mccto-
HaXO>KAeHHH II ÖypOBblX CKBaWAIH.

SouenOBan cniiTa npeAcraBJUieT coSoií nenpepbiBiiyio nocneAOBaTeiibHOCTb otbo-
>Kenníí, pacnpocTpaHCHHe KOTopoíí orpammeHO na yMacTKH, neMomiie b ceBepHOM
HanpaBnenmi (cm. piic. 1). BepxHuti aouen pa3HOo6pa3Horo pasBiiTiiH npeACTaBaneT
COÖOÍÍ MOpCKlie OT.aO)KeHllB paBHOÍÍ MOtUHOCTlI, B HlIX BCTpeMaiOTCH H ByiIKaHHMeCKHe
Ty(})bi, T. e. CJicAbi ByjiKaHimecKofi AeHTe.ibHOCTii Ha Bceíi TeppiiTopim BenrepcKHX
CpeAHMX Pop 3aAynaíícKOH oSnac™ (cm. cxcMy KapTbi).

HcKiHOmiTCjlbUO TyíJlOBblH r0pH30HT HC BCTpCMaeTCH Ha HHKaKOM MeCTOHaXOWACHHH.
BonbUiiiHCTBO TyíJiOB nonano b Mope nocjie By.TKaHUMecKoro H3Bep>KeHHH, Bc.ncACTBHe

Mer OHii BMCiyaniicb c MaTepnanaMu Apyriix ocaAOMUbix nopOA- MacTo ryijibi nepcMbi-

jiHCb; c.ieAOBaTejibiio penfa hact To.ibKO o nepcMbiTbix Ty(J)ax, T.e. ryiJiiJniTax. Haiinymue
onpeACJiHeMbie hmciot xápaKxep xpiicTa/inimecKoro ryijia. Oo rpaHynoMeTpHMecKOMy
cocraBy mo>kho npimucniiTb iix k KJiaccy ByjiKaHiiitecKHx necKOB (1). Manó copTnpoBan-
Hoe pacnpeAencHHe 3epen yKaabiBaei na nop$npoByio TCKCTypy nepBOiiananbHoro
Ty(})a.

'

rio MHnepajibHbi.M npiiMecHM xy4)bi mo)^ho npn<HiCjXiiXb k 3 ochobubim xiinaM, koxo-
pbie H no nnouiaAii xopoino orpannmiBaioxcíi APyr ox Apyfa:

) porooÖMaHKO-aHAeanxoBbie xyijibi

) ÖHOXHX-aHAeanxoBbie xyij)bi

e) niipoKceH-aHAeanxoBbie xyijibi.

B CBMxe SapxOHCKOro npyca, b cbmom anaMiixenbiiOM KonimecxBc naxoAHxcH poro-
oÖMaHKO-aHAeaiixoBbie xy(l)bi, b HanMeHbineM KO-ximecxBe niipoKceH-aHAeaiixoBbie xyijibi.

PorooÖMaHKO-anAeanxoBbie xyi})bi pacnpocxpanenbi npeoÖJiaAaiomHM oöpaaoM na 3anaA-
HOM HJIH K))KHOM, 6nOXIIX-aHAe31IXOBbie xy(j)bl Ha CCBepHOM linn BOCXOHHOM ynaCXKC
BenrepcKHX CpeAHiix rop SaAynaHCKOH oöJiacxH.

Ty4)bi 6c3 coMHeHMíi CBHaanbi no nponcxo>KAeHHio c ByjiKaHimecKiiMii iiSBepweHiiHMH.
H3BepM<eHne oxhocxhxch k xpaHcrpeccini sepxHcro aouena.

Tyijibi oxjxo)Kn.xncb MecxaMii (JlOBaiuöepenb, nacxbio ropbi ByAbi) npeABapnxeiTbHO
xpancrpeccHH, na ApyroM Mccxe (na k3>khoh h aanaAnoH tjacxH ropbi BaKOHb ii aP-)«
noc.xe xpancrpeccHH. B JHopore cncABi nacbinKii xy(]30B HaxoAnxcn b BepxHeaouenoBbix
cnoHx HyMMyjiHHOBoro ii3BecxHHKa H necqaHHK'a; na xeppHxopHii rop ByAbi b Bepxnefí
qacxii BepxHeaouenoBoro, nyM.MyjiHHOBoro n3BecxHJiKa, x. e. b MUiaHKOBO.M Mcprene.

Bee 3X0 H KpoMe xoro xo oöcxoHxcjXbCXBO, nxo b oi<py>KHOcxH A- JlOBainöepeHb,
B noMXii Bcex naexnx BepxHeaouenoBOH xonmii, b 350—400 m moiahocxm, HaxoAflxcn Ma-
xepiianbi BynKanimecKoro npoHcxowAeiiHH, yKaabiBaex na xo, nxo bo speMH öapxoHCKoro
npyea b SaAyHaHCKOH o6nacxn npon30uijxa aHepcHmian By.xKanimecKan AcnxenbHOcxb.
PacnpocxpaHCHHe, MHHepajXbHbiH cocxaB, pa3Mepbi aepen, reonorimecKoe no.ioweHiie
xy(})OB yKa3biBaiox na xo, qxo uenxp H3Bep>KeHHM porooÖMaHKO-aHAeaiixoBbix h niipoR-cen-

anACBHXOBbix xy$OB, pacnpocxpaHCHiibix na aanaAnoH ii iojkhoh qacxnx, nauieJicn, no
Bcetí BepoHXHOcxH, B ropax BeJienue.

Mxo KacaexcH Meexa Apyroro aouenOBOro BynKana, y nac nex HHi<aKoro iiaAOKHoro
onopHoro nyuKxa. Ha ocHonaHiiii pacnpocxpaneHHH, pa3Mcpa aepcH h MHnepanbHoro
cocxaBa mo>kho npeAnono>Kuxb xo.xbKO xo, nxo 6noxiixanA'e3nxoBbiH ByjiKaii AeíícxBOBa.x
rAC-xo B ceBepHO.vi HanpaBneHini ox rop ByAbi.
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Les phéiionienes voleaniqiies á l’Eoeéne siipérieur en Transdaniibie

pár Mme SZÉKY FL X et A. BARABÁS

Dans la littérature il y a plusieurs articles concernant les tracesde phéno- !

ménes voleaniqiies dans les montagnes de Buda observés dans des calcaires

nummulitiques et des marnes á Bryozoaires de l’Eocéne supérieur, ainsique dans
;

les couches d’argile de l’Oligocéne (couches de Kiscell) (2, 3, 4, 5, 6, 8, 12). Cepen-
j

dánt selon les derniéres recherches l’aire de l’activité volcanique au Paléogéne j

a été beaucoup plus considérable. D’aprés les affleurements et les sondages exé-
cutés ,en Transdanubie il fant compter avec une activité volcanique considérable

’

et étendue surtout au Bartonien. i

L’ensemble des couches de l’Eocéne forme une série sans interruptions,

són étendue est limitée au Massif Central Hongrois de la Transdanubie et aux
|

parties situées au Nord du Massif (voir la fig. 1.). L’Eocéne supérieur est représen-

té pár des sédiments marins d’un aspect varié et d’une épaisseur variable, il ’i

renferme des tufs voleaniqiies ou des traces rappelant une axtivité volcanique
sur le territoire entier du Massif Central Hongrois Transdanubien (voir la carte).

'

Des horizons de tufs purs ne sont visibles nulle part. La plus grande partié des
tufs est tombée á la mer aprés l’explosion volcanique et s’est mélangée ainsi avec
le matériel d’autres sédiments. Souvent les tufs ont subi une certaine éluviation

’et alors on ne peut parler que de tufs ou de tuffites translavés. Ceux qui sont le

mieux définissables ont le caractére d’un tuf cristallin. Selon la grosseur de leurs

grains on peut les classer parmi les sables et les sables fins volcaniques, respec-

tivement (1). La distribution á peine assortie des grains indique que le tuf original

a dú avoir une texture porphirique.

Selon les constituants minéraux on peut classer les tufs en trois types prin-

cipaux, qui sont aussi bien séparés territorialement :

a) tufs d’andésite á amphibole,
b) tufs d’andésite á biotite, ^

c) tufs d’andésite á pyroxénes.

La série des couches de l’étage bartionen contient surtout des tufs d’andé-
site á amphiboles, les tufs d’andésite á pyroxénes y sont beaucoup moins répandus.
Les tufs d’andésite á amphibole dominent dans la partié ouest et sud du Massif
Central Hongrois Transdanubien, tandisque les tufs d’andésit'e á biotite sont
répandus dans les parties nord et.est.

Les tufs sont certainement d’origine exclusivement volcanique. L’ériiption

est rattachée á la transgression éocéne supérieur. Pár endroits (Lovasberény,
une partié des Montagnes de Buda) ils se sont déposés avant la transgression,

en d’autres endroits (partié sud et ouest du Bakony) aprés la transgression. A
Dorog des traces de tufs se voient dans les couches de calcaire á Nummulines
et á ürthophragmies et de grés de l’Eocéne supérieur, ainsi que dans les marnes
á Bryozoaires. Ces occurences, ainsi que le fait qu’il y a du matériau d’origine

volcanique dans presque tous les membres de l’ensemble éocéne supérieur d’une
épaisseur de 350 á 400 métres, indiquent que pendant le temps de la formation
de l’étage bartonien la Transdanubie a été le théátre d’un énergique activité

volcanique.

L’extension des tufs, leur composition minéralogique, la grosseur de leurs

grains et leur position géologique indiquent que le centre d’éruption des tufs

d’andésite á amphibol et des tufs d’andésites á pyroxénes a pu étre situé dans
la montagne de Velence. Pár contre nous n’avons pás de preuves certaines quant
á l’endroit du second volcan éocéne supérieur. L’extension des tufs, la grosseur
de leurs grains et leur comjiosition minéralogique ne permettent que de supposer
que le volcan d’andésite á biotite se trouvait quelque part au nord de la montagne
de Buda.
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ADATOK A TITÁN GEOKÉMIÁJÁHOZ

BÁRDOSSY GYÖRGY ÉS BÁRDOSSYNÉ LIESZKOVSZKY ZSUZSA*

Régóta ismert, hogy a bauxitban a Ti átlagosnál nagyobb mennyiségben
szerepel. A kérdéssel kapcsolatban feldolgoztuk számos vegyelemzés adatait

és vizsgáltuk a bauxitban és az üledékes kzetekben elforduló titán geokémiai
viselkedését.

Els célunk a magyar bauxit átlagos TÍO 2 tartalmának meghatározása
volt. Az eddigi irodalom elemzései a TiOg mennyiségét is feltüntetik, de számítá-
sokat az átlagos TiOg tartalom meghatározására még nem végeztek. A titán

mennyiségi viszonyainak meghatározására a fbb bauxitelfordulásokról több
mint hétezer vegyelemzés adatait használtuk fel.

Számításaink szerint a magyarországi bauxit átlagos TiOj tartalma kereken
2,00%. A fbb bauxitelfordulások átlagos TiOj tartalmát külön-külön is meg-
határoztuk. Az egyes elfordulásokban kapott átlagos TiO^ mennyiségeket a
következ táblázatban foglaltuk össze :

Elfordulás Átlagos
TiO,.%

Felhasznált elemzések száma

Iszkaszentgyörgv— Kincses’ 2,17 924 drb.

Nézsa 2,16 95 ,,

Kvirád— Izamajor 2,13 759 ,,

Gánt— Harasztos ....•>* 2,00 1659 ,,

Halimba— Cseres 1,98 1244 ,,

Halimba— Devecseri-út 1,92 1988 .,

Szc— Határvölgy 1,64 999' ,,

Megjegyezzük, hogy átlagszámításainknál nemcsak az elfordulások jó-

minöségü, alumínium gyártásra alkalmas bauxit ércét dolgoztuk fel. Felhasznál-
tuk a teljes földtani értelemben vett bauxittest minden analízisét, beleértve a
bauxittest agyagos részeit is.

A táblázatból kitnik, hogy az elfordulások átlagos TÍO2 tartalma alig

különbözik egym4stól, a különbségek csak néhány tizedszázalékot tesznek ki.

Megvizsgáltuk a fenti átlagértékek kiinduló adatait, az egyes elemzések
eltérését a kapott átlagtól, az egyes Ti02%-okat, melyeklDl az átlagértékeket
kiszámítottuk.

E feladatok tisztázására legalkalmasabbak a gyakorisági diagrammok.
Az elemzésekben szerepl TÍÜ 2 értékek gyakoriságát százalékban fejezzük ki.

Például: a halimba— cseresi elfordulásról 1244 elemzésbl 89-ben 2,4%-os a TiOj
tartalom. A 89 elemzés az összes elemzés (1244) 7,15 %-a. Ezeket az értékeket
gyakorisági százalékoknak nevezzük. A gyakorisági diagrammokban a derék-
szög koordinátarendszer vízszintes tengelyére a TÍO 2

értékeket, a függleges
tengelyre pedig azok gyakorisági százalékait mérjük fel. A fbb magyar bauxit-
elfordulások gyakorisági diagrammját az 1— 6. ábra tünteti fel.

* ElöatUák a M. FölcUani Társulat Geokémiai szakoszlálvának 1953. II. 20.-án tartott szak-
ülésén.
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}»

Hahmbo-Cseres

10 15 3.0

Ti02% ' '

05 10 15 2.0 • 2.5 3.0

TtOz %

Hátimba -Berecseri-úf

fordulásokban viszonylag szk határok között váltakozik. 0,5% alatti és 3,2%
feletti mennyiségben csak egészen kivételes esetekben fordul el TiOj. Néhány
nyirád—izamajori elemzésben 4,5, st 7% TiOg tartalmat észleltünk. Hasonló-
képpen néhány 4—5%-os értéket találtunk a halimbai, iszkaszentgyörgyi és

nézsai elemzésekben is. Gánton Gedeon T. szerint egy-két esetben 8%-os
TiOj-t is tapasztaltak (8). Az alsóperei bauxitban Földvári A.-né egyik elem-
zése 4,44% TiOa tartalmat mutatott ki (5). Ezek azonban kivételek. Számunkra
sokkal fontosabbak a fentemlített határokon belül található TiOj értékek, melyek
a bauxit 99%-ára jellegzetesek.

A gyakorisági diagrammok lefutása elfordulásonként különböz. Gyakori-
ság szempontjából a legkevésbbé egységes a njúrád— izamajori elfordulás bauxitja,

ahol a TiOg tartalom túlnyomó része 1,0—3,0% közötti mezre oszlik el. A többi
elfordulás TiOg értékeinek eloszlása sokkal egj'ségesebb. íg^^ a Halimba—
Devecser-úti elfordulásban 1,3— 2,5%, a halimba— cseres! 1,3—2,6%, .szc-
határvölgyi 1,1—2,3%, Gánt—Harasztos 1,4— 2,6%, végül iszkaszentgyörg}’’—

kincses! elfordulásnál 1,8—2,7% a TiOg tartalom legnagyobb része.

Teljesség céljából megvizsgáltuk néhány fontosabb külföldi bauxitel-
fordulás TiOj tartalmát.

Vadász E. által bevezetett karsztbauxit és lateritbauxit-terület meg-
különböztetést követve, elször a karsztbauxit-elfordulások TiO, tartalmát
tanulmányoztuk.

• A bihari elfordulások TiOj tartalma a kevés vegyelemzés alapján 1,5— 4,0%.
A jugoszláviai bauxitelfordulásokon több helyen csak nyomokban van

titán, másutt viszont, az irodalom szerint, 1—3%.
16 Földtani Közlöny — 14-10
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Az olaszországi bauxitelfordulások Tiüg tartalma 1,2— 3,0%.
A franciaországi elfordulásokban, Lapparent szerint a TiO, 0,6— 5,8%..

Túlnyomólag azonban 2,0— 3,5®/o-

Sajnos, a Szovjetunió bauxitelfordulásainak
.
titántartalmáról csak igen

kevés adatot sikerült nyernünk. Észak-Urali bauxitelfordulások TiO, tartalma

l,8-2,0%.
A lateritbauxit-területek közül klasszikusnak nevezhet indiai bauxiU

elfordulásokról F o x sok vegyelemzést közöl. Az indiai bauxit titántartalma,

nagy : átlagosan 6—8%, de maximálisan 12, st, 16°/ó-os is elfordul. Az elszórtaix

1_3 o/q-os titántartalmú bauxitelfordulások Fox szerint alárendeltek.

A guayanai bauxit titántartalma elfordulásonként eltér. Átlagosai^

2-5%.
Az arkansasi bauxitban Gordon legújabb vizsgálatai szerint a titán--

tartalom leginkább 2% ; a georgiai, alabamai és californiai elfordulásokban
átlagosan 2—4%.

Ausztrália elfordulásainak titántartalma Vadász szerint átlagosan 5%^
Az afrikai Arany-part elfordulásaiban a titántartalom általában i

azonban az egyes elfordulások értékei nagyon különbözk.
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Az elzket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a magyar bauxit titán-

tartalma a külföldi elfordulásokénál valamivel kisebb. magyar bauxittal az
olaszországi és a jugoszláviai bauxit TiO« tartalma közel egyez.

.\ laterit-bauxit Ti02-tartalma nag>'obb a karszt-bauxitokénál. Az elb-
biekben ugyanis 2—8%, az utóbbiakban pedig 1—4% az átlagos titántartalom.

.\z eddigi irodalmi adatok közül legnagyobb a titántartalom az indiai bauxitban,
ahol a TÍO 2

sokszor a 10%-ot is meghaladja.
Továbbiakban vizsgáltuk a TÍO 2 és a bauxit többi alkatrésze közötti össze-

függéseket.

Igen érdekes az összefüggés a TÍO 2 és az AUOs mennvdsége között, melyre
az eddigi irodalom még nem utalt. Feltn, hogy minél nagyobb a TÍO 2 meny-
nyisége (tizedszázalékokban kifejezve), annál nagyol>b, az AI 2Ü 3 tartalom is. Ez
a megállapítás törvényszernek mutatkozik. Pontosabb számszer adatok nye-
rése végett elfordulásonként feldolgoztuk a rendelkezésre álló 7000 vegyelemzést.
Kiszámítottuk a TiO, tartalom függvényében a vegyelemzések átlagos AI

2O 3

tartalmát. A kapott átlagok a kiinduló megfigyelést teljes egészében megersí-
tették. Számításaink végeredményeit az alábbi táblázatban közöljük :

1

T102
1

1

Á t 1 a g 0 s AI2O3 t a r t a 1 0 m

l

Halimba

—

Cseres

Halimba— !

Devecseri-út

j

S2ÖC—Határ-
völgy

Nyirád— j

Izamajor

j

Gánl—
Harasztos

Iszkaszent-

györgy—
Kincses

Nézsa

O'
.0 .

1

0/
.*0 % %

I

0/ %

",6 24,8 29,4 16,9 20,7

0,7 22,3 24,8

0,8 29,0 33,0 32.2 22,3

0,9 30,5 36,8 33.5 22,4

36,5 33,8 37,2 34,7 29,9

1.1 36,0 37,9 38,6 35,0 32,0

1,2 39,8 41,6 38,6 37,7 36,6 32,1

1„8 ,39,9 42 1 39,5 42,9 39,9 —
1,4 42,1 44,6 40,9 43,9 40,7 .35,1

1 .0 43,3 4.5,8 41,1 46,7 41,2 41,3 34,9

1,0 43,2 47.2 41,6 49,2 42,7 38,9 35,9

1.7 43,0 47,8 43,2 50,2 43,5 40,9 36,4

1,8 45,3 48,2 44,2 49,9 45,2 46,4 42,6

1,9 45,0 49,7 45,0 51,3 45.3 47,0 44,6

2,0 48.4 50,1 45,9 51,7 47,0 .50,1 42,6

2,1 49.4 51,2 47,1 53,7 48,0 50,4 45,3

2-2 51.8 51,4 47.7 53.7 49,3 52,2 49,2

2,3 53,0 51,9 47,7 .53,5 48,8 51,3 50,6

2,4 56.1 53,0 48,1 .54,2 .50,9 51,8 53,6

2,5 56,0 54,2 19,3 54,0 53,4 52.5 51,6

2,6 55,2 55,2 49,5 55,6 54,9 53,5 55,5

2,7 55,3 55.8 49,6 55,7 56,8 .53,8 55,6

2,8 55,6 57,3 50,3 56,9 .53,4

2,9 60,6 56,3 55,6 —
3,0 58,9 56,2 57,7 54,1

3,1 62,9

1

61.9

.

A táblázat szerint minden egyes elfordulásban az AUOg tartalom követ-
kezetes növekedését figyelhetjük meg. A felhasznált nagyszámú vegyelemzés
statisztikai értéke bizonyítja, hogy valóban törvényszer összefüggés van a két
elem között. A számszer adatok szemléltetésére a fenti adatokat derékszög
koordinátarendszerben ábrázoltuk (7. ábra).
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A diagrammból megállapíthatjuk, hogy a növekedés mértéke elfordulá-
sonként közel megegyez. Átlagban 0,1% TiOg növekedésnek 1,5% AlgOa növekedés
felel meg. Egyedül a szc— határvölg\d elfordulásban kisebb valamivel a növe-
kedés mértéke.

továbbiakban aTiOgés az FogOs tartalom közötti összefüggést vizsgáltuk.
E célból kiszámítottuk az elemzések átlagos FOgOa tartalmát a TÍO 2 tartalom
függvényében.

Eredményeinket az alábbi táblázatban foglaltuk össze

:

TiOa t 1 a g 0 s FCjOj t a r t a 1 0 m

t

Halimba—Deveesen-út Nyirál—Izatnajor Iszkaszentgyörgy

—

Kincses
Nézsa

% % % % 0/
/o

0,0 17,2 10,9 6,8
0,7 — — 9.1

0,8 15,8 10,0 7,7

0,9 21,4 14,5 8,3

1,0 15,3 14,0 23,0
1,1 21,8 16,9 16,8
1,2 18,9 10,1 16,7
1,3 17.2 16,6 -
1,4

' 1,5

20.0 14,9 1 .5,6

20.1 15,9 19,6 15,1
!,•<> 21.4 19.8 16,2 11.2

1,7 20,9 19,6 19,3 16,5

1,8 21,4 19,2 17,3 12,6

1,9 23,2 20,4 17,1 . 15,7

2.0 22.3 23,0 17,5 15,0

2,1 22,6 21,8 17,2 _ 17.4

2,2 22,8 20,9 17,7 15,0

2,3 24 1 22,5 18,9 17/3

2,4 23.8 23,1 18,5 19,5

2,5 23.7 23,7 19,2 18,2

2,6 22,6 22,4 18.1 24,1

2.7 24,6 23,6 17,8 23,4
2,8 23.7 23.7 19,3
2,8 15,8 23,7 —
3,0 21,6 23,7 17,6
3,1 20,3

A táblázat adatait a következ ábra szemlélteti.

Molímbo-Oevecseri-úl'

Myirád -!zamajor
Jszkászentgyórgy-Kincses
Mézsa

0.6 0.8 to VI fi. ie 1.8 io Z2 ih is 2^ io h
TiO^ tortalom T.

8. ábra.
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A táblázatból és a diagrammokból kitnik, hogy a TiOaésaz FCjOs tartalom
között van némi összefüggés. A TiOj tartalom növekedésével csekély mérték-
ben az FeaOs tartalom is n. Ez a növekedés azonban sokkal kisebb, mint amit
az AljOa esetében, és az egyes görbéket számos kiüt érték zavarja.

A két összefüggés egymáshoz való viszonyának szemléltetésére a 9. ábrán
együtt tüntettük fel a vas- és alumínium görbéket.

fc:

\ '
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Az elzkben elmondottak még részletesebb szemléltetésére elkészítettük
\

egy halimbai fúrás szelvénydiagrammját, melyeken derékszög koordináta r

rendszerben a mélység függvényében ábrázoltuk a félméterenként vett elemzések |i

alumínium, szilícium, vas és titán tartalmát (10. ábra).

‘^h03.Si0^.Fe203%-65 60 55 50 ^5 90 35 30 25 20 15 10 5 0

10. ábra.

A szelvénydiagrammon az alumínium és titán értékek párhuzamos lefutása

azonnal szembetnik. Látható, hogy az AlgOs tartalom növekedésével a SÍO 2

tartalom csökken és a vas- és a titántartalom között nincs közvetlen kapcsolat.

Összefoglalva az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy a magyar bauxit-

ban a titán- és alumíniumtartalom növekedése között törvényszer összefüggés

van. A külföldi bauxitelöfordulásokra, sajnos, nem végezhettünk az elzkhöz
hasonló számításokat, megfelel számú vegyelemzés hiányában. Érdekes errl

a kérdésrl F 0 x következ megállapítása ; ,,Ügy látszik, hogy a titán legjobban

a bauxit-laterit takaró nagyobb alumíniumtartalmú részein dúsul fel.” Ez a meg-
figyelés teljesen egyezik elbb ismertetett eredményeinkkel és megersíti azok

érvényességét a többi laterit-bauxit elfordulásra is. Az a körülmény, hogy a

lateritesedés és bauxitosodás során az alumíniumtartalom növekedésével pár-

huzamosan halad a titántartalom növekedése, még az irodalomban található

kisszámú vegyelemzés alapján is nyilvánvaló. Példaként az alábbi vegyelemzé-
seket mutatjuk be :
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1.
«)

AGG, 13,43 25,19

Tiü. 0,48 1,52

Fe.,Ó, 12,89: 14,73

SiO. 42,42 39.6

1. Bazalt— S?ebengehir{^6.

2. A bazalt laterites mállásterméke.

(B e li r e n fi — B c r g : Chemische geologie 334. old.)

1. Amfibol pala — Brit Guyana.
2. Az amfibol pala laterites mállásierméke.

tBehrend— Berg: Chemische Geologie 33.5. old.)

1

'1.
1

3.

1

AGG, 27,10 29,56
'

37,74

TiGo 0,40 1,20
1

3,30

Fe.,Ó,
;

5,16 1,86 1 1,70

Sió, i 58,00 52,64 1

,

39,80

1. Nefelinszienit — Arkansas.
2. -Mállott nefelinszienit.

3. A nefelinszienit laterites mállásterméke.
(B e h r e n d— B e r g ; Chemische Geologie 335. old.)

1. 2. 3.
j

4,

AGG, 16,75 56,40 13,53 57,03
TiG, 1,71 8,90 1,44 9,52
Fe^Ó, 14,89 7,10 18,81

; 3,94
SiG, 47,44 1,66 47,00 2,76

1

1. Bazalt, Main Pat — India.

2. A bazalt bauxitos mállásterméke.

3. Bazalt Ranchi Distriet — India.

•4. A bazalt bauxitos mállásterméke.
(Fox: Bauxite of India 26. old.)

.\z elzkben tapasztaltak alapján felvetdhet a kérdés, vájjon csupán a
lateritesedés és bauxitosodás folyamatára korlátozódik-e a titán és az alumínium
geokémiai kapcsolata, avagy az üledékes folyamatokra általánosan érvényes.
E célból megvizsgáltuk számos üledékes kzet vegyelemzését. Az elemzésekbl
kiderült, hogy az összefüggés valóban fennáll. Megállapításunk támogatására
elször néhány' összeállítást közlünk az üledékes kzetek, átlagos összetételérl

:
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Clarké; The clata of georhemistry

Eruptivok
átlaga

Agyag Homokk Mészk

SiO, . 59,83 58,10 78,33 5,19
ALÓ3 15,02 15,40 4,77 0,81

Fe,0, 2,62 4,02 1,07 0,54

FeO 3,43 2,45 0,30 —
TiO, 0,79 0,6.5 0,25 0,06

B e h r e n d— B e r g : Chemische Geologie.

SiO 59,12 58,11 78,31 5,19

AI3O3 15,34 15,40 4,76 0,81

FcoO., 3,08 4,02 1,08

[

0,54FeO 3,80 2,45 0,30

TiO. 1,05 0,65 0,25 0,06

Az elzkkel közel megegyez adatokat találunk Szaukov, Mason,
valamint Rankama és Sahama geokémiai munkáiban. Ezeknek az átlag
adatoknak a kiegészítésére bemutatunk néhány hazai kzetelemzést is :

Kzet Elfordulás AI2O3 TÍO2 ^2^3 SÍO2 Elemzések
száma

Bauxitos agyag Nagyvázsony .... 35,7 1,35 414
Bauxitos agyag Zalahaláp-Véndek-
hegy 35,2 1,32 221

Sárga bauxitfed agyag Nyirád-
Izanaajor 27,4 1,40 19,20 37,90

1
IX'

Bauxitfed pirites agyag Izamajor 24,02 1,27 7,20 32,36 2X
Szenes agj'ag ,, 17,20 0,97 9,80 47,.32 4 X
Homokos agyag ,, 10,63 0,87 9,47 64,45 6 0<

Eocén mészk ,, 1,86 0,21 2,20 20,35 2 X
Mállott dolomit ,, 12,01 0,57 19,35 10,49 2 X
Tömör dolomit ,, 0,45 nyom. 2,40 0,61 2 X
Tömör dolomit Halimba 0,22 nvom. 1,70 0,66 6 X
Liasz vörösmészk Piszke ;

.

0,98 0,10 1,83 6,18 1 0

X M á r i á s s y M. ele.nzése.

0 Gedeon T. elemzése.

A közölt elemzésekbl az A1 és Ti párhuzamos haladása világosan kitnik.
Még szebb összefüggést sikerült kimutatni a halimbai eocén rétegsor vizsgálatakor.
Itt a középs-eocénbl a fels-eocén felé haladva, folyamatos átmenetet találunk
a mészkbl az agyagmárgába. Az átmenet során a Ti és A1 változása pontosan
elméleti feltevésünknek megfelelen következett be :

Kzet Mélység AI2O3
.

TÍO2 CaO

Agyagmárga 33 m 14,44 0,55 17,4
Márga 49 m 14,50 0,50 / 20,3
Márga 66 m 12,51 0,50 23,8
Mészmárga 94 m 7,70 0,50 34,0
Mészmárga 113 m 7,04 0,30 34,0
Mészk 149 m 1,27 0,15 48,5
Mészk 185 m 0,90 0,12 50,0
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A titán és az alumínium között tehát minden üledékes kzetre érvényes
összefüggés állapítható meg. Szükséges azzal is foglalkoznunk, mi lehet az oka
ennek az összefüggésnek.

’Az üledékes folyamatok f geokémiai jellegzetessége, hogy azok majdnem
mindig vízzel állnak kapcsolatban. Goldschmidt szerint az elemek vízben
való viselkedését nagy mértékben az ú. n. ion potenciál szabályozza. Az
ionpotenciál azt fejezi ki, hogy mekkora pozitív töltés található az ion felületén.

A vízmolekulák dipólusok. A 3-nál kisebb ionpotenciálú elemek a dipólusokat

magukkal vonzva, ionos oldatokat alkotnak. 3— l‘2-ig terjed ionpotenciál,

tehát nagyobb felületi (pozitív) töltés esetén a dipólus egyik hidrogénje eltaszí-

tódik és a kation töltését a fennmaradó hidroxil ion semlegesíti. Ezek az elemek
hajlamosak arra, hogy vizes oldatukból hidroxidok formájában kicsapódjanak.
Ha az ionpotenciál l‘2-nél nag>mbb, akkor a nagy pozitív felületi töltés a dipólus

mindkét hidrogénjének eltaszítását is lehetvé tózi. Ekkor az ionok az oxigénnel
komplex aniötit alkotnak, melyek továbbra is oldatban maradnak. Minél közelebb-

állnak bizonyos elemek ionpotenciáljai egymáshoz, annál inkább hasonlóan
viselkednek vizes közegben. Az alábbiakban bemutatjuk a fontosabb elemek
ionpotenciál táblázatát :

Az elemek ionpotenelál táblázata

Cs+ 0,6]
i

R>+
K +

0,67

0,75

1 o

Aíí"*' 0,85 r E,

Na+ ] ,00 >
Li-i- 1,3 o

Ba-+ 1,1

Sr=+ 1,0

C.a-+ 1,9 o

Ma-+ 2,20

2,41

Cu-+ 2,41

Co-+ 2,44
1

La®+ 2,50 f --

B3 + 2,50
Xi-+ 2,57
Mg“ + 2,58 Ü

2.7 !-

\3 + 2,8

Zn3 + 3,0

* Bauxilban feldi'isuló elemek.

Sc3 + 3,6

Tli^ + 3,7

Ce^-í- 3,9

Mll3 + 4,29 o
Tí3 + 4, .85

O
N

Fe®+ 4,48 3

Zi< + 4,59 o
* \3 + 4,62 Ji

Cl3+ 4,70 i

Al®+ 5,25

Bt2+ 5,88 -
** Ti’ + 6,25
** 6,55

— O
** Xl>®+ 7,26 w

Mn^ + 7,70

Mo« + 9,70

Si’ + 10,0

\'5 + 12,5

J-*
5 -f* 14,3

B3 + 15.0 o

Cr«+ 17,2

S6 + 17,7 r -
Mn^ + 20,0

o

26,6

X'5 + 33,0

A táblázatból kitnik, hogy a négyértékü titán ionpotenciálja az alumíniumé-
tól csak igen kevéssé különbözik. Véleményünk szerint ebben kereshet a két
elem goekémiai kapcsolatának magyarázata. Az ionpotenciál táblázatból kit-
nik, hog>' a magyar bauxitban feldúsuló járulékos elemek, mint például a V, Cr,

Be, Zn, Mn mind az A1 közvetlen szomszédságában helyezkednek el.

.\z ionpotenciál figyelembevételével az üledékes kzeteknek újrendszerü
geokémiai beosztása alakult ki. Ezt a beosztást a fenti táblázatban is kifeje-

zésre juttattuk, feltüntetve az egyes határok közé es geokémiai kzetfajtákat.
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Tanulmányoznunk kell, hogy milyen mértékben szerepelhet az üledékes
kzetekben és a bauxithan a négyértékü titán mellett a háromérték ? E kér-

déssel kapcsolatban határozott elemzési adat csak elenyész mennyiségben áll

rendelkezésre. A titán oxidációs fokának pontos meghatározása a jelenlegi ana-
litikai módszerekkel ug^’anis csak vasmentes vegyületeknél végezhet el. Vas
jelenlétében — ami viszont a legtöbb üledékes kzetnél kimutatható — a meg-
határozás csak közelít. Ezért a kérdés megoldása csak közvetett módszerekkel
lehetséges. Szádeczky E. legújabb vizsgálatai szerint a titán az üledékes
geofázisokban (és így a bauxitban is) uralkodóan négyértékü formában jelenik

meg. a geokémiai vegyértékszabálynak megfelelen. Hasonlóan állapította meg
Scserbina az üledékes geofázisokban észlelhet redoxpotenciálok vizsgálata

alapján. Szerinte ferrovas jelenlétében 3 és 4 érték titán eg\"aránt felléphet,

ferrivas jelenléte azonban a háromérték titán jelenlétét kizárja. N e m e c z E.
vizsgálatai szerint viszont a bauxitban szinte kizárólag ferrivas van. Mindezek
alapján igen valószínnek látszik, hogy bauxitjainkban valóban a négyérték
titán szerepel. A kérdés végleges tisztázására még további vizsgálatokra lesz

szükség.

Az A1 és Ti geokémiai összefüggését illeten az ionpotenciál nem tekinthet
egyedüli oknak. A természetben lejátszódó folyamatok jellege komplex és az ered-

mények mindig több tényez eg\dittes hatásából származnak. A jelen esetben
fontos tényez az illet elemek különböz pH viszonyok között tanúsított visel-

kedése. E kérdéssel kapcsolatban számos vizsgálati adat áll rendelkezésünkre.
Legutóbb Gedeon T. közölt diagrammot (Fresenius meghatározásai
alapján), mely több, számunkra is fontos elem oldódási viszonyait tünteti fel

különböz pH értékek mellett. Ezt a diagrammot az alábbiakban (11. ábra) mi
is bemutatjuk.

pH-*-
11. ábra. ^

diagrammból kitnik, hogy savanyú pH viszonyok között a titán és az
alumínium kicsapódása csaknem megegyez értékeknél következik be. A kicsa-
pódásra kritikus mez mindkét esetben 3,5— 5,0 pH érték között található.
Savanyú kémhatású oldatokban tehát a Ti és A1 viselkedése eddigi megállapítá-
sainkat megersítve, eg\’mással közel megegyez. titán és a vas közötti össze-
függés megersítésére a ferrivas görbe lefutása is szolgálhat. Az a körülmény,
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hogy a titán— alumínium összefüggés csak savanyú pH viszonyokra érvényes,

értékes adat a bauxitkeletkezés vizsgálatához és még inkább valószínsíti a

savanyú pH viszonyok közötti bauxitképzdést.

Végül további hasonlóságot találunk az A1 és Ti viselkedése között az üle-

dékes folyamatokban annyira fontos kolloid oldatoknál. A vizsgálatok szerint

az Al, Ti, Fe^+, Zr, Cr kolloid oldatainak töltése pozitív, míg a humuszos és agya-
gos kolloidok, a kovasav, mangán, különböz szulfidok stb. kolloid oldatainak

töltése negatív. A töltés szerepé az illet kolloidoldat kicsapódásakor dönt jelen-

tség. Valóban az alumíniuni_feldúsulásá\al együtt dúsul fel a többi pozitív

kolloid (Fe^ Cr, Zr) és a titán.

Összefoglalás ^
1. A magyar bauxitelfordulások átlagos Tiüj tartalma 2,0 ‘’q. Az egyes

elfordulások átlaga ettl alig tér el.

2. A gyakorisági számítások alapján megállapítható, hog>' a TiOj 0,5— 3,2

százalékos határok között fordul el túlnyomó mennyiségben. Kivételes ese-

tekben 4, 5, 7% TÍO2 is elfordul.

3. A magyar bauxit TÍO2 tartalma a külföldi elfordulásokéhoz képest

kicsiny.

4. A külföldi elfordulásoknál a laterit-bauxit elfordulások átlagos TÍO2
tartalma a karszt-bauxitokénál nag\mbb. Legnag^’obb az indiai laterit-bauxité :

6- 8%.
5. Amag3.'ar bauxitban törvényszer összefüggés állapítható meg az .\lgO3

és, a TiOg tartalom között : az alumíniumtartalom növekedésével párhuzamosan
a titántartalom is növekszik.

6. Hasonló összefüggés található a TiOg és Fe.gO^ tartalom között is, azon-
ban az elznél sokkal kisebb mértékben és bizonytalanabb módon.

7. Külföldi irodalmi adatok alapján a lateritesedés során az AlgOs feldúsu-

lása a TiOg feldúsulásával eg\'ütt jár.

8. Az összes üledékes kzetben az AlgO^ésaTiO, tartalom között kimutat-
ható az 5. pontban említett összefüggés.

9. Az összefüggés foka a két elem ionpotenciáljának hasonlósága. Termé-
szetesen más okok is elsegítik az összefüggés létrejöttét.

r. Bapflouiii^u r. BapaouiiieBa:

JíaHHbie K reoxHMHH THiana

AsTopbi aauiiMaioTCH paccMOxpeuiie.M reoxii.MimecKiix saKOiiOMepHOCTeu coaep-

waHiia TiiTaHa b ocaaoMUbix ropubix riopoaax 11 r.iaBubi.M oöpaao.M b öoKCiiTax. Ohu
yCTanoBH.iu ua ocnoBe CTaTiicTimecKHX noacMeTOB, mto BeurepcKiie oKCiirbi b cpeaue-vi

coflep>KaK)T 2% TiOj- Ho .MupoBbi.M .MecTopo>KaeHiiH.\i ycraHOBii-xii, mto .larepiiTOBbie

öoKCiiTbi coflepwaioT oubuie ico.TiiMecTBa Tiirana, Me.\i i<apcTOBbie öoKCUTbi. VcTaHOB-TeHO

TaK>Ke ua ochobc .MUoromic.ieuHbix aua.iuBOB, mto b BeurepcKiix öoKCUTax ii.vieeTCU

Tecuaa reoxii.MiiMecKaa CBUSb Aieway AlgO^ 11 TíOg . .Mowno pacuiiipuTb axy CBHSb

ua Bce Biiabi ocaaoMHbix ropubix nopo/j. no otoh 3aKOiio.MepnocTii biiaho, mto bo Bcex

ocaaoMHbix nopoaax napa.T.Teabuo c oorauieuiie.M KOMnoueuTa AlgOj ooramaeTca ii

TiOg. ripHMiiHOH oToro UB-ieHUH aBTopbi cMUTaioT TecHoe c-xoflCTBO iiOHHoro noTeumiana-
3T1IX anyx ae.Te.MeiiTOB. Kpo.Me Toro ji.vieKDT po.ib KO-iaoiiaubie CBotícTBa 11 pacTBopii.MOCTb

3TUX 3.Te.MeUT0B UpiI paS.TUMHblX yC.TOBlIHX pH. ‘

^ I
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Contributions á la géoehiinie du titaue

pnr GY. BÁRDOSSY et MME GY. BÁRDOSSY

Les auteurs ont étudié le comportement géochimique de la teneur en titáné

des roches sédimentaires et surtout de la baüxite. Ils ont établi pár des calculs

statistiques que la teneur moyenne en titáné de la bauxite hongroise est de 2%.
Quant aux occurences étrangéres ils ont trouvé qúe la teneur en titáné des bau-
xites latéritiques est en moyenne plus hanté que celle des bauxites karstiques. Dans
la bauxite hongroise ils ont pu établir pár plusieurs miile analyses une corré-

lation entre la teneur en alumine et en titáné. Les données qu’on trouve dans
la littérature permettent d’étendre á toutes les roches sédimentaires cette régle,

selon laquelle la teneur en titáné augmente avec l’augmentation de la tei>eur en
alumine. On estime que la cause principale de cette corrélation réside dans la

ressemblance du potentiel ionique des deux éléments. L’établissement de la

corrélation est encore favorisé pár leur comportement colloidicme analogue et

leur solubilité dans diverses conditions de pH.
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A SOMOGYMEGYEI MIKE KÖZSÉGBEN HULLOTT METEORIT VIZSGÁLATA

SZTRÓKAY KÁLMÁN IMRE és FÖLDVÁRI AL VDÁRNÉ*
(XVI-XVII. ttihlával)

L A metoorithullás adatai

Somogy vm. déli részén, Mike község területén 1944 májusában meteorit-
hullást észleltek. A lehullott anyagból két kisebb töredéket Somsich Gyula mikei
lakos 1944 nyarán felküldött Budapestre. A küldeményhez csatolt kísér szöveg
szerint 19á4, május 3-án ,,Mikén este y^l óra tájban fent a levegben néhány gép-
ágyúszer dörrenés volt hallható, majd ers suhogás közt néhány ökölnagyságúk esett a falura. . . A kövek kívülrl a darabokon látható fekete kéreggel voltak
bevonva”. Az értesülés szerzése után kérésünkre Kempf Imre mikei keresked
még további két kisebb darabot küldött fel az egyetemi Ásvány-Kzettani Inté-
zetbe. Tájékoztatása szerint a hullás részleteirl kevés megfigyelés történt, mert
ekkortájt a vidéken heves légiharcok folytak, ami elterelte errl a rendkívüli jelen-
ségrl a figyelmet. A szerzett értesülések után azt a szándékot, hogy a helyszínen
további darabok után személyesen kutassunk, az év során beállott utazási nehéz-
ségek megakadályozták. így csak mintegy másfél esztend múlva, 1945 telén volt
módunkban újra a lehullott többi darab sorsával tördni. Ekkor azonban azt az
értesülést szereztük, hogy a község súlyos harci tevékenység színtere volt, az arc-
vonal itt tartósan megmerevedett, a lakosságot kiköltöztették, majd visszat értükkor
a romok eltakarítása s a lakóházak helyreállítása közben nem gondoltak többé
a meteoritokkal, így azok — sajnos — a háború pusztításának áldozatul estek.

1. ábra. A mikei hullásból származó meteork-példányok. Terin, nagys. 1/2-e.

Météorites provenant de la chute de Mike. 1
'2. grandeur originale.

A hullásból tehát mindössze az a néhány darab maradt meg, melyekhez
elzleg sikerült hozzájutni. A birtokunkba került négy töredékdarab egyenkénti

• Eladták a Magyar Földtani Tár.sulal 19.">2 április 9-i srakiilésén.
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súlya: 1,98, 33,04, 49,64 és 139,43 g, összsúlyban 224,2 g volt (1. kép). Ebbl a
kémiai, kzettani és ércmikroszkópi vizsgálat céljára 2 kisebb darabot fel kellett
áldoznunk. Vagyis jelenleg a két nagyobb darab 189,0 gr-nyi mennyisége jelenti a
hullásból ered egész meteoritanyagot, amibl az egyik (49,6 gr-os) példány az
Egyet. Ásvány-Kzettani Intézet gyjteményébe került, míg a másikat (139,4
gr súlyban) a Természettudományi Múzeum Ásványtára kapta meg.

II. A meteorit-vizsyálat eredményei

1. Küls sajátságok. A mikei kmeteorit anyagának színe vilá-

gos fehéres-szürke. Megtartása eléggé laza, morzsolódó, mely a knek tufás jel-

leget kölcsönöz. A törési felület egyenletesen finom szemcsézettséget árul el,

melyben helyenként néhány tized mm-nyi zöldes árnyalatú szemecskéket lehet

megkülönböztetni. Ritkásan elszórva 2— 3 mm átmérj csomósodások gyenge
körvonalai mutatkoznak, ami a kondritos jelleg megnyilatkozására emlékeztet.

A szilikátos részen kívül a k anyagában hajszálvékony érces erecskék láthatók

és nagyon finoman elhintett, legtöbbször csak a csillanás révén szembetn
fémes, illetve érces szemecskék figyelhetk meg. E fémes elegv'részek helyen-
ként több mm-es halmazokká tömörülnek.

A meteorkövet kívülrl jellegzetesen sötétszín, barnás-fekete összefügg
kéVeg borítja. A tompafény 0,.5— 0,7 mm vastag kéreg a töredékek élét és csú-

csait enyhén legömbölyíti. Az élek, szögletek alakjából, az aránylag egyenle-
tesen vastag kéreg felszínének alkatából arra lehet következtetni, hogy a meteo-
rit csak pályája végén, az ú. n. fékezési pontnál történt szétrobbanáskor dara-
bolódott fel. Azaz egyetlen nagyobb testbl származik, mert sem jól kialakult

mells felületeket, sem olvadékperemeket a vizsgált darabok nem árulnak eh

2. Vegyi összetétel. A meteorit kémiai elemzését, valarpint a
ritkább elemek színképanalitikai vizsgálatát Földváriné Vogl M. végezte el.

Az elemzésre felhasznált anyag összes súlya 8,33 g volt. Az elemzéskor
E. 1) i 1 1 1 e r módszerét követve, az anyag vegyelemzése két részletben tör-

tént. A meteorit anyagából permanens mágnessel elkülönített els részlet súlya

0,629 g volt, ami az elemzésre felhasznált egész minta anyagának 7,55 %.-a.

a) A mágnessel elkülönített rész elemzési eredménye a következ.:

Fe 75,41%.
Xi 10,15
Co 1,60

)
Fe 0,92
iS 0,53
FeO 5,29
MnO 0,01
AI2O3 1,00
CrjOg 0,53
-MgO 0,20
SÍO 2 2,02 _
Egyéb oldhatatlan 1,98

Összesen : 99,70%
Az elemzési eredménybl elssorban az olvasható ki, hogy mágneses szusz-

ceptibilitása csakis a nikkelvasnak van (Fe -i- Ni -f Co = 87,16%), míg a
troilit, a földi vasszulfiddal ellentétben, nem mágnesezhet. E jelen.ségre késbb,
az ércmikroszkópi vizsgálat ismertetése során még visszatérünk. Egyébként az
elemzésbl a fémes elegyrészek nagyon finom eloszlására és a szilikátanyaggal
való szoros összenövésére is következtetni lehet, minthogy a megtört anyag
mágneses elkülönítésekor a szilikátos részeknek Jelents hányada került bele

a mágnesezhet részlegbe. Innen származik tehát a ferrooxid, alumíniumoxid,
kovasav és az ,,oldhatatlan” nag\mbb súlyszázalékkal szerepl mennyisége.
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b

)

A nem mágnesezhet részleg összetétele :

0,81%

}

0,11

4,53
2,60

43,48
0,39
5,84
0,21
0,01

12,12
0,41

25,37
2,43
0,24
1,14
0,28
0,01

Összesen: 99,98%

Miként az elbbiekbl várható, a szilikátokkal együtt ide tömörült a troilit-

elegyrész is. A nikkelvasból csak elenyész, a szilikátszemcsék belsejébe zárt,

vagy egészen csekély hozzátapadásokból ered mennyiség maradt. Feltn a

magnézium kiugró súlyszázaléka, amely mellett a ferrovasnak, az alumínium'

nak, kalciumnak s kevés nátriumnak van említésre méltó szerepe.

c) Ha a kétféle anyagrészleg külön elemzési eljárással kapott eredményeit

összesítjük, kmeteoritunk kémiai összetétele a következ ;

Fe 6,44%
0,86
0,12
4,25
2,44

40,34
0,36
5,48

Ni
Co
Fe
S
SiOí,

TiOg
ALÓ,
CrgOa o;23

0,01
11,60
0,39

23,47
2,24
0,22
1,05
0,26
0,01

0,15

Fe'gÓ's

FeO
MnO
MgO
CáO
KgO
Na,0
P„Og
H„0~
Savban oldhatatlan része a mág-

neses részlegnek

Összesen : 99,92%

Az összesített elemzés eredményébl az elemek gyakoriságára közelítleg

a következ sorrendet kapjuk: 0,Si, Mg, Fe, S, Ca, Al, Ni, Na, Co, Cr, K, Mn,
Ti, P. Ez a gyakorisági sorrend, az els két tagot kivéve, természetesen mer-
ben eltér a földkéreg hozzáférhet részének átlagáétól és jellegzetesen megfelel

az eddig megismert kmeteoritok átlagos összetételébl felállítható gyakoriságnak.

Tájékozódás céljából megkíséreltük a meteorit összesített elemzési ered-

ményébl a szilikátos kanyagra vonatkozóan a Niggli-féle értékek s az újabb
katanormák kiszámítását.

Fe .

,

Ni . . .

Co . .

ÍFe . .

ts ....
SiOj .

TiOa .

AI2O3
Cr2Ö3

FCaOa
FeO
MnO .

MgO .

CaO
K2O .

NagO
P2O5 .

HgO-
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A nyert eredményeket a következ táblázat mutatja be :

% Mol-hányados Niggli-értékek Bázis Molekula norn

SiOa 40,34 672 ' al 6,7 Kp 0,3 Or 0,5
TiOa 0,36 5 fm 86,2 Ne 2,8 Ab 4,6
AI 2O 3 5,48 54 c 4,8 Cal 6,6 An 11,0
CrgOa 0,23 2 alk 2,3 C 0,7 C 0,7
FcjOs 0,01 0,1 si 81,1 Fa 10,9 /Hy 8,0
FeO 11,60 128 ti 0,6 Fo 47,8 IeÍi 31,2
MnO 0,39 5 p 0,2 Ru 0,3 ÍFo 24,4
MgO 23,47 582 h 20,1 q 16,2 )Fa 4,9
CaO 2,24 40 k 0,11 Ru 0,3
•KaO 0,22 2 mg 0,81 L 9,7v q —
Na,0 1,05 17 qz -28,1 M 59,7 \

P2O5 0,26 2 c/fm 0,06 q 16,2
H 2O 0,01 0,1

Összesítés

6,44%
0,86
0,12
4,25
2,44
0,55
4,60

11,00
0,71
8,00

31,20
24,40
4,90
0,30
0,1 5

99,92%

Fe
Ni
Co
ÍFe
IS
Or
Ab
An
C

ÍHv
\Eíi
ÍFo
(Fa
Ru
Savban oldhatatlan

E számítások a meteoritekre tulajdonképpen nem volnának alkalmaz-
hatók, azonban az eredmények mégis igen jó összhangban vannak a mikroszkópi
vizsgálat észleléseivel. Fként arra adnak kielégít választ, amit optikai úton
nem lehet bizonyossággal eldönteni, hogy a Mg-tartalmú szilikátok közül melyik
elegyrész van túlsúlyban. A katanormákban a plagioklász mennyisége többnek
mutatkozik az észleltnél, ennek az a magyarázata, hogy a Ca egy részét a diopszi-

dos augit tartalmazza és a korundként szerepl szeszkvioxid ugyancsak a piro-

xénes kötésben rejtzködhetik.

A színkép analitikai vizsgálat Zeiss-gyártmányú kvarcprizmás
„Qu 24” jel spektrográffal és az ug^^ancsak Zeiss-féle három üvegprizmás spek-
trográffal történt.

A két részleg elemzésében felsorolt elemeken kívül színképanalízissel még
a következ elemeket .sikerült kimutatni

:

a) A mágnessel elkülönített részben Na (gyenge), Ca (gyenge), ,Ge (2651,1
és 2651,6 A), Ga (4172,0 A), V (3184,0 A). Ezenkívül a következ elemeknek
csak egy színképvonala volt észlelhet, amibl jelenlétükre nem lehet egész
bizonyossággal következtetni: As (2344,8 A), Sb (2311,5 A) és Pd (2421,2 A).

El)ben a részlegben nem voltak megtalálhatók a következ keresett elemek
vonalai : Li, Mo, Ag, Te, Pt, Au, TI, Pb, Bi.

P) X nem mágnesezhet részlegben biztosan megállapítható volt : Co, 1'

(3181,0 A). Csak egy vonallal s így bizonytalanul jelentkezett : Sn (2661,25 A).
A színké])felvételeken nem jelentek meg a következ keresett elemek jellemz
vonalai : Li, Ga, Ge, As, 5Io, Pd, Ag, Sb, Ba, Pt, Au, Hg, Pb, Bi.
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Összesítve tehát, csakis színképanalízissel volt kimutatható : Ge, Ga, V,
nem egészen biztos színképpel : yis, Sb, Pd, Sn és egyáltalán nem mutatkozott

:

Li, Aló, Ag, Te, Ba, Pl, Au, TI, Hg, Pb, Bi.

A srség hidrosztatikai módszerrel, szobahmérsékleten mérve : D >o°c =
= 3,484.

^
3. Mikroszkóposvizsgálateredményei.
aJKzetcsiszolatikép. A meteorkbl 3 darab vékonycsiszolat

készült. A mikroszkópos vizsgálat eredményei a következkben foglalhatók
össze :

A kanyag szöveti képe az egyenletesen szemcsés és tufás-porfiros jelleg

közötti átmenetnek mondható. Egyes részeken határozottan a szemcsés kifej-

ldés uralkodik. A készítmények zömében azonban nagyobb, eléggé jól elha-

tárolt porfiros elegyrészek láthatók a finomszem, inkább kristálytöredékek
halmazából álló alapanyagban.

A szabadszemmel kivehet k o n d r i t o » jelleg a vékonycsiszolat! képen
nagyon elmosódó körvonalakkal, alig észrcv^et határokkal mutatkozik és

e képletek inkább csak kondra-kezdemény(^nek nevezhetk. Az átmérjük
1— 3 mm közt változik. Felépítésük kétféle : apró kristálytöredékek lazább
érintkezéssel tufaszer alapanyagot alkotnak, melyben nagyobb porfiros, rész-

ben sajátalakú orientálatlan beágyazások vannak (poliszomatikus kondrum).
A másik típus szövete kevéssé tér el a meteork többi részétl, i túlnyomóan
sugaras olivin-lécecskék, valamint éles, szögletes bronzit-töredékek halmazából
áll. Ez utóbbi kondra-jellegü képletek körvonala méginkább bizonytalan és a
tömötten illeszked szemcsék szövedékébe olvad bele.

Az elegyrészek közt legjobban a bronzit van képviselve, nagyrészt
nyúlt prizmás, oszlopos kristályok hosszanti hasadással, vékony, párhuzamos
csatornákkal. A kerek, legömbölyített alak, vagy rostos kifejldés is a gyakori
jelenségekhez tartozik. A kioltás mindig egyenes, hosszanti irány: C. A kristályok

belseje kissé szemecskézett és repedezett. Gyakori a zárványosság, mely rende-
zetlen csomósodásokat alkot. E zárványok egyrésze izotrop vöröses-barnás
(üveg) anyagból, másik része opak-szemcsékbl áll. (Ez utóbbi az ércmikroszkóp-
ban nikkelvasnak és troilitnak bizonyult.)

Az 0 1 i V i n mennyisége kissé kevesebb a bronziténál. Szinte enyhén sár-

gás, vagy zöldes. Alapanyagként és beágyazás formájában is szerepel. Az egyes
kristályokat finom repedések járják át s így a szemek szilánkos, éles-szögletes

részekre tagolódnak. Sajátalak ritkán látható. A kristályok belsejében gyakran
barnás színben látszó gázzárványok észlelhetk, melyek több helyütt a sugarasan
szétfutó repedezettség kiinduló pontjai. Nagyobb nagyítással e zárványok bel-

' sejében finom, közelebbrl meg nem határozható krisztallitok észlelhetk. Ezen-
kívül csak .a hasadással tagolt szemekben színtelen zárványosság is látható.

A kioltás a hasadással mindig párhuzamos, a tengelyszög igen nagy és az optikai
jelleg negatív.

A színes elegyrészek közt alárendeltebb szerepe van az a u g i t nak. Leg-
fképpen a tufás, poliszomatikus kondrumok belsejében mutatkozik, ahol a
morzsolt szemcséken kívül szép automorf körvonalú oszlopok-lécek is igen gya-
koriak. Elvétve ikerlemezes felépítése van. A hasadás gyenge nyomaihoz mért
kioltása ersen ferde (-'-dS”).

A szilikát-elegyrészek némileg gyakoribb tagja még a plagioklász.
A szemek alakja éles-szögletes. Sajátalaknak a legcsekélyebb nyoma sem lát-

szik, hézagkitölt szerepe van. Legtöbb esetben ritkásan sorakozó, finom iker-

lemezekbl álló szerkezetet árul el. Kioltás alapján labrador-andezin, ritkábban
oligoklász összetétel állapítható meg. Helyenként hullámos kioltási!, plagioklász-
jeliegü elegyrészek is mutatkoznak.

A határozottan földpát-sajátságú elegyrészek mellett meg kell említenünk
a teljesen víztiszta, izotrop vagy igen gyengén kettstör m a s k e 1 y n i t - et is.

Ez a töidpát-szer anyag csak nagyon ritkán, teljesen xenomorf kifejldésben,

17 Földtani Közlöny — 13-10
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üveges jelleggel mutatkozik. Legtöbbször az ércszemek belsejében zárványként,
olivinnel együtt szerepel. Rajta a hasadás igen halvány nyom.ai láthatók, mely-
hez a kioltás mindig ferde.

A mikroszkópi vizsgálat eddigi eredményei jó összhangban vannak a vegyi
elemzésbl nyert adatokkal. Ezek szerint a mikei meteorkövet fként bronzit-

ból és olivinbl álló, kevés augitot és plagioklászt tartalmazó, nikkelvasban és

troilitben gazdag meteorknek kell minsítenünk. így a Tschermak-féle beosztás
alapján a fémvas- és szulfid-tartalmü, Mg-ban gazdag meteorkövek közé kell

besorolnunk. Ezt a csoportot azonban a kifejezetten kondritos szövet jellemzi.

Mivel meteoritunkban csak kondra-kezdeményekrl lehet szó, átmenetet kép-
visel s ezért bronzit-olivin-szemikondrit ajánlható a megjelölésére.

b) Érc mikroszkópos vizsgálat. A meteorkövek opak elegy-

részeinek vizsgálata terén ismereteink még nagyon fog>^atékosak. A meteor-
vasak anyagával b irodalom foglalkozik, ellenben a meteorkövek opak részeire

eddig kevés figyelmet fordítottak.

A mikei meteorkben kétféle opak-szemcse különböztethet meg ; a nikkel-

vas és a troilit. A szemcseméret néhány /<-tól több mm-ig változil^. A több mm-es
gumók, valamint a kanyagon vékony szálakként végigfutó erecskék is troilit-

bl állanak. A nikkelvasat eg^^enletesen apró, átlagosan néhány tized mm-nyi
szemek képviselik. A kétféle ércanyag mennyisége közelítleg egyenl.

A nikkelvas mikroszkópi képén legfeltnbb a szerkezetnélküli ata-

xltos jelleg. Kétféle ötvözete különböztethet meg. Az egyik reflexiós színe

sárgás árnyalatú fehér, ez olajimmerzióban határozottan barnás-szürke színbe

vált át. Teljesen izotrop. Csiszolási keménysége kétségtelenül kisebb a másik
ötvözeténél. Alkoholos salétromsav a felületét megmarja és rajta szürkés-fekete

bevonat keletkezik. Az étetés után párhuzamos vonalrendszer finom hálózata
tnik el, ami jól megfelel az ismert Neumann - féle vonalaknak. Mind-
ezek alapján ezt a nikkelvas-változatot kamacitnak kell minsíteni.
A másik ötvözet sajátságain tenitével eg\^eznek meg. A tenit reflexiós színe

teljesen fehér, szerkezete nincsen, izotrop, étetszer nem marja meg, határozottan
keményebb a kamacitnál.

A Ni-Fe ötvözetekre vonatkozó újabb vizsgálatok szerint (4) a kamacit
megfelel a kristályos vas tércentrált kockarácsú cc-modifikációjának, míg a
nikkeltartalomban gazdagabb tenit a lapcentrált y-vas Változattal egye-
zik meg. Az eddigi vizsgálatok a Ni és Fe fémek fáziseg>"ensúly viszonyait

az Fe és C-rendszer állapotváltozásaival hasonlítják össze. Ennek eredménye,
hogy míg az Fe -!- C-rendszerben határozott összetételek, illetve átalakulási

pontok állapithatók meg, addig az Fe + Ni viszonylatban elhúzódó mezk,
aláhülések, hiszterézis, majd ezt követen szilárd fázisban eutektoid szétválások

jönnek létre. Innen ered a meteorvasak ismert szerkezete, mely a Widmanstatten-
féle rajzolatok alapján hexaedrit és oktaedrit elnevezést nyer. E két változat-

nak éppúg>% mint a szerkezetnélküli ataxit-ötvözetnek a kialakulása mindenkor
a hmérséklet és a Ni -i- Co-tartalom függ\"énye. A mesterséges rendszerekbl
nyert tapasztalatok azonban nem adhatnak teljes és kielégít képet, mert a
kozmikus elemtársulásnál még egyéb tényez, fképpen a vasszulfid is jelen van,

s bizonyosnak látszik, hogy hatással van a végtermék kialakulására.

Ismereteink mai állása szerint a kamacit telítettségi foka 6% Ni-tartalom-
nál vonható meg. Ha a Ni-tartalom e határon felül van, a tenit-szerkezet jön
létre, melynek Ni-tartalma elméletileg az 50%-ra is emelkedhet. A lehülési folya-

matok során éppen ebbl a nikkeldús formából alakulnak ki a finom, sokszor
szubmikroszkópos hipoeutektoid szétválások : a kamacit és a plesszit mezk.

Meteoritunkban a nikkelvas szemek zöme tenitbl áll. Gyakoriak azonban
a kamacittal szegélyezett tenit-szemek, valamint a kettéosztott, felerészben

kamacitból álló, vagy pedig kerek, szétszórt kamacit-szigetekkel tarkázott tenit-

szemcsék is. Ugj'anígy az eutektikus miiTiiekit-szerkezet kialakulása is gyakori
jelenség. E mirmekit-szerü szétválások néhány esetben egészen finom rajzokat
adnak s az ataxit-jelleg ellenére a plesszit-es kialakulásnak felelnek meg
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(XVI. lábla. 1. kép). Perry (4) vizsgálatai szerint mindez a 14— 10% nikkel-
tartalmú ötvözetek egyensúlyviszonyaira jellemz, ami igen jól összhangban
van az elemzési eredményünkkel is, minthogy az Fe : Ni (+ Co) arányból 15,4%
Ni (Co) tartalmat kapunk.

A kamacit- és tenitszemek felülete egyébként a reflexió-képességben és a
visszaverdési diszperzió jellegében is különbözik egymástól :

R% R% R%
055 m/( 589 m/í ^527 m,(/

vörös sárga zöld

j'-Ni Fe (tenil) 49,27 55,56 54,16

a-N'i Fe (katnncü) 47,41 49,85 47,61

A reflexió-értékek mérését Berek-féle résfotométerrel B a 1 y K. volt szíves

elvégezni. A mérésekbl világosan kitnik, hogy a tenit reflexiója általában

nagyobb és normális diszperziója van, míg a kamacitnak a két széls színben
közel egyez reflexiója mutatkozik, ami jól megfelel a kamacit kissé sárgás árnya-
latú színének.

T r 0 i 1 i t (FeS) viszonylagosan nagyobb méret szemekben is mutatkozik
és kevésbbé egyenletes hintésben, a szilikát-elegyrészek között vagy azokkal
összenve, illetve kölcsönös zárvány formájában vizsgálható. De a nikkelvassal
való összenövése is a gyakoribb jelenségek közé tartozik. Ezek az összenövések
kétfélék : az ércszem bels magja tenit, melyet küls burokként, sugaras elvá-

2. ábra. a)
h)

a)

b)

lásokkal felszabdalt troilit-öv fog körül (2. kép). Másik összenövésben a troilit-

szem küls peremrészén nikkelvassal vegyes, mirmekit-szer kiválások mutat-
koznak. Mindezek az összenövések jól rávilágítanak a földi és kozmikus FeS
összetételében tapasztalható különbségre. Ismeretes, hogy a pirrhotin anyagá-
ban mindig íölös, kb. \/e résznyivel több a kénmennyiség, ami valójában Fe-
hiányból ered. Ezzel ellentétben a kozmikus troilit összetételére a pontos 1 : 1

arány, tehát a teljes vas-telítettség jellemz (2), ami elbb, a mágnesezhetség
hiányában már megmutatkozott, de a nikkelvasnál vázolt mikroszkópi képek
alapján is jól értelrhezhet. A földi és kozmikus eredet FeS összetétele közötti
különbség a reflexióképességben is megnyilvánul,, amint azt a következ mérési
eredmények is bizonyítják :

17*

A nikkelvas-magot sugaras elválásokkal felszabdalt troilitburok övezi.
A troilit és nikkelvas bels összenövése. Nagyítás 300 x
La graine de fér nickelifére est enrobée d’une graine de troilite section-
née pár des fissures radiales.

Enchevétrement de la troilite et du fér nickelifére. Gross 300

X
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3. ábra. A mikéi troilit és fökíi pirrhotin minták reflexió-értékeinek
összehasonlítása.

Fig. 3. Comparaison des indices de réflection d’échantillons de, troíllite de Mike
et de pyrrhotine terrestre

Minthog>' a kéntartalommal, helyesebben a kation-feltöltéssel egyenes
aránj'ban változnak a fizikai sajátságok, a különbségnek a fénwisszaverdés-
ben is meg kell nyilvánulnia. A különböz képzdményekbl származó földi
pin’hotin-minták eg^dke sem közelíti meg a kozmikus, tiszta FeS reflexióértékeit.
Viszont az egyes fénynemekre kapott minden értékváltozás közelítleg azonos
diszperzióra vall, ami a reflexiós szín tényleges egyezésében jut kifejezésre.

A troilit-szemek belsejében egyéb, eddig ismeretlen jelenség is megfigvel-
hetö. A (0001) lapnak megfelel hasadási vonalakhoz viszonyítva ferde hely-
pt, lándzsa-láng-nyelv-formájú ikerlemez-rendszer alakult ki. Az
ikerlemezek két csoportban, egymásra merleges elhelyezkedésben, kereszt-
rácsozatot alkotnak (4. ábra). Ez az ikeralkotás majdnem minden önálló
troilit-szemcsében megjelenik, s az egykristályból álló szemeknek néha csak
egy részét, legtöbbször azonban az egész terjedelmét ikerlemezek hálózzák be.
A fonadékszer lemezsorok helyzete a bázis szerinti hasadáshoz mindig ferde
és a derékszögben találkozó csoportok a hasadással 45°-os szöget zárnak be.
Az észlelések alajiján bizonyos, hogy nem a Perry-féle „aragonit”-iker-
töryény megnyilvánulásáról van szó, melyet rombos módosulatnak tartott
troilit anyagon észlelt (4). Kétségtelen az is, hogy nem a hexagonális FeS bázislap
szerinti transzlációs ikeralkotásával van dolgunk, mert számos szemcsében ez
a közismert jelenség is megfigyelhet, azonban e transzlációval kialakult szé-
lesebb szalagok vagy lemezek belsejében ugA'ancsak felismerhetk az átlós hely-
zet, vékonyabb ikerlemezek (XVII. táblád, kép). Tehát a jelenséget egészen más
szerkezeti sajátságnak kell minsíteni. Régebbi kutatások szerint (1) olyan mes-
terséges vasszulfid kristályokat is sikerült elállítani, melyekben csak nagyon
kevés S-felesleg mutatkozott. Ezek közé tartozott a ferroszulfátból kisebb (80—
1(W°) hmérsékleten redukált forma, melyet mint hatszöges módosulatot 0-
pirrhotin megnevezéssel említenek. E módosulat legfelinbb sajátsága
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az volt, hogy valamennyi kristálya az (1011) szerint keresztalakii ikerösszenövés-
ben jelent meg, ahol az ikertagok egymással közel 90°-os (89° 41’) szöget zártak
be. Ennek a /3-pirrhotin módosulatnak a létezését s ezzel kapcsolatosan az effajta

ikrek lehetségét késbbi kutatók (5) kétségbevonták. Els eset, hogy a jelenség

— jóllehet kozmikus eredet, de mégis — természetes kristályokon is mutat-
kozik. Másszóval ez azt jelenti, hogy a kísérleti adatokkal nemcsak az ikertör-

vény felismerése áll összhangban, hanem a /5-módosulat lehetsége is meger-
sítést nyer. Ami viszont a csökkent kéntartalommal összefüggésben, jól rávilá-

gítana a mágnesezhetség hiányára, a nagyobb reflexióképesség eredetére, s talán

a kialakulás körülményeire is.

4. ábra. Ikerrácssorozat troilitbau. Olajimmerzió. + N. Nagyítás 200 X
Maille maclée dans la troillite. Immersion á huile. Nic. +. Gross. 200 x

*

Az opak részek térfogatelemzésérl. Abból a megfonto-
lásból ereden, hogy a mikroszkópi kép alapján a nikkelvas százalékos össze-'

tétele közelíten megállapítható, továbbá, hogy a vasszulfid a reflexióértékek
és ikerszerkezet szerint a tiszta FeS vegyületnek felel meg, a szokásos eljárásokon
kívül még egy vizsgálatot is elvégeztünk ; a fémes elegyrészek térfogatos kimé-
rését. A gondolat onnan eredt, hogy a meteorkövek elemzését mindig két rész-

legben kell elvégezni. Az anyag elkészítésekor a mágneses különválasztás soha-
sem lehet teljes, ami a kétféle feltárási eljárásban nUffezségeket okoz. Az aláb-
biakban néhány kmeteorit felülcsiszolatán végzett integrációs térfogatmérés
eredményeit tüntettük fel

:

FeS FeNi többi Összeg

Mike 4.56 3,16 92,28 100,00
Knyahinya (Csillagfa'va) 5,38 2,37 92,25 100,00
Mezmadaras 4,88 2,76 92,36 100,00
Pultuszk 2,90 8,19 88,91 100,00
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A táblázatból mindenekeltt jól látszik, hogy a mikei meteorit fémes elegy-
részeinek mennyisége nagyságrendileg jól összhangban van az összehasonlításul
vett meteorkövek adataival. Értékei legjobban a mezmadarasi meteorit érc-
részlegével egyeznek meg.

A térfogatos elemzés értékeibl számított és a közölt vegyi elemzés idevágó
adatait összevetve, a következ összehasonlítást nyerjük :

•

FeS

Fe Ni (Co)

Mike

D
Súly %

térf. mér. anal.

4.5 7.02 6.69

,.o 7.68
{

7.42

Az egyezés, különösen nikkelvasra, igen jó. A vasszulfid értékei közötti
kfilönbség (0,33 sem lényeges, különösen ha fig>'elembe vesszük, hogy a troilit-

részleg vegjú meghatározása közvetett úton történik. A kapott értékek egyben
azt bizonyítják, hogy a jövben elvégzend meteork elemzésnél a fémes részek
mennyiségének ellenrzése aránylag gyorsan elvégezhet, st megfelel érc-

mikroszkópos ismeretek birtokában esetleg a mágneses rész különválasztása
is mellzhetvé válik, ami a vegyelemzésben éppúgy, mint az eredmények össze-

gezésében könnyebbséget jelenthet.

Ósszefo(|lalás

1. Az 1941. május 3-án hullott mikei meteorit világosszürke, tufás-porfiros
kmetecrit. Vegyi összetétele és ásványos jellege, valamint a fémes alkatrészek
mennyisége a kondritok csoportjába utalná, azonban szövetében határozott
körsmnalú kondrumok nem alakultak ki, tehát átmeneti formát képvisel s így
megjelölésére a bronzit-olivin-szemikondrit elnevezés ajánlható.

2. Színképanalítikai eljárással benne a Ge, Ga, továbbá az Af, Sb,
Pd és Sn elemek voltak kimutathatók. Nem sikerült észlelni a következ kere-
sett elemek vonalait : Li, Mo, Ag, Te, Ba, Pt, Au, TI, Hg, Pb, Bi.

3. Az ásványos elegyrészek között némileg uralkodik a bronzit, vele közel
eg>-enl mennyiségben .szerepel az olivin, alárendeltebb az augit. A plagioklász
és a maskelynit már csak csekély mértékben mutatkozik. Az érces részleg fként
tenit (14— 15°ó Nü és troilit.

4. A szokásos vizsgálati módokon kívül, újabb eljárásként reflexióméréssel
a kaniacit-tenit kérdéshez szolgáltattunk adatokat, valamint a troilit reflexió-
értékeit is meghatároztuk. A troilitban eddig ismeretlen ikerszerkezet volt meg-
állapítható, ami a nag\'obb reflexióképességgel összefüggésben, a /?-FeS jelen-
létére enged következtetni.

5. A fémes részek térfogatos kimérése jó egyezést árul el a kémiai elemzés
megfelel értékeivel. Ezen az úton a veg^'elemzéssel kapott nikkelvas és vasszulfid
mennyiségének ellenrzése aránylag gyorsan elvégezhet.
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K. H. C T p 0 K a II — M. O e a b A B a p ii-<t> o r n :

HccjieAOBaHHe MereopHiHoro KaMHH h3 a. Mhkc (kom. LUomoab)

B A- B 3-ro mbh 1944 roAa, npon3BOA»-iocb naAemie MereopHTOB.
06cTanoBKa naACHiiH neAOCTaToqiio iiaÖJiioAa-aacb ii coÖHpaaacb hb MaTepiia.ia

Bcero 4 (Jipar.MeHTbi .MeHbiuHX pasMepOB, oömiiM sec KOTopbix aocthb 224.2 rp. KaAieH-
Hbifí AiereopiiT CBer.ioceporo UBera ii Ty$onop(J)HpoBOH xeKCTypbi aiojkho 6bi npimn-
caiiTb no xii.MiiqecKOAiy cocraBy ii Aiiinepa.iorHqecKOAiy crpoeHHio k rpynne xohaphtob;
OAnaKO nejibSB ycTanoBiiTb xohaphtu onpeAe.aeHHbix KOHxypoB, cneAOBaTenbHO ycxa-
HOBii.xocb, qxo OH npeACxaB.xnex co6oR nepexoAHyio (JiopAiy.

ABXOpbi ^peA-^^l^aIox a-th o6o3HaqeHHH axÓH (})opAibi HaiiAienoBaHiie: ,,6poH3nx,
ojiMBHH-ceAHixoHApnx". üo cncKxpajibHOAiy aHa.xH3y onpeAe-XH.xocb b hcai coAepjKaHHe
Ge, Ga, V, Aanee As, Sb, Pcl ii Sn.

CpcAii AiHHepa.xbHbix npiiAiecefí rocnoAcxsyex 6pon3Hx, b anajXorimHOAi KOjXimecxBe
Ojxhbhh, He3Haqiixe.xbiiyio po.xb iirpaex aBXHX ii eme Aienbmyio po.xb nnarnoK.xas h

AiacK'enHHHX. Mexa.x.ximecKaH (})paKmiH cocxohx rnaBHbiAio6pa30Ai h3 xeHiixa(14 — l5%Ni)
H xpoíí.xHxa. no iiB.Mepnxe.xbHbiAi AaHHbiAioxpa>KaeAiocxn Ka.viamix ii xeniixxopomo oxAe.xa-

.niicb APyr OT Apyra, npimeAi oxpajKaeAiocxb xpoH.xiixa OKaBbisaexcn ropaBAO Bbicmeíí

cxeneHH, qeAi y HaBeAuiOAi FeS.
B xpoHHHxe' ycxaHOBH.xocb AsoíÍHoe cxpoeniie (1011) no KOxopo.My, b aaBiicn-

AiocxH ox oxpawaeAiocxii, aiomcho CAe.xaxb bbiboa na npHcyxcxBne .í— Fc>S.

L’examen de la météorite de Mike

par K. I. SZTRÓKAY et Mme FÖLDVÁRI M. VOGL

Le 3 mai 1944 il y a eii une chute de météorites dans la commune de Mike
au comitat de Somogy. Nous ne possédons que peu d’observations concernant
les circonstances de la chute et nous n’avons pu obtenir de la masse tombée que
quatre petits fragments, d’un poids totál de 224,2 g. Selon sa composition chi-

mique et sa constitution minérale cette météorite pierreuse de couleur gris clair

et d’une texture tufique-porphyrique dóit étre rangée dans le groupe des chon-
drites, mais comme l’on ne peut pás distinguer des chondres' á contours nets

elle représente une forme intermédiaire. On pourrait la nommer semichondrite

á bronzite-péridot. Par voie spectrographiqae l’on a pu y décéler la présence
de Ge, Ga, V, As, Sb, Pd et Sn.

Parmi les constituants minéraux dc^ine la bronzite, le péridot y figure

au mérne rang, I’augite est plus subordonnée et il y a encore moins de plagio-

clase et de maskelynite. La partié métallique est constituée surtout de toenite

(14 á 15% Ni) et de troilite. Le mesurage du pouvoir réflecteur permet la sépara-
tion nette de la kamacite et de la toenite, cependant le pouvoir réflecteur de la

troilite est considérablement plus grand que célúi de FeS terrestre. Dans la troilite

l’on a pu établir une constitution maclée selon (1011), jusqu’ici inconnue, ce qui
permet de conclure, en connexion avec le pouvoir réflecteur, á la présence de
/í-FeS.

TÁBLAMAGYARÁZAT — EXPLICATION DES TABLEAL’X

XVI. tábla

1. Eutektikus kialakulás nikkelvasban. Fehér = tenit, szürke = kamacit.
A mirmekit-szövet részlettl jobbra, a kép szélén önálló kamacitsziget. Etetve
alkoholos salétromsavval. Ércmikroszkópos felvétel. Nagyítás 200 x

.

Composition eutectique du fér nickelifére. Blanc = toenite, gris = kamacite.
A droite de la partié á texture mirmécitique, au bord de l’image un ilót de kamacite
isolé. Corrodé á l’acide nitrique alcoholisé. Microscope* métallurgique. Gross. 200 X

.
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2. Troilit. Az ikerlemezek síkját a bázis szerinti hasadás iránya ferde (45°)
szögben keresztezi. Olajimmerzió. +N. Nagyítás 200 x

.

Troilite. La direction du clivage entrecroise le plán des lamelles maclées en un
angle oblique (45°). Immersion á huile. Nic. +. Gross. 200 x . #

XXVII tábla

1. Troilit ikerszerkezet nagyobb nagyításban. A két lemezcsoport egymással
derékszögben találkozik s mindkett a hasadással ferde szöget alkot. Olajimmerzió.
+ N. Nagyítás 200 x .

Structure maclée.de la troilite á un grossíssement plus considérable. Les deux
groupes de lamelles se joignent en un angle droit et le deux groupes forment un
angle oblique. Immersion á huile. Nic. +. Gross. 400 x .

2. A troilit transzlációs sávjainak belsejében is kialakult az ikerszerkezet.
Olajimmerzió. Nagyítás 200 x.

La structure Tnaclée s’est formée aussi á l’interieure des bands de translation
de la troilite. Immersion á huile. Gross. 200 x .'

IRODALOM — LITTÉH.\TURK

1. A 1 1 e n E. T., C r e n s ha wJ L., JohnstonJ. undLarsenE. S. :

Die mineralischen Eisensulfide. Zschr. f. anorg. Chemie. 76. 1912. — 2. E a k 1 e

A. S. : Massive troilite from Del Norte County, Calif. Amer. Min. 7. 1922. —
3. M e r r i 1 1 G. P. ; Handbook and descriptiv Catalogue of the meteorité collections

in the U. S. Nat. Mus. Washington, 1916. — 4. P e r r y S. H. : The metallography
of meteoritic iron U. S. Nat. Mus. Bull. 184. 1944. — 5. R a m d o h r P. : Die Erz-
mineralien und ihre Verwachsungen, Berlin 1950. — 6. T s c h e r m a k G. : Mikrosk.
Beschaffenheit* dér Meteoriten. Stuttgart, 1883.
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SZITASOROZATOS TEREPESZKÖZ
UNGÁR TIBOR

Homokminták szemcseeloszlásának meghatározása ezidszerint labora-
tóriumi mvelet. Számos esetben, különösen gyakorlati földtani munkálatok
alkalmával azonban szükséges, hogy a homokminta szemcseeloszlási adatait
már a terepen ismerjük. Ilyen gyakorlati földtani feladatok pl. ; öntészeti, üveg-
gyártási, mészhomok-téglagyártási, kerámiai homokkutatás. Fontos a homok-
minták szemcseeloszlásának heh^színi ismerete fúrógeológiai munkálatoknál,
minthogy az átfúrt homokrétegek szemcseeloszlásának ismerete fontos — a
rétegek smaradványmentessége esetén csaknem az egyedüli támpont a rétegeknek
szelvényben történ azonosításához. Hasonlóképpen a különféle kultúrtechnikai
célú talajkutatásokkal, pl. alapozással, alagcsövezéssel, stb. kapcsolatban. —
Lényeges még laza homokok szemcseeloszlásának gyors, tömeges vizsgálata
talajtani szempontból, mert a talaj szemcseösszetételi tulajdonságai szabják

egyebeken kívül annak vízzel szembeni sajátságait és több más talajtanilag
lényeges fizikai tulajdonságát.

Az ismertetend eszköz célja laza homokminták szemcseeloszlása gyors,
terepen is kivitelezhet meghatározásának megoldása.

Mszaki leírás

A szitasorozatos terepeszköz (1. ábra) öt oldalán kb. 4—5 mm vastag üveg-,
vag>" még célszerbben átlátszó manyag-lemezekbl összeállított téglaalakú
doboz, melynek oldalait keskeny fémfoglalat tartja össze. Az üveglemezek bels
oldalukon bemarásokkal vannak ellátva, ezek szolgálnak a fémkarimával ellá-

1. ábra. Szitasorozatos terepeszköz távlati képe, 1. fémfoglalat, 2. szy,akeretek
3. szitalemezek, 4. üvegoldalak, 5. csukló, 6. ajtó laticellemezzel, 7. zárszerkezet

tott szitalemezek befogadására. Az oldalfalak hézagmentes összeragasztása a
kísérleti példánynál aszfaltlakkal, a sziták beragasztása kanadabalzsammal tör-

tént. A sziták lyukbsége felülrl lefelé csökken. A szitalemezek egymástól
egyenl távolságban vannak elhelyezve, a legfels szitalemez felett azonban
kétszeres tér van, mert itt történik a homok adagolása.
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A sziták lyukbsége tetszés szerint választható, célszer azonban a szita-

sorozatot az egyenérték szemnag^'sághatároknak megfelelen (vagyis oly módon,
hogy a sziták lyukbsége az U d d e n - féle követelményt kielégítse* össze-

állítani. A kísérleti példányban közelítleg az egyenérték szemnagyságoknak
megfelel sziták vannak : 0,066, 0,12, 0,22, 0,5, 1,0, 2,0 mm.

Az eszköz egyik kis oldalán ajtó van, ez keskeny csuklóval van az üveg-
lemezek foglalatához ersítve. Az ajtó a homokminta adagolására és a vizsgálat

befejeztével a homok kiszórására szolgál. Pontos zárás miatt az ajtón gumilemez,
legcélszerbben laticellemez van, ezenkívül a mszerdobozok bezárására hasz-

nálatos két záróval van felszerelve. Általában az eszköz elkészítésekor a legtöké-

letesebb hézagmentes zárásra kell törekedni. Bár a szitasorozatos terepeszköz

elvben különféle méretben készíthet, hosszabb kísérletezés után a legcélszerbb
méretadatok az alábbiak :

Bels méretek 110x40x18 mm
Szitalemezek távolsága 5 mm
Szitakarimák vastagsága 2 mm
Szitakarimák szélessége 3 mm
Üveg- (manyag) oldalfalak vastagsága ' 4—5 mm
A szitasorozatos terepeszköz használatának elve a következ : A legfels

szitára ismert mennyiség homokot szórunk, az a szitálás után a sziták közt
szemnagyság szerint rendezdik el. Ha az
eszközt elfordítjuk oly módon, hog\" a szita-

lemezek függlegesen álljanak (2. ábra), a
homok szemnagyságonként elkülönülve füg-

gleges oszlopok alakjában áll meg, vagyis
az oszlopos szemeloszlási görbék alakját mu-
tatja. A százalékos eloszlás megállapítása az-

zal válik lehetvé, hogy az eszköz egyik ol-

dalára kívül tapasztalati skálát készítünk.

A homokoszlopok magassága a szemcseelosz-

lást térfogatszázalékban mutatja, de a skála

rögtön oly módon készíthet, hogy súlyszáza-

lékot lehessen rajta leolvasni. Ilyen tapasz-

talati beosztás készítése lehetséges, mert a
különböz homokminták ugyanazon szemcse-
nagyságosztályba tartozó részének litersúlya

nem túlságosan tág határok közt változik.

Ennek megfelelen a bemérés is térfogat

alapján történik, 10 ccm-re leköszörült üveg-
méredény segítségével.

Az eszköz bekalibrálását úgy végezzük,
hogy különböz homokmintákat elzetesen
laboratóriumi méret szitákkal megszitálunk,
aztán ug^^anazt a homokot a terepeszközzel

szitáljuk. A terepeszköz skáláján a homok-
oszlopok magasságában jelzést teszünk és a
laboratóriumi szitálás eredményével jelöljük

meg. Ilymódon legalább 10 minta összehason-
2. ábra. Szitasorozatos terep- litó szitálása szükséges ; a beosztás kerek szá-
eszköz függlegesre állítva, a szi- mainak helyét középértékeléssel és grafikus

ták közt homokoszlop interpolálással határozzuk meg.

* Az L'dden-féle követelmény következképen jellemezhet; Ha a szemnagyságosztály-határok
dl. d-2 , dz, dl, .... a szcmnagyságközök középértékei dmi, dmo, dm3 , .... akkor

dm, = do - d. ,dmo = - - dmo = dl-

.\z Udden-féle követelmény értelmében egyenérték szemnagyságosztályokat akkor nyerünk, ha

O ^2 ~~ ^ = o ^^3 ~ ^^2 ^ di — ds

^2 t ^3 ~ d.2 d^ -t- dj
= állandó.
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A kalibrálás pontossága szempontjából elengedhetetlen, hogy a kalibrálás-

hoz használt laboratóriumi méret sziták lemezei és a terepeszközbe beépített

szitalamezek ugyanazon szitaszövetvégbl legyenek kivágva, ugyanis az azonos
lyukbségünek jelzett, de különböz gyártmányú szitaszövetek lyukbösége
között — több mikroszkópos lyukbségmérés szerint — rendszerint nem elhanya-
golható különbség mutatkozik. Ez az eltérés az elérhet pontosságot lényegesen
rontja, s ez már kisfckú eltérés esetén is ersen mutatkozik.

Megjegyzend továbbá, hogy a szitalemezeknek a homokoszlopok magas-
sága szempontjából legalkalmasabb mérete mellett a legfinomabb szemnagyságok
tökéletes átszitálódása rövid id alatt nem következik be. Ez a hiba azáltal küszö-
bölhet ki, hogy minden esetben azonos ideig szitálunk, a kalibrálásnál is. A
kísérleti eszköznél legjobb eredmény akkor mutatkozott, ha a szitálá? idtar-
tama 4 perc volt.

Az eszköz gyakorlati használata a következ : Kis üvegedénnyel kimérünk
10 ccm légszáraz homokot (ha a homok összetapadt rögöket tartalmazna, ezeket
elzleg szétnyomjuk). A kimért adagot a legfels szitára szórjuk s az eszközt
elzárva 4 percig szitáljuk. Ezután az eszközt elfordítjuk (úgy, hogy a sziták

függlegesen álljanak) és a százalékos mennyiségeket leolvassuk. Végre az ajtó

kinyitásával a homokot kiöntjük, ezzel az eszköz újabb vizsgálatra alkalmassá
válik.

3. ábra. Nomogramm a szénnagyságosztályok százalékos mennyiségeinek 100%-ra
való átszámításához. Alul

:

a szemnagyságosztályok százalékszámainak lehetséges
összegei, oldalt

:

a szemnagyságosztályok lehetséges százalékszámai, /ení .• a szem-
nagyságosztályok terepeszközön leolvasott százalékaihoz hozzáadandó, illetve

azokból levonandó érték

A szitálás után a szemnagyságosztályok százalékos mennyiségeit össze-

adva — akárcsak a laboratóriumi méret szitálásoknál, vagy a vegyelemzések-
nél — a kapott összeg nem pontosan 100%. A szemnagyságosztályok százalékos
mennyiségeit át kell számítani 100%-ra. Ez történhet számítással, de a számítás
kiküszöbölhet a 3. ábrán bemutatott nomogramm segítségével, amelyrl a
százalékos mennyiségekhez hozzáadandó, vagy azokból levonandó értékek gyor-
san leolvashatók. E nomogramm vízszintes tengelyére a szemnagyságosztályok
százalékos mennyiségeinek lehetséges összegei vannak felmérve 90— 100-ig,

függleges tengelyén a szemnagyságosztályok elfordulható százalékos mennyi-
ségei vannak ábrázolva 0— 90%-ig. Az ábrán lév görbék megadják, hogy meg-
határozott összeg esetén valamely szemnagyságosztály százalékos mennyiségéhez
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milyen értéket kell hozzáadni, illetve abból levonni. Legyenek ' pl. valamely
homokmintánál a szemnagyságosztályoknak az eszközön leolvasott mennyiségei
a következk :

1. szemnagyságosztály
2. szemnagyságosztály
3. szemnagyságosztály
4. szemnagyságosztály
5. szemnagyságosztály

Összesen :

/O

20%
10%
5%
92%

Minthogy az összeg 92% s az 1. szemnagyságosztály 5%, ezért elször
megkeressük az abszcissza 92 beosztású és az ordináta 5 beosztású helyének
metszéspontját. Ez a pont a + 0,5-tel jelölt görbe alá esik, tehát 0,5-nél keve-
sebbet kellene hozzáadni, ezért célszeren nem adunk hozzá semmit, mert tized-

százalékok megadásának az eszköz pontossága mellett nincs értelme. Ezután
megkeressük az abszcissza 92 beosztásának és az ordináta 52 beosztásának meg-
felel metszéspontot. Ez a pont a + 5-tel és 6-tal jelölt görÉék közé esik, elbbi-
hez közelebb, ezért a leolvasott 52%-hoz 5-öt adunk. A 92 beosztás és 20 beosz-
tásnak megfelel metszéspont a. + 1 és + 2-vel jelzett görbék közé jut, de utób-
bihoz közelebb, ezért a leolvasott 20%-hoz 2-t adunk. Ily módon járv'a el tovább

< is, a szemcsenagyságosztálfok alábbi korrigált százalékos értékeit kapjuk

:

1. szemcsenagyságosztály 5%
2. szemcsenagyságosztály 57%
3. szemcsenagyságosztály 22%
4. szemcsenagyságosztály 11%
5. szemcsenagyságosztály 5%

Összesen : . . . . 100%

Az eszközzel elérhet pontosság vizsgálatát a reprodukálhatóság vizsgá-
latával kezdtem. Ugyanazt a homokmintát hatszor szitálva a terepeszközzel,
a kapott szemeloszlási görbék a 4. ábrán bevonalazott területen belül voltak.

terepeszköznél a reprodukálhatóság foka nem kisebb, mint általában a mecha-
nikai elemzéseknél.

/

4. ábra. Reprodukálhatóság a szitasorozatos terepeszköznél. Ugyanazon homok-
minta hatszori vizsgálatának görbéi a bevonalkázott területen belül voltak
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Megjegyzend, hogy a szitaelemzést tárgyaló kézikönyvek általában lénye-
gesen nagyobb mennyiség homok bemérését javasolják, mint a szitasorozatos
terepeszköznél felhasználandó mennyiség (10 ccm). Az irodalom a szitaelemzés-
hez felhasználandó anyagmennyiséget általában 100—200 g-ban, néha 500 g-ban

5. ábra. Ugyanazon homokminta különböz mennyiségeinek bemérésével kapott
összeggörbék, laboratóriumi méret szitálásnál

jelöli meg. A szitáláshoz használt homok mennyisége feltételezheten azzal
befolyásolja az eredményt, hogy túlságosan kis mennyiség bemérésekor sok az
,,elkendés'', vagyis a szitalemezekbe beszoruló homok és a szitálásnál gyakor-
latilag mindig mutatkozó anyagveszteség aránylag nagyobb hibát okoz, mint
nagyobb homokmennyiség bemérése esetén. Erre való tekintettel külön mód-
szeres vizsgálatokat végeztem annak kiderítésére, hogy a bemért homökmennyi-
ség mennyiben befolyásolja a szitaelemzés eredményének pontosságát. Szita-

elemzést végeztem laboratóriumi méret szitákkal ugyanazon homokminta
különböz mennyiségein, 20, 10, 5, 2 és 1 g-mal. Az ilymódon nyert szemelosz-
lási görbéket az 5. ábra tünteti fel. Látható, hogy a szitaelemzésre szánt homok-
mennyiség lényeges csökkentése a szitaelemzés eredményeit alig befolyásolja

s a szitasorozatos terepeszközbe bemérend 10 ccm homok használatával (ami
kb. 14 g-nak felel meg) a bemért homokmennyiség még nem oly kevés, hpgy ez

eredmények pontosságát lényegesen befolyásolná.

Számos összehasonlító vizsgálatot végeztem és laboratóriumi méret szitá-

lás eredményeit hasonlítottam össze a terepeszközzel nyert eredményekkel. Ezek
az egy részét alább mutatom be.

A szemnagyságosztályok százalékos mennyiségein kívül a kvartil értékek,

osztályozottság és görbeszimmetria is fel van tüntetve. Az osztályozottságot

0 = 1
' O75/U25)

a görbeszimmetriát Gsz = O 25 • 075/(050)^ alapján számítottam, ahol

U25 = azon szemcse átmérje, amelynél kisebb szemcsék összes mennyi-
sége a halmazban 25%;

L)so= azon szemcse átmérje, amelynél kisebb és nagyobb szemcsék
mennyisége 50%

;

D 76 = azon szemcse átmérje, amelynél kisebb szemcsék mennyisége 75®/o
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A; vizsgalat laboratóriumi méret szitákkal, B: vizsgálat a terepeszközzel.

Szemcsenagyság
mm

1. 2. 3. 5. 6.

A B A B A B A B - A B A B

>1,0
-

14,5 13

1.0 -0,5 0,7 3 Q.4 1 39,0 37 1,7 3 0,5 2

0.5-0,22 72,0 74 73,7 81 45,2 48 73,0 68 58,5 56 ;,8 2

0,22— 0,12 21,1 19 21,7 10 1,3 2 20.3 24 31,2 37 37,2 37

0,12-0,006 5,1 3 4,2 3 4,0 3 9,0 8 54,5 53

< 0,006 1,1 1 1,0 2 0,8 1 6,5 8

D,, 0,21 0,22 0,21 0,24 0,40 0,37 0,22 0,21 0,17 0,17 0,08 0,08

Kvartil

értekek
-^50 0,28 0,29 0,29 0,32 0,52 0,50 0,30 0,30 0,25 0,23 0,10 0,10

-^75 0,34 p co
üt

0,36 0,40 0,79 0,60 0,35 0,36 0,31 0,30 0,14 0,14

Osztályozottság, 0 1,27 1,26 1,31 1,29 1,41 1,28 1,26 1,31 1,35 1,33 1,33 1,33

Szimmetria Gsz 0,91 0,92 0,90 0,93 1,17 0,89 0,86 0,85 0,84 0,96 1,12 1,12

Sok Összehasonlító adat alapján ké-
szült a 6. ábra, mely a laboratóriumi mé-
ret szitálás és a terepeszköz eredményei-
nek eltérési értékeit tünteti fel gyakorisá-
guk szerint. E szerint a szitasorozatos te-

repeszközzel nyerhet eredmények hibája
általában 0—5%, ritkábban 5—9%. Ez a

pontosság a legtöbb gyakorlati irányú ho-
mokvizsgálatnál kielégít. A meghatározás
ideje a beméréssel és a leolvasott értékek
helyesbítésével együtt kb. 7 perc.

6.' ábra. A szitasorozatos terepeszköz pontossága, a laboratóriumi méret szitálás

és a terep eszközzel nyert eredmények eltérései gyakoriságuk szerint

T. y H r a p:

HoBbiií npHÖop ajih onpcAejieHHH Ha mccthocth pasMepoB sepen

ripHÖop (pHC. 1), cocToniuiiíi H3 cepHH ccTOK, cay)KHT flan onpegeaeHHU na mcct-
HOCTii aepHiicToü CTpyKTypu oöpasuoB pbi.x.ibix necKOB.

Oh HB-iHeTcn KopoÖKOH c nuTbK) CTeK.inHHbiMii, uaii npospaMHbiMH naacTMaccoBbiMH
cTopoHaMii, B KOTopoü HaxoflHTCH cHTOBbic B-iacTUHKii, CHaö^CHHbie MeTaaaiiaecKHM
ÖOpTOM. OxBepCTHH CCTOK yAieHbUiaiOTCH CBepXy BHH3. ripHÖOp CHaÖWeH ABepbK), ynaoT-
HCHHOH pe3iiH0B0ü n.TacTHHKOfí

,
KOTopau AacT B03M0)KH0CTb 3arpy3KH H Bbirpy3KH

necKa.

npiiimun npHMeneHim npiiöopa: ccbinaa u3BecTHoe KoaimecTBO necKa na caAiyio

BepxHHUO ceTKy, necoK yKnaAbiBaercn cpcAu ceroK no paa.MepaAi 3epeH. Ec.ih aiu nosep-
HCAi npiiöop TaKHAi oöpaaOAi, mto cureBbie naacTHHKH ctoht BepruKaabHO (pHC. 2)r
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necoK ocTaiiaojTHBaeTCíi b CTO.nRax, pa3fle:ieiiiu.iri no pasAiepaM aepeii.T.e. AacT (})opMy

rpanyjioMeTpiniecKori KpiiBoíí cTOjiöwaToro iiaoöpawemiH. Onpefleneiiiic npouenTtioro
pac^peAe‘^eHlIy^ npoiicxOAiiT c nOMOuibio oiibiTnofi uiKa.ibi. Bbicora necnamiCTbix cto;i6ob
noKaabiBa.na 6bi pacnpeAe.ienne aepen b oS-beMnbix npouenrax, no oribiTiian ujKaaa
KOHCTpyiipoBaHa xaKiiM oöpaaoM, qroöbi miTaxb BecoBbie npouenTbi.

Ka.Tii6pnpoBaniie npuSopa npoiicxofliix no napaji.xe.xbMOMy anannay pasnimnbix
böpaauoB II c noMombio cexoK .laopaxopnoro paa.viepa ii hoboxo npiiöopa. Xljiiixenb-

nocxb rpoxoMeHiin y.npiiöopa nB.xnexcn paBnoíl, y onuxHoro iiHcxpyMenxa ona aoxoahx
AO 4 Mim. ripii OKCnepii.Menxe nsMepeHHOe KO.innecxBO necua cocxaBiino 10 cm^.

rioc-ae rpoxoMCHHH, c.xaran npouenxnbie KO.mqecxBa (JipaKUHtí, cyMMa aoxoaht
ne xomio ao 100%. nepecMex KO.ximecxB K.xaccoB paa.MepoB aepen Ha 100% oöjxerqaexcH
HOAiorpaMMOfi (piic. 3).

Ha ropn30HxanbHyio ocb naHeceHbi B03M0>KHbie cyMMbi npoucHXHbix KonHqecxB
K.xaccoB aepHHCxocxii ao 90— 100%, a na BepxiiKa.xbHyio ocb B03M0>KHbie KoniniecxBa

K.xaccoB aepmicxocxii ox 0 ao 90%.
KpbiBbie HOMorpaM.Mbi noKaabmaiox Be.TimiiHy, AOÖaB.xfleMyio i< HHxanHbiM npouenx-

HbiM KO.XHMecxBaAi, X. 6. BbimixaeAiyK) Hx Be.ximiiHy.

ToMHOcxb, AOcxHXHyxaH npiiöopoM, xapaKxepHayexcn no a^hhuai xaÖJiHUbi, HaxoA«-
meiícB B BCHrepcKO-M xeiscxe. Ona ncKasbiBaex peay.xbxaxbi chxoboxo aHamiaa Jiaöopa-

xopnoro paa.Mcpa, nponsBCAena c no.Mombio hoboxo npii6opa h oSosHanaex napnAy c

npoueHXHbi.Mii KonimecxBa.MH (JipaKUHH ii BenimiiHbi copxnpoBaniiH ii ciiMMexpiin KpiiBbix.

ToHHOcxb, KOXopyK) .\io>KHO AOcxiixuyxb npiiöopo.M, OKasbiBaexcH yAOBJiexBopHxe.xbHOíl

y pHAa npaKximecKHX HCC.xeAOBamiH necxa. Xl-xiixeJibHOcxb onpeACjieHiiH: okoho 7
.MHH.

Instrument á tamis placés en série pour l’étiide des sables au terrain

par T. UNGÁR

L’instrunient á tamis placés en série sert á déterminer au terrain la distribu-

tion des grains de sables de différente grosseur des échantillons de sables meubles.
L’instrument est composé d’une boite dönt cinq parois sont formés par des pla-

ques de vérré ou de plastique transparent réunies á l’aide d’iin cadre métallique

(fig. 1). Dans la boite il y a des lames de tamis munies d’iin anneau métallique.

L’ouverture des tamis diminue vers le bas, ils sont placés á une distance égale,

au-dessus du tamis supérieur il y a un espace double, parce que o’est ici que se

fait l’introductioíi du sable. L’instrument est muni d’une fenétre rendue étanche
avec du caoutchouc par laquelle se fait l’introduction et l’évacuation du sable.

Principe de l’emploi de l’instrument ; L’on verse sur le tamis supérieur une
certaine quantité de sable, aprés le tamisage le sable est disposé selon la grandeur
des grains entre les tamis. Si l’on tourne l’instrument de téllé sorté que les tamis
soyent placés verticalement (fig. 2), les fractions de sable forment des colonnes,

ces colonnes représentent la courbe deladistributiondesgrains(fig.2).L’établisse-

ment du pourcentage de la distribution se fait á l’aide d’une échelle empirique.

La hauteur des colonnes de sable donne la distribution des grains en pourcent
du volume, mais on peut préparer une échelle empirique qui donne immédiate-
ment le pourcentage en poids, puisque le poids du litre de la partié appartenant

. á la mérne catégorie de grosseur des différents échantillons de sable ne différe que
peu.

La calibration de l’instrument se fait par l’analyse de divers échantillons

de sable faite parallélement avec des tamis de dimensions employées au labora-

toire et avec l’instrument préconisé pour le terrain. Le tamisage dóit avoir tou-
jours la mérne durée, avec l’instrument employé dans nos essais on a obtenu les

meilleurs résultats avec un tamisage de quatre minutes. Le volume de l’échantillon

de sable employé a été de 10 m*. '
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En additionnant les chiffres de pourcentage obtenus pár le tamisage la somme
n’est pás exactement 100. La réduction á 100 de la somme des fractions est faci-

litée pár le nomogramme de la figure 3. Sur l’axe horizontal du nomogramme sont

figurées les sommes possibles des chiffres de pourcentage des catégories de grosseur

de 90 á 100%, sur l’axe vertical les quantités possibles des catégories de 0 á 90%.
Les valeurs á additionner ou á soustraire des pourcentages observés sont ddnnées
pár les courbes du nomogramme.

La précision des résultats obtenus avec l’instrument est indiquée pár leur

reproductibilité. En faisant six fois le tamisage du mérne échantillon de sable

avec notre instrument les courbes de distribution ont été situées en dedans de
l’airehaché de la figure 4. La littérature conseille l’emploi d’échantillons de sable

considérablement plus élevés que l’échantillon employé dans notre appareil (10

cm®). La figure 5 représente les courbes de distribution du' mérne échantillon de
sable quand la quantité prélevée a été de 20, 10, 5, 2 et 1 g. Les différences sont

minimes. On trouve réuni dans le tableau du texte les résultats d’analyses faites

avec plusieurs appareils de laboratoire et avec l’instrument préconisé pour le

terrain, outre le pourcentage des fractions le tableau contient aussi les valeurs du
classement et de la symétrie de la courbe. La courbe de distribution (fig. 6) a

été construite d’aprés les données de nombreuses analyses comparatives, elle donne
selon leur fréquence les valeurs de divergence des chiffres obtenus pár le tamisage
á réchelle du laboratoire et pár l’emploi de l’instrument préconisé pour le ten'ain.

Sfelon la courbe l’erreur des résultats obtenus pár l’appareil préconisé pour le

terrain est en moyenne de 0 á 5°ó. plus rarement de 5 á 9%. Cette précision est

suffisante pour la plupart des analyses de sable faites pour la pratique. L’analyse

compléte se fait en 7 minutes.

4 *
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ÍJRA MEGVIZSGÁLT NÉHÁNY HATVANI ÉS GÖDÖLLI
PLIOCÉN EMLÖSMARADVÁNYRÓL ÉS A PLIOCÉN TAGOZÓDÁSÁRÓL

GAÁL ISTVÁN*

XVIII. táblával

f

Legújabban mind határozottabban domborodik ki az a megismerés, hogy
a mesogén, de még inkább a neogén egyes szakaszainak elhatárolását illeten
legmegbízhatóbb útmutatóink az emlsfajok. A fajok meghatározása azonban
kifogástalan legyen.

A gödölli s a hatvani üledékek földrajzi helyzete és a bellük napfényre
kikerült emlsformák sélettani jellegei alapján a két lelhely fajainak vala-

melyes kapcsolata elvárható. A velük foglalkozott két dolgozat (8, 15) szerint

Gödölln jellegzetes közép-pliocén, Hatvanban ennél határozottan régibb emls-
fajok kerültek el, közös faj pedig egy sincsen.

Figyelmesebb vizsgálódásból azonban kitnik, hogy a gödölli együttes
egyöntetsége ingatag alapon áll, mert a közzétett emlssorozatban erltetetten

meghatározott fajok is szerepelnek. .A hatvani fajok feldolgozásába is jelents
hiba csúszott be. Mindez megindokolja az újabb átdolgozás szükségességét.

Megjegyzend, hogy a Hatvanban és Gödölln napfényre került fajok

nem mindenikére terjed ki az átvizsgálás szükségessége. A mostani leírásban

csak azokról a fajokról emlékezem meg kissé bvebben, amelyek meghatározá-
sához, avagy kortani szerepeltetéséhez jelentsebb kiegészít adat vagy meg-
jegyzés fzhet.

A gödölli vasúti bevágás emlsegyüttese M o 1 1 1 M. szerint a következ :

1. * Bunolophodon longirostris Kaiip. — Dibimodon arvernensis Croiz
& J 0 b. 2. Dicerorhinus megarhimis de C h r i s t. 3. *Hipparion crassiim Gerv.
4. Propotamochoerus provinciális race minor D e p. 5. Leó sp. indet (Epimachai-
rodiis'l) 6. Cervüs pardinensis Croiz. & J o b.

A hatvani emlssorozatban a következ fajok szerepelnek ;

, 1. Mesopiíhecus penieliciis Roth & Wagner. 2. Cervoceriis novorossiae

K h o m . 3. Procapreolus latifrons S c h 1 o s s. 4. Capreolus lóczgi P o h 1 .

5. Cerviis cf. axis (Erxleben) f. sarmatica. 6. Hipparionci. richtholeni Kokén.
I . Helladotherium diivernogi Gerv 8. Sus ergmanlhius Roth & Wagner.
9. Dicerorhinus hungariciis G a á 1. 10. Dicerorhinus cf. schleiermacheri Kan p.

II. Rhinoceros sp. indet. 12. * Chilotherium sp. Pl anderssoni R i n g s t r.)

13. Agriarctos gaáU K r e t z o i.

Els áttekintésre valósággal szembeszök a két sorozat kortani külön-
bözsége. A különidejüség kidomborítására elegend a gödölli Hipparion cras-

sum-ot a hatvani H. cf. richthofeni-vel, a gödölli Cervus pardinensis-t pedig a
hatvani Cervocerus novorossiae fajjal szembeállítani. De viszont a Mustodon
longirostre-arvernense, mint átmeneti forma egymagában is elegend a két
sorozat korkülönbségének csökkentésére.

Ezek a röviden vázolt okok ösztökéltek a földrajzilag egymáshoz valóban
közelfekv és sélettani facies tekintetében is bizonyos rokonvonásokat fel-

tüntet két emlsegyüttes egységes szemszögbl való újabb megvizsgálására.

* Eladta a Magyar Földtani Társulat (íslönytani Sz.akoszlálya 19.')2. IV. 28-i szaküléscn.
* A *-gal jelölt fajokról az. alábbiakban bvebben szólok.

1 8 Földtani Közlöny — .">-9
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Vállalt föladatom ketts ; az egyik és fontosabb ; a két emlsegyüttes
fajainak, illetleg szereplésük korának fölülvizsgálata, másik : az európai pliocén

természetes tagozódásának megkísérlése.

I.

1. Chilotherium anderssoni R i n g s t r. f. hungarica n. f.

Dicerorhinus hungaricus G a á 1 (1943)

XVIII. tábla

A Geologica Hungarica 1943. évi kötetében megjelent tanulmányomban
legbvebben (8) a Dicerorhinus hungaricus néven új fajként leírt alakkal foglal-

koztam, amelynek vázrészeit a III. t. 5. s a IV. t. 1—2. ábráján mutattam be.

A jellemz bélyegek egyike az összefüggés (symphysis mandibulae) tájá-

nak lapos fakanálszerü kiszélesedése. Ennek a bélyegnek valódi jelentségét

idézett dolgozatom nem domborítja ki megfelelen. Elegendnek véltem annak
megállapítását, hogy a hatvani állkapcson a fogsor kiegészítéseképpen megvan
még az egy gyöker DPj üres fogmedre s az említett befüzdés ez eltt lép föl.

Nem gondoltam azonban arra, hogy a Chilotherium anderssoni faj alsó állkapcsá-

nak pontosan ugyanez a berendezettsége. Ennek megállapításához, mint dönt
tényez a hatvani fogsor hypsodont jellege, valamint a fogak rágólapjának sajá-

tosan hullámos felszíne is hozzájárul.
' Az elmondottak után a helyes megvilágításba helyezett hatvani állkapocs

leírása a következ ;

Az állkapocs teste (corpus) vaskos. X kifejezetten hypsodont jelleg fogsor

az éppen áttörni készül M3 hozzászámításával teljes; hossza 284 mm.ADPi
épen maradt fogmedrén az eltömdésnek kezdetei is alig észlelhetk. Ez az üres

fogmeder ebben az esetben egymagában is figyelmeztet arra, hogy Chilotherium-

mal van dolgunk, mert a Dicerorhinus kintt példányai állkapcsában a DP^
fogmedrének már nyoma sincs.

Itt kell megemlékeznem a dolgozatomban (8) Chilotherium sp. (anderssoni

Ringstr.) néven szerepl agyarról is (1. rajz). A leírásom alapjául szolgált

töredékes agyar (4) annak idején, mint Chilotherium-maradvány magában állott,

neipcsak a hatvani együttesben, hanem a hazai alsó-pliocén emlssorozatban is.

így érthet, hogy meghatározását óvatossággal végeztem. De minthogy az

állkapocs mostani megvizsgálása fényt derített annak faji hozzátartozandóságára,

a töredékes agyar feltételes jelleg meghatározása véglegessé nyilvánítható.

Annál is inkább, mert méretei (40,4 ; 23 mm) szinte hajszálnyi ponto.ssággal

egyeznek a kínai Chilotherium anderssoni him példányai agyarainak — 41 : 24,

40 : 24, 39 ; 24 mm — méreteivel.

Természetes annak a kérdésnek fölvetése, vájjon a szóbanlév agyar nem
a leírt állkapocs fogsorából való-e ? Kiindulópontunk az lehet, hogy a hatvani

hatalmas méret agyar kétségen kívül szintén hím példányéra vall. Viszont a

hatvani állkapocsnak az ivar szemszögébl való elbírálásakor csak arra támasz-
kodhatunk, hogy a corpus az állat fiatal korához képest vaskos, s a fogsor hossza

a kínai öreg példányokéval (276— 296 mm) .vetekszik. Nagy tehát annak való-

színsége, hogy az állkapocs ugyancsak hím példánytól való.

Ha tehát számbavesszük a hatvani zápfogsor hatalmas fejlettségét, más-
fell a csontmaradványok hím állattól való származásának ers valószínségét,

az agyarat is az állkapocshoz tartozónak tekinthetjük.

Néhány idetartozható, ám biztosan föl nem ismerhet csonttöredéken

kívül ugyanis még egy csonttal érdemes foglalkoznunk, a teljes épségben meg-
maradtjobboldali combcsonttal (8. IV. t. 2. á.^ Ennek a Ringström munkájá-
ban (18, IX. t. 4. á.) bemutatott baloldali Chilotherium femurral való össze-

hasonlításakor szembetnik, hogy a kínai combcsonton a kissé sérült taraj-

szer léc (condylus externus) alapja jóval szélesebb és vaskosabb a hatvaniénál,

b'.nnek az eltérésnek esetleg elfogadható magyarázatá lehet, hogy a kínai példány
korosabb hím állatból való. Am arra is gondolnunk kell, hogy a kínai rinó-bölcs-
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löl ily messzi nyugatra elszármazott, s esetleg néhány 10.000 esztendvel késbbi
korban élt faj olyan alaktani módosulást szenvedhetett, amely módosulatot a
rendszerez óslénybúvár kénytelen „földrajzi fajváltozat”-ként értékelni. S ezt
annyival is inkább, mert a kínai fajok Ringström szerint kemény szárú,
pusztai növényi tájdálék rágásához szokottak, míg ezzel ellentétben a hatvani
fajváltozat mocsaras erdség lakója volt. Ezért valószín, hogy a hatvani alakot
több kisebb, de küls níegjelenés szemszögébl eléggé fontos bélyeg alapján
különálló fajnak kellene minsítenünk. Okoskodásom természetesen nagy támasz-
tékot nyerhetne azzal, hogyha módomban lenne az odesszai, valamint a számoszi
Chilotherium példányokat az északkínai törzsekkel összehasonlítani, s ennek
során más elkülönít faji bélyeget is találni.

1. ábra. A Chilotherium anderssoni töredékes agyara (term. nagys.)

Egyelre, azaz inkább átmenetileg elégségesnek vélem a hatvani Chilo-
theriiim anderssoni alakot forma hungarica megjelöléssel különíteni el a kínai
törzsalaktól.

Végül arra hivom föl a szaktársak figyelmét, hogy a téves meghatározásom
révén szerepl Dicerorhiniis hunqaricus G a á 1 fajt törölni, illetleg ennek —
mutatis mutandis — a Chilotherium anderssoni R i n g s t r. forma hungarica
alakkal történt azonosítását tudomásul venni szíveskedjenek.

*

18 ‘
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A Chilolheriiim váratlan és meglep magyar elfordulása alkalmas arra,

hogy ennek az svastagbrü nemzetségnek életmódjáról Ringström-tól
festett képet (18, 96) néhány újabb színfolttal kiegészítsem. Ringström
a nemzetség bölcsjéül a Sivalik képzdmények területét tekinti, ahol a legrégibb

típusú fajok ritkán elforduló maradványait gyjtötték. A Chilolherium törzs-

alakja — Ringström szerint — ott rendkívül kedvez, nedves, meleg, trópusi

környezetben élhetett, amit a nemzetség rohamos felvirágzása bizonyít. Rövid
id alatt messze nyugaton, Maragha, meg Számosz térségében és Odessza kör-

nyékén is megtalálták, ahol a 3 Chilotheriiim fajt Przemyszki Aceratheriiim

néven szerepelteti. Mint különösséget emeli ki Ringström, hogy míg Számo-
szon 4 Chilotheriiim fajt mutattak ki, az ettl alig 250 km-re es Pikermiben
semmi nyoma. Ringström szerint az Odessza— Számosz délkörétl nyuga-
tabbra fekv területek ridegebb éghajlata a Chilotheriiim terjeszkedésének gátat
vetett.

Ringström okoskodásait a hatvani Chilolherium megdöntötte. Elssor-
ban azzal, hogy a ,,délkör mentén elvágódó éghajlat” tételt megcáfolta. Éppen
így rácáfolt Ringström - nek arra az állítására is, hogy valamennyi Chilothe-

riiim faj a füves puszták lakója volt. Az a Ringström - tétel sem fogadható
el, hogy a Chilotheriiim kihalását hcsökkenés és kevés csapadék okozta. Hiszen
ilyen tényezkkel szemben sikeresen védekezhetik az emls állat : egyszeren
elvándorol ! Ringstöm magyarázatával szemben elég csupán arra hivatkoznom,
högy a gyorsan elért magasfokú kikülönültség magában is elég hathatós beve-
zetje és tevleges tényezje a fajok kihalásának.

Annak érintésével, hogy a hatvani Ch. anderssoni mindmáig egymagában
képviseli hazánkban, st egész Közép- és'^Nyugat-Európában is ezt a Kínában
oly gyakori alakot, remélem, hogy ez az eddig nyugat felé csupán Odessza— ^
Számosz délköréig elterjedtnek ismert Rhinocerotida majd más magyarföldi
hipparionos lelhelyünkrl, elssorban az emlsmaradványokban oly gazdag
s Hatvannál még nyugatabbra fekv Csákvárott is elkerül.

2. Mustodon longirostre-arvernense K a u p — C r o i z. et J o b.

A gödölli vasúti bevágás egyik legjelentsebb lelete a disznófogú Mustodon
nemzetségre valló, mintegy 12 db. csontmaradvány. Ezek közül azonban csupán
2 állkapocs-töredék, továbbá ezekhez tartozó zápfogak és agyartöredékek, vala-

mint egy karcsont s egy singcsont a számottevk, illetleg a meghatározás néz-
pontjából használhatók.

M 0 t t 1 M. eléggé kimerítette a jellegzetes bélyegek felsorolását (15, 278).

Kezdve az állkapocs két ága által befogott szög tágasságán, a symphysis mandi-
bulae rövidségén, a masseter tapadási helyének fejlettségén, folytatva a zápfogak
járomfelei kissé váltakozó állású mivoltán, az alsó állkapocs satnyulásán, viszont
végezve ezzel szemben az alsó agyarak még tevékeny szerepén és azon, hogj’ a
kibúvó IMj nem tolja ki medrébl áz ISE-t, hanem megférnek egymás mellett, — a
faji jellegek olyan sorozatát gyjtötte össze, amelynek alapján határozott véle-

ményt formálhatunk a gödölli disznófogú sormányos rendszertani helyét

illetleg.

A fölsoroltak alapján részben igazat adhatunk M o t t 1 M.-nak : a gödölli
Mastodon maradványok a M. longirostre-t a M. urvernense felé áthidaló formá-
nak ismerhetjük el ; azonban ki kell jelentenem, hogy ezt az átmeneti formát
—M 0 t t 1 véleményével szemben — a longirostre fajhoz látom jóval közelebb-
állónak. Mert, ha végigmegyünk a gödölli forma bélyegeinek sorozatán, látjuk,

hogy az urvernense-tö\ elkülönít bélyegek (az alsó agyarak funkcionálása, járom-
ívek alternálásának csekély foka, a zápfogak együttes megjelenése) mindegyike
csak kissé elváltozott longirostre-hélyeg, míg határozott, illetleg kizárólagos

urvernense-hélyeg nem észlelhet.
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3. Helladotheriiim duvernoyi Gaud.

Hatvani tanulmányomban (8, 36—37.) ennek a zsiráfsnek egyetlen éj)

j)atellája szerejiel. Minthogy s-Giraffida térdkalácsa egyetlen más lelhelyrl
sem került el, a legcsekélyebb idevágó részlet is fontos lehet. Közleményem
kiegészítéséül szükséges utólagosan följegyezni, hog}' annak idején az Állatorvosi
Kar Állatbonctani Intézeté^J3en általam összehasonlításra fölhasznált zsiráf-

csontváz — második élet-évében, vágyás teljes kifejldése eltt elpirsztult állat

csontváza volt.

Ennek a kiegészítésnek jelentsége akkor domborodik ki, ha számbavesszük,
hogy a hatvani térdkalács 30 mm-rel rövidebb és ennek megfelelen keskenyebb
a szóbanlév zsiráfcsikóénál. Fontos ez, mert így határozottabl) vonásokkal
tárul elénk a hatvani törpébb formának az sibb idvel való összefüggése.

1. Cervüs sp. indet. (? aff. pardinensis C r o i z.)

(Cervus pardinensis C r o i z. (M o 1 1 : 15, 334. T. V. fig, 3.)

A gödölli lelhelyrl néhány apróbb agancstöredéken kívül két olyan,
nagyobb agancsdarab is elkerült, amelyet M o 1 1 1 M. fajilag azonosnak min-
sített, s a fajt illetleg kétségtelennek vélte a C. pardinensis-sel való azonosít-
hatásukat.

.Szükséges arra az általános érvény tapasztalatra hivatkoznom, hogy az
agancsok bizonyos mértéket meghaladó töredékessége és hiányossága nagyon
könnyen tévútra vezethet. Ennek foka bizonyos agancs-típusok nagyfokú
változékonysága. Elég csak arra utalnom, hogy az agancs hossza, a fág vastag-
sága, súlya, valamint ágainak száma és elhelyezkedése nagy mértékben függ
az állat kedvez vagy kedveztlen életviszonyaitól. Emellett eléggé gyakoriak
a rendellenességek és torzképzdés agancsok is.

M 0 tt 1 tanulmányának V. tábláján bemutatott baloldali agancs 174 mm
hosszú Sértetlen szemággal is ellátott — töredékének (A példány) leírását

azzal kell kiegészítenem, hog^' a rózsa háromnegyedrészén kívül a rózsat kis

részlete is megmaradt, bizonyítékául annak, hogy nem levetett aganccsal van
dolgunk. Helyesbítend M o 1 1 1 - nak az a téves megjegyzése, hogy az A pél-

dány egyik felülete hurcoltság bizonyítékát viseli magán,* holott errl szó sincs.

Épp ellenkezleg : a szóbanlév töredékes agancs megtartása mintaszer, rajta

víz által való hurcoltatásnak semmi nyoma, ami annál inkább figyelemre-
méltó, mert a bezáró anyag (limonitos homok) si ártéri képzdmény, vagy
általában vízjárásos terület üledéke lehetett.

Ami pedig az A példány faji hovátartozandóságát illeti, magán az agancs
töredéken kevés útbaigazítást találunk. Valamelyest az agancstörzs feltnen
erteljes fejlettsége, valamint a szemág kiágazási pontja (68 mm a rózsa fölött),

továbbá a szemágnak a fághoz való hajlásszöge (34°) tájékoztat. Mindezek a

tulajdonságok ugj'anis valóban olyanok, amink a legkezdetlegesebb típusú s-
szarvas fajoknál jóval fejlettebb formára utalnak.

Ha D i e t r i c h W. O. fölfogását követnk és ezeket a fejlettebb — C.
issiodorensis, C. pardinensus, C. perrieri — formákat összevonva, talaknak a
C. pardinensis-t fogadnók el, a szóbanforgó gödölli A példányt — fönn-
tartással — ennek a csoportnak rokonsági körébe utalhatnék. Mindaddig azon-
ban, amíg ennek az egyesítésnek kérdése el nem dl, fölfogásom szerint az

.4 jelzés agancstöredék egyelre csupán Cervus sp. indet. (? pardinensis C ro i z.)

megjelöléssel szerepelhet a gödölli együttesben.

5. Cervocenis novorossiae K h o m e n k o.

(2. ábra)

Cervocerus novorossiae K h o m. (Gaál 8,27. I. t. 1. á.)

Cervus pardinensis C r o i z. (M o 1 1 : 15,334.)

Az eredetiben : „Die eine Fláche dér Stange ist abgerollt.” (15,334).
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Említettem, M o 1 1 1 M. a Gödölln talált második — tanulmányában
nem 'ábrázolt — agancstöredéket (B példány) is aC. pardinensis fajba tartozónak

2 ábra. Cervocenis novorossiae khom. baloldali levetett agancsa. A. sagittalis,
^

B. volaris felület (1.5 x kisebbítés)

|
A

határozta meg, holott a kett között szembeszök a faji eltérés. Annyit M o tt 1 ^

is megemlít, hogy a B. példány gyöngébb testalkatú, korosabb állat fejdísze

volt, amelyen a szemágon kívül a középág csonkja is látható. Ezen a különbségen
kívül azonban els pillanatra szembeszök a megtartási állapotban észlelhet ,

nagy eltérés is. S ez annál inkább figyelemreméltó, mert mindkét agancstöredék
a vasúti bevágás ugyanazon (366) szelvényének 13 m mélységébl, limonitos
homokból került napfényre. Ennek a rejtélyesnek látszó jelenségnek egyszer •
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ma^’arázata csak az lehet, hogy mig a Cervida maradványok A példányát

csak' kis távolságról sodorta oda a vízfolyás, úgyhogy ezt elsdleges lelethelyen

találtnak minsíthetjük, a B példányt (levetett agancs) régibb üledékbl s nagyobb
távolságból hurcolta másod-, esetleges harmadlagos helyére a vízáradat.

A lényegbe vágó faji eltérések abban csúcsosodnak ki, hogy az agancs-

törzs a szemág fölött általában hengeres, st csaknem négyszögletes, míg fels

fele táján a volaris s a sagittalis oldalán is laposodó ; a rózsa fölötti 170mm magas-
ságban — a középág kiágazása alatt — pedig kiszélesedvé válik.

Mindezen kívül a B példány egész habitusa az A példánnyal szemben hatá-

rozottan ódon szabású, s mint ilyen, mindjárt Taraklia (11), Nova-Elisabetovka

(1), illetleg Hsia-Yin-Kou (23) és Hatvan nevezetes szarvasfajára, a Cervo-

cenis novorossiae-ra emlékeztet. Zdanszki munkájában (23) a III. tábla 5.

ábráján bemutatott agancstöredéknek minden mérete igazolja ezt a megálla-

pítást. íme az idevágó számadatok :

IIsiii-Yin-Kou Gödöllíi Hatvan
(Kína) B. jiéld. 1 t. 1. á.

Nagyobb álmér a rózsa fölött .

Kisebb ,, ,. ,,

Nagv'obb ,, szcniág ,,

Kisebb ,, ., ,,

A szeinág kiágazása a rózsa fölött

A közéjtág ,, ,,

26,4 mm 28,0 mm 30,0 mm
— 18,7 „ 26,8 ,,'

18,0 ,, 18,5 „ 25,3 ,,

— 16.7 ,, 22,7 ,,

57,0 ,, 56,8 ,, 73.0 ,,

184,0 ,, 182,0 ,, 235,0 ,,

Ezek az adatok, s a gödölli B példány ágainak a 2, ábrán bemutatott
helyezkedése megnyugtatóan igazolják K h o m e n k o szarvasfajának Gödölln
való szereplését.

6 , Hipparion sp. indet

Hipparion crassum G e r v. (M o 1 1: 15,311. IV. t. 3. á.)

Egy jobboldali ép karcsonton és töredékes baloldali sípcsonton kívül 7

darab Equida-fog is elkerült Gödölln. M o 1 1 1 M. szerint mindezek a marad-
ványok a Hipparion crassum fajra vallanak. Legels megjegyzésünk, hogy a

fogak — jobboldali Pg és P 3 , továbbá baloldali Pg—

M

3 — az állat alsó állkap-

csának fogsorából valók; vagyis olyan leletanyag, melynek bizonyító ereje a

hipparionos együttesek kutatói (Boriszjak, Kokén, Kretzoi,
S e V f e, \V e h r 1 i, stb.) szerint vajmi csekély.

M o 1 1 1 M. arra hivatkozik, hogy D e p é r e t tanulmányában (5. XX. t.

4. á.) közölt roussilloni alsó zápfogsor teljesen megegyez a gödöllivel. Emellett
azonban azt is fölhozza (15,315), hogy a S e v f e munkájában (22.) leírt Hip-
parion plaiyodus S e v f e nagyon közel áll a gödölli fajhoz.** A különbség szerinte

néhány aprólékos zománc-eltérésen kívül csupán annyi, hogy a platyodus Mg—
Mg fogai ,,lényegesen” kisebbek, mint a ,,crassum”-éi. Ha pedig maga M o 1 1 1

az alsó-pliocén plaiyodus-t a modern jelleg (?) crassum-mal találta nagymérték-
ben megegyeznek, arra vall, hogy a gödölli „crassum” mégsem annyira jelleg-

zetesen modern típus, mint aminnek beállítani igyekezett.

*

Végighaladva a két sorozaton, a kissé megváltozott gödölli együttes a
következ fajokból áll

:

I. Mustodon longiroslre — arvenense K a u p — C r 0 i z et .J 0 b. 2. Óice-
rorhinus megarhinus de C h r i s t. ; 3. Hipparion sp. indet.

;
4. Propotamochoerus

provinciális race minor D e p. ; 5. Leó sp. indet. (l Epimachairodus

)

; 6 . Cervus
sp. indet. (? aff pardinensis C r 0 i z.) ; 7. Cervocerus novorossiae K h 0 m.

* Az eredeti szöveg szerint ; ,,Dem’Hipparion von Gödöllö áhnelt H. platyodus ani meisten. .
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Ezzel szemben a Hatvanban elkerült fajok sorozata annyiban változott^

hogy a Dicerorhinus hangariciis, mint tévesen meghatározott faj törlend, s

helyébe a Chiloiherium anderssoni R i n g s t r. lép
; ezzel kapcsolatban aChilo-

iherium sp. (Anderssoni R i n g s t r.) kiesik, aminek következtében az idáig

13 tagot számlált együttes faj létszáma 12-re olvadt le.

*

A szorosabb értelemben vett slénytani föladat megoldásának függelékéül
nem lehet érdektelen — legalább futólag — ösélettani szemszögbl is végigtekinteni
Gödöll és Hatvan semlös sorozatain. Ha Gödölln a sok tekintetben fontos bezáró
kzet iránt érdekldünk, Mottl tanulmánya arról értesít, hogy a leletek a 362—
363, valamint a 366 — 368. szelvények közötti területrl, minden esetben a rozsda-
barna, ersen csillámos mészkonkréciós, öregszem, limonitos homokrétegbl
kerültek el. Errl a homokról Ferenczi I. a vasúti bevágás kéziratban lév
földtani szelvényének jelmagyarázatában följegyzi, hogy ,,részben átmosott”.***

S hógy ez födi a valóságot, de viszont Mottl M. ebbl alig észlelt valamit,
abból a futólagos megjegyzésébl is kiviláglik, hogy „Kilúgzás vagy koptatás
nyoma csak 1—2 darabon látszik”. (15,258.)

Az sem érdektelen adat, hogy ennek a homoknak fekvje igen szívós, kékes-
szürke agyag. Ilyen agyag különben a szelvény középs szakaszán srn váltakozik
homok, homokos, agyag, meg barna és szürke agyagrétegekkel. Egyik homokrétegen
álrétegzdést állapított meg Ferenczi. Ezen a gyakori szintingadozást jelz
k^etváltozásokon kívül a 366 -f 64 — 367,04 szelvényrészleten megállapított két
vet is amellett bizonyít, hogy ennek a kéregdarabnak ugyancsak mozgalmas a
pliocénkori múltja.

Ha pedig a rétegtani és szerkezeti adatokhoz az itt élt sfajok együttesét is

hozzákapcsoljuk, az sföldrajzi képet néhány biztos vonással ugyancsak fölvázol-
hatjuk.

A szívós, kékesszürke agyag minden bizonnyal hajdani állóvíz, üledéke ; a
reátelepült, élesen elhatárolt homok pedig kétségtelenül hirtelen kiemelkedés bizo-
nyítéka. Vagyis tehát a Mustodon, orrszarvú, sertés, szarvas, zömök termet sló,
stb. ott tanyázása ideje táján Gödöll környéke afféle vízjárásos, s emellett bozótos
vagy ligetes terület lehetett. Csaknem szakasztottan ezt az stájképet festhetjük
meg Hatvan környékérl is ; de azzal a különbséggel, hogy a hatvani emls-együttes
közvetlenül az állóvíz partmellékének mocsaras, bozótos területén tanyázott és

elkerült csontmaradványai elsdleges helyrl valók.

A környezetviszonyok ilyetén hasonlósága s a két lelhely közelsége (25 km)
mellett nem lehet váratlan, hogy — legalább mutatóba — egy közös fajuk is akadt

:

a Cervocerus novorossiae. De mindjárt szerencsés körülménynek kell mondaimnk,
hogy ez az agancstöredék föltnen megviselt mivoltával arra is figyelmeztet,
hogy a hatvani s a gödölli bezáró rétegeket ne minsítsük azonos korúaknak.

Érdekes és jellemz, hogy noha a Cervoceruson kívül nincs más közös fajuk,.

Gödöll és Hatvan ,,élethelyrokonságát” az emlstípusok rokonsága is megersíti.
Elég röviden csak a mindkét helyütt szerepl Hipparion, ssertés, Dicerorhinus
nemzetségekre hivatkoznunk. Bizonyos párvonalasságot különben a gödölli Mus-
todon s a hatvani Chiloiherium, valamint a hatvani Agriurctos s a Gödölln elfordult
Epimuchuirodus is igazol. És ezt a szembetn, kétoldali párvonalasságot ismét
szerencsés körülménynek nyilváníthatjuk, mert hiszen az együttesek kortani
értékelése biztosabb alapokon nyugszik abban az esetben, hogyha közös faciesbeliek.

A kor közelebbi megállapításának kérdését azonban a következ fejezet
keretei közé utalva, ezt a függeléket arra való emlékeztetéssel zárom, hogy míg a
Dunántúl régóta ismert hipparionos együtteseinek faji összetétele az ottani terület
szavannaszer jellege mellett tanúskodik, az itt szóbanlév vidéken a hajdani erds,^
mocsaras térségek pliocén emls-fajai kerülnek mind srbben napfényre. Csákvár
viszont, mint a legkülönbözbb környezetviszonyok összeszögellési pontja vált
nevezetessé (14, 395—397).

*** Mottl taiuilniányában nem látom annak nyomát, hogy F e r e i1 c z i földtani szelvényét
ismerte. S ez annyiban sajnálatos, mert igy nem derül ki világosan, hogy a csontmaradványokat rejt
homokréteg a 362. szelvénytl a 368-ig azonos-e.
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II.

A föntebbi függelék fölhasználásával nagy mértékben könnyebbé vált

annak a kérdésnek megválaszolása : van-e kimnlalható korkülönbség a gödölli
s a hatvani emlsfajok között, s ha igen, milyen mérték az '?

Fejtegetéseimnek a fajok meghatározásával foglalkozó I. részében — leg-

alább per apices — több ízben kellett szóvátennem azt a jelenséget, hogy míg
Hatvanban az emlösegyüttes egységességén törésnek nyoma sincs — amit külön-
ben a rendkívül finom szürke agyag, mint zavartalan bezáró kzet is elvárható-

I

nak jelez — addig Gödölln mind a megtartás, mind pedig a fajok már az els
pillanatban az egyveretség hiányára mutatnak. Oda jutottunk tehát, hogy
legels sorban a gödölli üledék korának a lehetség határain belül való tisztá-

I zására kell rátérnünk.

1
Kiindulásunkkor nagy könnyebbségünkre szolgál a mindkét lelhelyen

' elforduló Cervocerus novorossiae. Ennek az agancstöredéknek hurcoltsága még
I

abban a tekintetben is fölvilágosít, hogy a gödölli lelhelyre hosszabb vándor-

I

lássál, bizonyos idk mültával jutott el.

j

Márpedig az a körülmény, hogy a hurcolt Cervoceriis-agancü a feltnen
i friss Ccryu.s-aganccsal nemcsak azonos rétegben, hanem egymás közelében
hevert, az összemosottság kifogástalan bizonyítéka.

A kérdés most már az, mely alakokra támaszkodhatunk a gödölli homok-
réteg korának megállapításakor ‘?****

A Maslodonlongirostre — arvernense,\ii\á\l alongirosire formához való közel-
állása révén elég világosan szól az alsó-pliocén — messinai-emelet — mellett.

Ezzel szemben a Dicerorhimis megarhinus-t a szakirodalom a középs-pliocén
— asti-emelet — vezérfajaként tartja számon. Ami pedig a Cervus sp. (? pardi-
nensis) feltnen friss agancsát illeti, esetleg már az arnói-emelet elejét jelzi.

A gödölli smaradványok összesodródásának ilyen kortani sorrendjét
természetesen csak abban az esetben rekonstruálhatjuk az itt leírt módon, ha
a bezáró homokrétegben a szakaszosságnak, illetleg a kortani szintezdésnek
megfelel bizonyítékai vannak. Ellenkez esetben, vagyis, ha a homokréteget
rövid id leforgása alatt keletkezettnek minsítjük, az üledék létrejöttét teljesen

az arnói-emelet kezd szakaszára kell kitolnunk.
A II. szakasz bevezet soraiban föltett els kérdésre tehát azt a határozott

választ adhatjuk : a gödölli és hatvani emls-együttes kora semmiesetre sem
azonos. De hozzá kell fzni, hogy a hatvani együttes egyveretü, a gödölli semmi-
esetre .sem az.

Ami viszont azt a kérdést illeti, vájjon milyen mérték a korkülönbség •

kettejük között, megválaszolása nagy nehézségekbe ütközik. Mert kétségtelen,
hogy azidevágó fejtegetések során nem kerülhet el az euráziai pliocén elhatá-
rolásainak és természetes tagozódásának kérdése sem. Errl viszont tudjuk, hogy
máig sem jutott el a megnyugtató megoldásig. A részletes fejtegetést más al-

kalomra halasztva, most csak a helyi szükséglet megkívánta mértéket tartjuk
szemünk eltt.

Mivelhogy emlsmaradványok alapján kívánunk tájékozódni, s ebben a

tekintetben a franciaországi lelhelyek sorozata szolgálhat irányadóul, ez id
szerint a pliocén hármas tagozódásához tarthatjuk magunkat. Ezen az alapon
viszont odajutunk, hogy a hatvani emls együttest még az alsó-pliocén
fels — esetleg legfels — szintjébe, ezzel szemben a gödölli faunát bezáró üle-

déket a közép-pliocén fels szintjébe tartozónak állapíthatjuk meg. Ám tüs-
tént hozzá kell fznöm, hogy a hazai pliocén rétegtani tagozódása sokkal inkább
a tlünk K-re és Dk-re fekv területekével egyez, úgy hogy a hármas tago-
zódáshoz igazodó kortani megállapításokat csupán ideigleneseknek lehet tekin-
tenünk.

**** Közbevetve meg kell itt jegyeznem, hogy az alább következ néhány sorban, a szakirodalom-
ban a pliocénnek hármas tagozásához alkalmazkodom. De fölfogásom szerint ez a beosztás nem felel
meg a magyarföldi viszonyoknak.
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Úgy vélem, Gödöll és Hatvan sokat emlegetett semlseinek újabb átvizs-

gálása jó alkalmat nyújtott a pliocén-probléma napirenden tartására, s a meg-
oldásra váró egyes kérdések forgópontjainak megvilágítására. Hozzáértk szá-

mára pedig az elmondottakban nem csak tudományos, Jianem gyakorlati irányú

útmutatások is rejlenek.
^
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A LEGIDSEBB MAGVAB ÜSEMLS-LELET

KFiKTZüI MIKI.ÓS

Plioccn eltti ösemls-maradványok a Kárpát-medencében ritkaságok ;

fokozott mértékben az eocén leletek. Erdély áll az élen, ahonnan a ma sem csök-

kent óriási jelenetöségü Brachydiastemufherium iranssilvaniciun B o e c k h et

M a 1 1 y a s o V s z k y (1,2) és a Prohyrácodon orientalis K o c h (3, 4) középs-
eocén (lutéciai) leletein kívül néhány hasonlókorú, illetve fels-eocén, töredékes
szirénaleletet (5) ismerünk.

A magyar eocénbl a legutóbbi évekig egyetlen — hiányos — emlsleletrl
tudunk; sziréna-bordatöredékek a szépvölgyi ortofragminás mészkbl (5— 6).

1940-ben multszázadi gyjtés, sajnos, pontos lelhely nélküli — fels-
eocén — Amynodontidát, Amynodon Imngaricus néven (7), rákövetkez évben
pedig a felsgallai középs-eocén fnummulinás mészkbl az els óvilági Pro-
rastomidát, a legid.sebb szabású ismert szirénát, Sirenaims hímgariciis néven
(8) írtam le. További — nagyobb méret — sziréna töredékes maradványait
G y ö r f f y n é - M 0 t 1 1 M. ismertette az ürömi fels-eocénbl, Sirenavus
sp. megjelöléssel (9).

Az elmúlt két évben többször jutottak Bertalan K. és Szts E.
geológusok közvetítésével sziréna-bordatöredékek a M. Áll. Földtani Intézetbe,

melyek a dudari kszénösszlet fedjébep települt, de a fnummulinás mészk
alatti, yprési-emeletbeli molluszkumos homokból kerültek el.

Ez a jórészt csak borda-maradványokból álló lelet nagyjelentség, mert
nemcsak a legrégibb magyar semls-lelet, de világviszonylatban is a legrégibb

sziréna-maradvány, aminek jelentségét még növeli, hogy az eddig ismert eocén
szirénákhoz képest igen elrehaladott, tehát önálló fejldési vonalat képvisel.

A leletek leírása

Összesen 9 sziréna-maradvány került el Dudaron :

1. Egy hátcsigolya neurapophysise.
2. Egy repülborda 130 mm-es disztális darabja. Szélessége 43, vastag-

sága 35,7 mm. A bordadarab keresztmetszete ersen kerekített szabálytalan
négyszög, igen elrehaladt pachyostosis és osteosclerosis nyomaival, amennyi-
ben a csontszövete néhány apró likacstól eltekintve már teljesen tömör.

3. Egy repülborda 56 mm-es végdarabja. Keresztmetszete 36,7—26 mm,
de ez a méret még nem a borda legnagyobb mérete. Csontszövete elbbinél lika-

csosabb.

4.

Egy borda 64 mm-es középrésze. Keresztmetszete 32—18,2 mm, bels
oldalán laposabb hosszovális. Csontszövete középen gyengén likacsos.

5. -Elüls borda 175 mm-es darabja. Keresztmetszete 39— 23,5 mm. Szö-
vete teljesen tömör.

6. Egy borda 200 mm-es darabja fönt 29,8— 20,3 mm, lent 37— 19,2 mm
keresztmetszettel. jw

7. Egy repülborda 290 mm hürhosszú része (fej nélkül). Legnagyobb
keresztmetszete 39—20,6 mm.

8—9. Két bordafej-töredék.

Az összes bordatöredékek méretre nagyjából jól egyeznek, vastagság tekin-

tetében azonban két csoportra bonthatók. Az egyikbe (4—7. sz.) aránylag lapos
bordák tartoznak, mégpedig mind elüls (4— 6. sz), mind hátsó (7. sz.) bordák.
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egységesen 1:7— 1:9 közti szélesség—vastagság-aránnyal. A másik csoportba az
ersen megvastagodott repülbordák (2— 3. sz.) tartoznak, 1 : 2 körüli index-
szel. Utóbbiak csontszerkezetében még némi likacsosság mutatkozik, míg elb-
biek csontszerkezete teljesen tömör.

A megvizsgált anyag az egyik (7. sz.) repülöborda 1,9-es indexe miatt azt

a gyanút kelti, hogy esetleg két különböz — egy lapos bordájú, tömött csonto-
zat ü és egy megvastagodott bordájú de még valamennyire likacsos csontszövetü,

nagyjából azonos méret alakkal kell számolnunk, bár hátulsó és elüls repül-
bordák közt ebben a tekintetben igen tetemes eltéréseket ismerünk.

Összehasonlítás

Eocénkori szirénák leggazdagabb lelete az egyiptomi mokattami-emelet.
Olaszország-, Magyarország-ésJamaikából fontos leletekszármaznak. Igen hiányos
anyagot szolgáltatott Franciaország és Erdély. Olaszország kivételével vala-
mennyi középs-eocén, illetve fiatalabb (5).

Ebbl az anyagból összehasonlítás céljára csak a testméreteket és a bordák
pachyostotikus-osteosclerotikus elváltozásának mértékét használhatjuk fel,

mint hiányos anyagunkon is felismerhet jellegeket.

gazdag egyiptomi anyagban 3—4 kistermet alak (Protosiren fraasi

b e 1, Eotheroides aegyptiacam O w e n, Masrisiren abeli Sicken berg)
és egy nagyméret alak ( ,,Eotheriiim” sp. Sicken berg 1934) található

a középs-eocén ,,fehér mokattam’'-ban, míg a fels — auversi — mokattamban
két kö.zepes alak, az Archaeosiren stromeri Ábel és Eosiren libyca Andrews
mellett 1 — 2 kisebb Eotheroides-szeTÜ alak lép fel. Mindezek közül a Protosiren-

nél pachyostosis-osteosclerosis szinte alig mutatkozik, a többi középs-eocén
alakon viszont mértéke igen elrehaladott, de a csontok likacsossága még hatá-
rozottan megvan. A fels-mokattam alakjain a szivacsosság teljesen eltnt és

tömör csontszövetet találunk.

Az olaszországi Prototheriiim veronense (de Z i g n o ) auversi korú
maradványain a bordák csontanyagának , elváltozása kisméret.

A magyar középs eocén Sirenavus hungariciis K r e t z o i bordái M o 1 1 1

szerint (9) kevéssé pachyostotikusak, lapítottak, keresztmetszetben keskeny
ellipszist alkotnak. Keresztmetszetük legfeljebb 37— 21 mm (index : 1,8).

.\z ürömi fels-eocén briozoás márga szirénája — melyet M o 1 1 1 Sirenavus
sp. néven ír le (9 : 173— 185) — bordáin a pachyostosis nyomai szintén csak
mérsékeltek. Az elüls bordák szélességét 32— 35 mm-nek mérte, 19—20 mm-es
vastagság mellett. 25 mm-t meghaladó vastagságot hátsó bordán sem talált

(9 : 177).

Az erdélyi eocénkori leletek bordaanyaga két csoportra osztható : a mérai,
ucsu lát és kolozsmonostori leletek 36,5— 27,5 mm-es, vagy 12—28,2 mm-es
keresztmetszet mellett még mindig aránylag kevéssé jxichyostotikus, lapított

bordákat mutatnak és közel állanak a felsögallai— ürömi Sirenaviis-tipiishoz.

A másik csoportba sorolható alsójára! és bácsitoroki példányok azonban 36—
38 mm szélesség mellett 36—40 mm vastagsággal és nagyfokú pachyostosissal

elbbiektl ersen eltérnek. Fontos, hogy éppen ezek a maradványok idsebb
középs-eocén-koriak, míg a többiek priabonaiak.

Végül megemlítjük, hogy a Prorastorniis sirenoides 0 w e n maradványai
kis termet mellett csak gyenge csontszövetelváltozást mutatnak.

A francia leletek Sicken berg szerint (5) a Protosiren, ezenkívül esetleg

a Prototheriiim nemhez Jsoi'olhatók — tehát két kistermet, kevéssé pachyo-
stotikus-osteosclerotikus csoporthoz.

Összegezve a felsoroltakat, azt látjuk, hogy a dudari alsó-eocén maradvá-
nyokkal méreteik és bordáik elrehaladott pachyostosisa-osteosclerosisa alapján
az alsó mokattam „Eotheriiim" sp. S i c k e n b e r g ,

valamint az alsójára! és

bácsitoroki sziréna-maradványok vethetk össze. Lutécium utáni leleteken nem
figyelhetk meg ezek a jellegek, ami azt mutatja, hogy ez az alsó-középs-eocén

I
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nagytermet, fejlett csoport az auversium elölt kipusztult. Az eddig ismert
— és fejldéstörténetileg kivétel nélkül jóval sibb szabású — eocén alakok
-eltti fellépésükbl és korai kihalásából arra következtethetünk, hogy a szirénák

eredete még mélyebbre nyomul le a kréta-eocén határon és az eocén korai szaka-

szaiban már több, különböz fejldési ütemü csoportban virult.

A paehyostosis-osteosclerosis kérdése

N 0 p c s a F., a palaeofiziológia megalapítója az egyes vízi gerinceseknél

föllép pachyostosis és vele szorosan kapcsolódó osteosclerosis magyarázatára
az új életmód fiziológiai egyensúly-zavarait hozza fel (lOk 11, 12). Gondolat-
menetét Sicken berg (1.3) fejleszti tovább a szirénákra alkalmazva.

N 0 p c s a magyarázatát elfogadva, elször is ki kell emelnünk a fenti

folyamattal párhuzamosan fellép, Nopcsánál is igen élesen kiemelt, 'elcson-

tosodás-késleltetés tényét. Míg ugyanis az egyik oldalon periostálisan és bels-
strukturálisan messzemen elcsontosodással találkozunk, addig terminálisán a

synostosisok igen jelents késleltetése, st kiesése lép föl. Ha viszont az egész

folyamat egyszeren csak anyagcsere-zavar okozta egységes folyamat volna,

akkor a két ellentétes esemény nem léphetne fel párhuzamosan. Bonyolítja még
a kérdést, hogy míg a csontosodás késedelme a vízi életmód mellett (visszaporcoso-

dással karöltve) eléggé elterjedt, addig a túlcsontosodás néhány csoportra kor-

látozott.

Ezek- közt els helyen éppen a szirénák állanak. Viszont éppen ennél a

csoportnál a legbonyolultabb a kérdés. A diafizisek túlcsontosodásának és epi-

fizisek elcsöntosodás-visszamaradásának ellentmondását már említettük. Még
hozzáfzhetjük, hogy míg az elbbi fejldéstörténetileg eltnben van, addig
utóbbi - ha meg is lassúdott — tovább halad. Ez mind azt bizonyítja, hogy itt

többrl van szó, mint egyszer anyagcserezavar-okozta, fejldéstörténetileg
rögzített elcsontosodás-zavarról.

Ez annál valószínbbé válik a második ellentmondással : a súlycsökkenés
és súlynövekedés egyidej fellépése a szirénatest fejldéstörténetében. Míg ugyanis
a zsírréteg felrakódása és a tüd fokozott térfogatnövekedése egyik részrl az

emls-testet a víz felszínén tartja, másrészt pedig ugyanakkor hosszantartó
vízalatti tartózkodásra teszi alkalmassá, addig a túlcsontosodás ezeket igen

nagy mértékben — ha nem is teljesen — ellensúlyozza. És itt érkeztünk el' a

túlcsontosodás fiziológiás magyarázatának nehézségéhez ; helyesebben : az
egyszerbb funkcionális magyarázathoz.

Induljunk ki a szirénák etológiái viszonyaiból. Mint növényevk — tudjuk
— vízi növényekkel táplálkoznak, tehát tulajdonképpen vízalatti legel élet-

módot folytatnak. Ez sekély vízben, a vízfenéken való minimális mozgást, de
huzamos idzést jelent. A huzamos vizalatti idzés hatalmas tüdt"^ igényel, ez

viszont túlnagy felhajtóert jelent. Ennek ellensúlyozása vagy állandó lefelé

úszással, vagy ellensúllyal történik. Nagytüdejü, mélyre lebukó ragadozók eseté-

ben (melyek csak a préda felkereséséig és megragadásáig maradnak lent a vízben,

utána rögtön feljönnek, tehát úgyszólván egész vízalatt-tártózkodásukat élénk

úszás tölti ki) mint a cetek és fókák, tényleg aktív izomert állítanak szembe
a felhajtó ervel. Ezzel ellentétben a vízalatt, egy helyben, nyugodtan legelész
szirénák esetében a logikus morfogenezisnek megfelelen ellensúly lépett fel

túlcsontosodás formájában. A gondolatmenet helyességének jó próbája a mindig
tengeri régibb alakokkal szemben folyóvízi, vízfelszínen legel Trichechus-ok
csontszerkezetének vissza-szivacsosodása

.

Ebbl viszont az következik, hogy amennyiben a túlcsontosodás valóban
élettani eredet, akkor a szirénák esetében funkcionális-szelekciós alapon fejld-
hetett arra a fokra, amit oligocén— miocén képviseli elértek.
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M. K p e u 0 II :

J^peBHCHuiHe ocxaxKH MjieKOOHxaiomHx B BeHrpHH

B iinpcKOM «pyce a. Zíyaap, b necKax HauiJiiicb ocxaTKH peöpa ciipeHU. Onpeae.XH-
aocb asa Tiina: oana rpynna n.xocKoro, b HeKoropofí cxeneHii nopiicxoro, apyraa BbinyK-
aoro, n.iOTHOro OKOcxcHeHiiH. Mo>kho cpasuHTb iix c ocxaTKaMH, HaPiaenHbiMH b hidkhc-
AiOKKaxTaMCKO.M noatHpyce ii b TpaHCH.ibBaHHU. Ohh npeflCTpaB.iaioT coöoíí rpynny
pasBHTbix (Jiop.M BbicoKoro pocxa, HH>KHero n cpeaHero aoueHOBOro Boapacxa. Ohh hoh-
BHHHCb ao noHB.ieHHH 30ueH0Bb!x, öoaec KopeHHbix, ao CHX nop nep’enucaHHbix (})opMr

caeaOBaxe.ibHO npoiicxowaeHue cnpen yxoanx b .MeaOByio anoxy. B H»M<He-30LieH0B0H
3H0xe BcxpeaaifcTCH necKoabKO paaainiHO pasBnxbix rpynn.

Mto KacaexcH Bonpoca pacliyostosis-osteoschrosis o6bHCHeHne (}). h o n q a, no koto-
po.My peqb naex o (jin3HOjaorHqecKOM paccTpoíícTBe paBHOBeciiH, nenpaBnabHO, xaK
KaK oaHOBpe.MeHHO noHBaneTCH nepeoKocreHeHiie na oanOH cxopone h, na apyroií,
BaMcaacHiie, aa>Ke ii BbinaaeHue synostosis.

ripoTHBOpeqHT 3T0.My npeacTaBaeHiiK) ii pexonapuTHaauHH qacxo BcrpeqaiomaHCH
B c.xyqae Boanoro oöpaaa >kh3hh. CaeaoBaxejibHO 3to öojiee, qcM npocroe HapyiueHue
oÖMena BemecxB. Kan niixaioTCH xpaBOHaHue CHpenbi noa BoaoH? K 3X0My xpeöyioTCH
Kpynno paaBHXbie aerKiie. JlerKne, noanbie BoaayxoM, yBeaiiqnBaioT noaa>eMHyio cnay^
KOTopyK) aoawcH ypaBHOBecHTb pocx Beca, conpoBO>KaaiomHH OKOCTeneHHe. 3xo noa-
TBepmaaexcH B0306H0BaeHiie.M nopHcxofi cxpyKxypbi KOCTetí Bwaa Triclieclius, niixaio-

HIHÍÍCH B iiacTOHmee Bpe.MH Ha noBepXHOcxn peanux Boa-

Le pilis ancien vestige fossile de mamnüfére en Hongrie

par M. KRETZOI

Xous avons examiné parmi les fossiles recueillies par K. Bertalan et
E. S z ó t s dans des couches de l’étage yprésien á Dudar des fragments de cóte
et la neurapophyse d’une vertébre de sirénien.

L’importance de ces trouvailles c’est que de tels vestiges anciens de Mammi-
féres sont rares et d’autre part, ils représentent en comparaison avec les siréniens
connus une ligne d’évolution trés avancée, convergente.

Les fragments de cóte ont en général les mémes dimensions, mais on y peut
(listinguer un groupe piát (avec un rapport de 1 : 7 á 1 : 9 entre la largeur et

l’épaisseur) et un groupe fortement grossi (avec un index 1 ; 2). La structure de
ces derniers présente encore quelque porosité, celle des premiers est compléte-
ment compacte.

En comparaison avec les vest'iges de siréniens connus jusqu’ici l’on remarque
que les vestiges provenants de l’Eocén’ inférieur de Dudar peuvent étre comparés
á l’espéce Eolheriiim S i c k e n b e r g du Mokattam inférieur et aux vestiges de
siréniens de Alsójára et de Bácstörök, d’aprés leurs dimé'nsions et l’état avancé
d'ostéosclérose — pachystose.

'

De tels caracteres ne sont pás visibles sur les formes post-lutétiens, ainsi le

groupe á grande taille de l’Eocéne inférieur et moyen s’est éteint avant l’étage
au versien. Du fait de leur occuience précédant les formes éocénes beaucoup plus
archaiques jusqu’ici connues et de leur extinction précoce nous pouvons conclure
á ce cjue l’origine des siréniens s’étend au delá de la limité du Crétacé et de
TEocéne el que, mérne dans les périodes précoces de l’Eocéne il y avaient plusieurs
groupes á cadence d’évolution différente.

En étudiant la question de la pachyostose — ostéosclérose nous avons trouvé
que l’explication qu’en a donné F. N o p c s a, qui a supposé des troubles d’équi-
libre physiologiques causés par le nouveau genre de vie, n’est pás juste. A ce sujet
i! nous fant souligner que si d’un cóte nous rencontrons une division périostale et

supra-structurale, d’autre part on observe aussi terminalement un retardement
considérable des synostoses et mérne leur absence. Si la cause en était un simple
Irouble physiologique, les deux^phénoménes antagonistes ne pourraient pás avoir
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lieu simultanément. La qucstion est encore corroborée ])ar la fréciuence de la ré-

chondritisation qiii accom])agne le genre de vie aqualique a Topposition de la

surossification limitée et accrue des siréniens. On peut y ajouter encore que le

])remier phénoméne est généalogiquement en disparition, tandis que le second
continue encore quoique d’iine allré retardée.

11 est donc question de plus que d’un simple trouble physiologique. On j)eut

Irouver pour ce phénoméne une simple explication fonctionelle. Les siréniens sont
herbivores, ils ont donc une maniére de vivre de broutement subaquatique, ce
qui n’exige que trés peu de mouveiiient, mais un séjour en j)lace prolongé. Cela
exige des poumons puissants, ce qui augmente la force ascensionelle. Le contre-

balancement de cette force se fait chez les j)rédateurs i)ar de la force musculaire
active, puisqu’il ne s’agit que de saisir vite la proie. Dans le cas du séjour prolongé,
sous l’eau des siréniens le contre-balancement se fait pár la surossification. Une
bonne preuve de cette explication est fournie pár la réapparition de la structure
poreuse des os des Trichechiis paissant sur la surface dé l’eau qui coule.
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ADATOK A HAZAI HARMADIDSZAKI ERDK ISMERETÉHEZ KÖVÜLT
FATÖRZSEK VIZSGÁLATA ALAPJÁX

ANDREÁNSZKY GÁBOR

XIX-XXIII. táblával

A szabadszemmel vizsgálható növéRjTnaradványok (levelek, termések)
v'áltozatos és néha csaknem teljes képet nyújtanak lelhelj'ük egj'kori növény-
zetérl. A terület azonban, amelyrl egy ilyen maradványegyüttes származik,
rendszerint kicsin\. Levelek és termések általában vízi üledékekben és csak
igen kedvez körülmények közt maradnak meg. A távolabbi területek, száraz-

és hegyvidékek egykori növényzete tehát ismeretlen marad.

,
Fatörzsek szénülése hasonlókép csak vizekkel kapcsolatban történt,

tehát ezek is elssorban csak a vízközeli növénytakaróról tudósítanak. A fuzit

és lignit sokszor kitünen megtartotta a fatörzs szerkezetét. Csak kevés fanem-
bl alakul azonban olyan barnakszén, amelybl a faszerkezet pontosan meg-
határozható. Hazánkban ez alapon kizárólag csak fenyféléket mutattak ki,

pedig — a meddközbetelepülések levél- és termésmaradványai szerint — ugyan-
ezekben az erdkben zárvatermk is voltak.

A levelek, termések, szenesedett fatörzsek tömegével találhatók egy-egy
lelhelyen ; a lelhelyek azonban eg>miástól távolesnek és nem is nagy kiterje-

désüek. A levelek alapján megállapítható fajok száma általában elég nagy ; .

egy-egy lelhely szenesedett fatörzsei azonban csak igen kisszámú (legtöbbször
1 —2) fajhoz tartoznak. Még ritkábban maradtak meg a cserjék vékonyabb törzsei.

Elszórtabban, nagyobb területeken, de sajnos mindig kicsiny egyedszám-
ban találhatók a kovásodott törzsek. Egyes helyeken velük együtt, vagy köz-
vetlen közelükben levélmaradványok is akadnak. (Buják, Mikófalva, Megvaszó,
Mád.)

A ková?odás feltételeit még ma sem ismerjük kellképpen. Mindenesetre
olyan helyeken is végbement, ahol egyéb fosszilizáció nem történt. A kovásodott
törzsek között bven vannak kétszikek, a harmadidszaki törzsek közt a két-
szikek száma némileg meg is haladja a fenyékét.

A kovásodás nagyobb kiterjedés gejzírek vagy egyéb, kovaanyagban
|

gazdag források medencéiben és azok lefolyása mentén mehetett végbe. Néhol i

csak a törzsek, másutt a körülvev kzetek is elkovásodtak. Ilyen helyeken 1

vékonyabb, néha tleveles ágak is épségben maradtak meg. 2

Á kovásodott fatörzsek tehát gyakran hegységek, st talán szárazabb I

vidékek fás növényzetének hírmondói. Olykor egész mocsárerdk elkovásodtak 1

(Fóny). A kovásodott fatörzsek álapján tehát "jól kiegészíthetjük a fanemek
j

elterjedésére vonatkozó ismereteinket.
jA kovásodott fatörzsek felülete éppúgy mállik, mint a kzeteké. Az egyes

faelemek, különösen a farostok azonban együttmaradnak, s így a törzs felületi ‘

rétege kisebb-nagyobb szilánkokra esik szét.

A törzs szerkezetének épsége természetesen attól is függ, milyen állapotban
volt a kovásodás megindulásakor s milyen hatások érték közben.

A törzs vizsgálata alapján legtöbb esetben csak a nemzetség állapítható
meg, a faj csak ritkán. A nemzetség azonban így sokszor biztosabban* rögzít-

het, mint a levél alapján. Éghajlati és egyéb környezeti viszonyok megállapí-
tásához egyetlen fatörzs nem elegend. Errl csupán akkor lehet szó, ha a fatörzs
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szk és ismert ökológiájú nemzetséghez tartozik (Plalanus). Nem lehet szó

errl a Pinus vagy a Qiierciis nemzetség esetében, amelyek fajai nagyon eltér
éghajlaton élnek. A környezeti viszonyokat akkor tudjuk pontosan megadni,
ha a lelhely fatörzsegyüttese sok nemzetségbl áll.

A törzsek lelhelye sokszor nem azonos a fa eredeti termhelyével s koruk
sem feltétlenül egyezik bezáró rétegük korával. Biztosan helyben maradt, függ-
leges helyzet fatörzseket hazánkban csupán Bujákról és Sajókeresztúrról ismerünk.

A kovásodott fatörzsek feldolgozásának az a legfbb nehézsége, hogy a ma
Európában nem él és kertjeinkben sem található fanemzetségek szerkezete

sokszor ismeretlen vagy nem hozzáférhet. Az él fákról közölt leírások sokszor
csak kevés, vagy egyetlen törzsbl készült metszetekre vonatkoznak. Ha pedig
egy nemzetségen belül csak egyetlen faj bélyegeit írták le, ez még semmit sem
árul el e sajátságoknak nemzetségen belüli változásairól. Fosszilis fatörzseket

tárg>'aló összefoglaló mii eddig csupán a fenyfélékrl készült
( K r á u s e 1 1949).

A kétes és lelhely nélküli irodalmi adatokat természetesen nem vehetjük
figyelembe. Mellznünk kell azokat is, amelyek törzsszerkezetét pontosan leírták

ugyan és elnevezésük is van, de nem egyeztethetk valamely él, vagy jól ismert
kihalt nemzetséggel. Mellznünk kell továbbá a leírás nélküli ,,nmén nudum”-okat.

Az Így összegyjtött 80 adat közül 30 az irodalmi, 50 pedig új megállapítás.

Ezek egy része még leközlésre vár. Az egy lelhelyrl származó, de ugyanahhoz
a nemzetséghez vagy fajhoz tartozó valamennyi törzs egy adatnak számít.

A törzsek kora a fels-eocéntl a pannonig terjed. A kormegállapítások
nem mindig biztosak. Egyes budakörnyéki törzsek lehetnek régebbiek (pl. a

budaörsi CeZ/ís-törzs). Az Egerbaktától Mikófalván keresztül Lénárddarócig
található számos törzsmaradványt összeállításunkban középs-miocénnek vesz-

szük, Schréter Z.-nal szemben, aki szarmata-kort tulajdonit nekik.

Összeállításunk alapján lehetvé válik a törzs és az egyéb maradványok
elterjedésének összehasonlítása. A levél- és termésmaradványok alapján össze-

állított flórában annál nagyobb százalékban vannak trópusi elemek, minél régibb

idkre megyünk vissza. A fatörzseken alapuló összeállítás ellenben trópusi elemet
alig tartalmaz. Igaz, hogy több trópusinak látszó alakot azért kellett kihagy-
nunk, mert nem voltak nemzetségre kiértékelhetk, másokat pedig a részletes

vizsgálat során át kellett értékelnünk. A fatörzsek alapján mgismert erdkben
mégis kisebb a trópusi elemek százalékaránya, mint általában az egykorú flórában.

E ténynek több oka lehet. 1. A kovásodott fatörzsek nagy valószínséggel
hegyvidékekrl származnak, amelyek éghajlata mindig enyhébb a síkságokénál.

2. Á lápi- és mocsár-erdk fanemei közt ugyancsak kevesebb a trópusi elem, mint
a szárazabb talajú erdkben. Csupán a mangrove kivétel, errl azonban snövény-
tanilag még alig tudunk valamit.

3. A törzsmaradványok között csak olyan helyeken akadnak vékonyabb
törzsek, ágak, gallyak, ahol a beágyazó kzet is kovásodott (Fóny, Megyaszó).
Egyebütt csak vastag törzsek, illetve ezek töredékei találhatók. Ezzel szemben
az új harmadidszaki trópusi fás növénymaradványok valószínleg jórészt cserjék,

(így a Cinnamomiimok, de valószínleg a Ficm tiliaefolia és a Leguminosák is.)

Ez a harmadidszaki éghajlatváltozással összefügg, lassú fejlclés eredménye
lehet. A hmérséklet lehlésével u. i. a babérerdök lassanként lombhullató erdk-
nek adnak helyet ; a lombhullató erdk cserjeszintje azonban egy ideig még
babérlevel, örökzöld fajokból áll. A cserjeszint trópusi elemei is jó darabig

megmaradhatnak, ahol a faszint fajait már hvösebb éghajlatú fák váltották fel.

Hasonló jelenségek Földünk mai növénytakarójában is észlelhetk.

Kiegészítésül szolgáljon néhány hazai fatörzsmaradvány leírása.

Pinuxylon karnncsense n. sp.

XIX. tábla, 1—3. ábra

Ez a Pí/íus-törzs a karancsberényi kszénfekvbl származik, kora tehát

fels-oligocénra tehet. IMiután a törzs címkéjén csak annyi áll, hogy kszén-

ig I'öUllani Közlöny — .í-i
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fekv, a tényleges kor nem állapítható meg. Hosszanti gyantavezetékeinek epitél-

sejtjei vékonyfalúak, a vezeték sokhelyütt összenyomódott. így kétségtelenül a

Pinuxylon gyüjtönemzetségbe tartozik. Nagyon jellemzk rá a sajátságos össze-

tett bélsugarak. A gyantavezeték nem a bélsugár közepén halad végig, mint
általában a Pmus-fajoknál, hanem egyszeren a bélsugár széles és magas középs
sejtjei végzik a gyantavezetést. Érintirányú csiszolatban legtöbbször két ilyen

nagy sejt látható a bélsugár középrészén. Sugárirányú metszetben is sokkal

magasabbak az összetett bélsugár középs sejtjei a felettük és alattuk futóknál..

A faparenchima — mint a legtöbb Pinus-törzsben — teljesen hiányzik. Sajnos,

az anyag színtelen és rosszmegtartású, így a gödörkézettség, különösen a bél-

sugársejteké, alig vehet ki.

V
Lignum e tracheidibus, radiis meduUaribus et ductibus resiniferis compositum.

Ductiis resiniferi parieíibus debilibis circiimdati. Radii medullares compositi in.

medio cellulis majoribus diictum resinifenim transversalem formantibus.

Taxodioxylon taxodii Gothan

XIX. tábla 4. ábra ; XX. tábla, 5—8. ábra ; XXI. tábla, 9. ábra

Két jobb megtartású, színes törzsdarab. Egyiket Sashalom mellett D a 1 1 o s;

E., a másikat Sajókazincon Schréter Z. gyjtötte.

, A faparenchima sima, vagy olvasószeren, esetleg szabálytalanul meg-
vastagodott harántfalú, mindkét törzsben elég gyakori. A bélsugarak radiális

falán a keresztmezben a korai pásztában két-három, esetleg több, csaknem
fekv, széles és szélesnyílású verem van. A kései pászta vermei kisebbszámúak,
meredek és liasítékszerü pórusokkal. A tracheidák érintirányú falán a kései

pásztában sok verem van, hasítékszerü pórusokkal. A tracheidák radiális falán

a korai pásztában a vermek két-három porban, a kései pásztában egy sorban
helyezkednek el. A Sanio-féle vonalak jól kivehetk.

A bélsugársejtek gödörkézettsége kétségtelenül Ta.xodioxylonra vall. E
gyüjtönemzetségbe tartozik a Taxodium és a Sequoia fája is. A Seqiioia gigantea

alakkörének törzsei a bélsugársejtek radiális falán keresztmeznként csak egy„
legfeljebb két gödörkét mutatnak. Nagyon hasonló azonban egymáshoz a Taxo-
dioxylon taxodii Gothan és a T. seqiwianum (Mercklin) Gothan,
más néven T. gypsaceum (Goeppert) Kráusel. Az elbbi a Taxodium-

j

nemzetség, az utóbbi a Sequoia sempervirens alakkörébe tartozó törzsek g^mjt-
neve. Kráusel szerint a T. ta.vodii faparenchimájának keresztfala gödörkés,

a T. gypsaceumé ellenben sima. Ezen megkülönböztetés azonban nem kielégít. .

A fkülönbség abban van, hogy a Taxodium korai pásztájában a gödörkék a
tracheidák radiális falán két, st gyakran három sorban vannak, ezzel szemben
a Sequoia sempervirens tracheidáin általában egy s csak ritkán két sorban. Ezen .

az alapon a szóbanforgó törzsmaradványok csakis a T. taxodii, tehát a Taxodium
distichum fosszilis alakjának törzsei lehetnek. Ez alak törzseit már hazánk több
pontjáról, így Vas megye és Rózsaszentmárton pannóniai rétegeibl is közölték. 1

A sajókazinci lelet burdigálai korú, a sashalmi — mely pannóniai rétegbl szár-
,

mazik — valószínleg átmosott, tehát ugyancsak régebbi. Elfordulásaiknak
kifejldésjelz jelentségük van. .

Cupressinoxylon sp. í

XXI. tábla, 10—11. ábra v

B a r t k ó L. gyjtötte Ipolytarnóéím, az alsó-mediterrán kszénössziethez
J

tartozó rétegbl. Gyantajáratai nincsenek, faparenchimája van. Anyaga elég
'

rossz megtartású és színtelen, így a gödörkézettsége rosszul látható. Egyes, korai
pásztabeli tracheidák radiális falán két sorban is vannak gödörkék. Néhol a
bélsugár.sej tek radiális falának gödörkézettsége elég jól látszik. A korai pásztá-
ban keresztmeznként 2— 3 tojásdad meredek, ferde állású, elliptikus pórusú
verem van .Az effajta gödörkézettség Kráusel szerint a Cupressinoxylon
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gyüjtönemzetségre jellemz. A ciprusfélék családjában valóban elfordul ilyen

gödörkézettség, a vermek a tracheidák radiális falán csak ritkán vannak két
sorban. Az ipolytarnóci maradványt leginkább Thiiya-nak minsíthetjük.

K r á u s e 1 határozókulcsa alapján fajra nem határozható meg, mert
vermeinek és pórusainak kifejldése eltér K r á u s e 1 leírásától.

Pterocaryoxylon sp.

Ipoly tarnócról több kétszik fatörzset is vizsgáltunk. Nagyrészük azonban
annyira rossz megtartású, hogy meghatározásukhoz nem sok remény van. A leg-

jobb megtartású, szórtlikacsú törzs szerkezetére ikerpórusok és pórussugarak
jellemzk. Metatracheális faparenchimája van, amely az évgyrkkel párhuzamos
sorokat alkot. Bélsugarak egy-kétsejtsorosak. Ez a törzsmaradvány a diófafélék

családjába tartozik és minden valószínség szerint Pterocarya- (Pterocaryoxylon)-
törzs. P/erocarya-levelek nagvszámban fordulnak el Ipolytarnócon (Jab-
1 o n s z k y , 1914).

Quercoxylon sp.

XXI. tábla, 12. ábra

T r á g e 1 e K. gyjtötte Kemenesmagasiban. Évgyri aránylag szélesek,

3—4 mm-esek. Nagyobb számú tölgytörzset ismerünk a hazai harmadidszakból.
A kemenesmagasi törzs nem egyezik pontosan az eddig leírtakkal, de nem is

lehet azoktól fajilag elkülöníteni. Sajnos, a többi törzs fajisága sem ismerhet fel.

így nem vonhatunk le bellük semmiféle következtetést, még az sem állapítható

meg, hogy örökzöld vagy lombhullató tölgyhöz tartoznak-e.

Juglandoxylon sp.

XXn. tábla, 13—16^ ábra

A diófa szerkezetét mutató törzsmaradványok három különböz lelhelyrl
származnak. Szórt helyzet, aránylag ritka, nagy likacsaik, 3— 5 sejtszélesség
bélsugáruk és jól fejlett, tangenciális sorokban álló, metatracheális faparenchi-

májuk van. A legrégibb diófa törzsmaradványok Salgótarján környékérl kerültek

el, de csak egyikük-másikuk szerkezete ismerhet fel kellképpen. A törzsek
— mint helyszíni gyjtéssel megállapítottuk — a kszénfekvbl származnak.
A törzsek pontosabb korára vonatkozólag a következ adataink vannak. Azok
a törzsek, amelyek eredeti rétegükben fekvknek tekinthetk, 'egy agj'agos

homokrétegbl kerültek el. Ugyanilyen az a réteg, amely ugyancsak Salgótarján
közelében, a törzslelhelj^ektl északabbra, levélmaradványokat tartalmaz. Ez
a flóra nagyon rossz megtartású és ezidáig még nem nyert feldolgozást. Felületes

vizsgálat alapján megegyezik azokkal a flórákkal, amelyek a csörögi Kígyóhegy-
rl, valamint Nógrádvercérl származnak és amelyeket katti-emeletbelieknek
sikerült megállapítani. így a törzsek korát legfels oligocénre tehetjük. Csep-
reghyné Meznerics I. szerint (1953) a kszénfekv rétegek lényegesen
fiatalabbak volná- nak, bár az alatta fekv rétegek korára már nem terjed ki.

A fenti megállapítások szerint az összeállításban a salgótarjáni diófatörzseket

oligocénkorúaknak vettük.

Másik diófa törzslelöhely a Kamaraerd. A Rózsák-völgye feletti kavics-

.

bányából B o d a J. gyjtött egy 35 cm átmérj törzset. Ugyaninnen kisebb
törzset P a p p F. útmutatása alapján a Mezgazdasági Múzeumban rendezett
erdészeti kiállításra szállítottak. Mindhárom törzs azonos szerkezet. Jól láthatók

a metatracheális parenchimasorok. A tangenciális hosszmetszeten jól megkülön-
böztethetk a rostcsoportok és megállapítható a bélsugarak szélessége. Az edény-
tagok hossza nem egyforma. A hosszabbak mellett egészen rövid, hordószer
edénytagok is vadnak.

19»
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A Kamaraerdben és környékén fekv igen sok törzsmaradvány közül
eddig csak a platánt és most a diófát sikerült megállapítani. A legtöbb törzs-

darab igen rossz megtartású. Vizsgálatra alkalmatlan. A lelhely kora aisó-

mediterrán.

A harmadik. Szurdokpüspökibl származó diófatörzset Szabó J. gyj-
tötte, pontos kora nem állapítható meg ugyan, de kétségkívül a legfiatalabb.

Az említett három lelhely diófáinak faji azonossága természetesen két-

séges, csupán a Jí/(/Zans-nemzetséghez tartozásuk vehet biztosra. A rokonnemzet-
ségek közül a Pterocarya bélsugarai legfeljebb kétsejtsorosak. Ilyen maradványok
Selyprl, Eger melll és Ipolytarnócról kerültek el. A Carya-nemzetség a likacs-

g\’ürüsség felé hajlik, ezt azonban vizsgálati anyagunkon nem észleltük. Szóba
jöhetne még az Engelhardtia-nemzetség, ennek szöveti szerkezete azonban elt-
tünk még ismeretlen. Az egri wind-gyári fels-oligocén agyagban JuyZans-levelek

is vannak. A salgótarjáni törzsek ugyanannak a fajnak a törzsei lehetnek, mert
egykorúnk. A Kamaraerd alsó-mediterrán rétegeibl nem ismeretes semminem
levélmaradvány. Ipolytarnócról, a rokonsági körbl eddig nagyszámú Pterocarya-

és Carya- {Hicoria—) levél ismeretes.

Ulmoxylon sp.

XXIII. tábla, 17—19. ábra
1

Az ide sorolható törzsmaradványok két lelhelyrl valók. Bujákról (saját

gyjtésbl) és Nógrádszakálról (SzontághJ'. gyjtésébl). A keresztmetszeten
jól látható a likacsgyrsség. A korai pászta edényei nagyüregek, a kései pásztá-
ban pedig szüküreg edénycsoportok láthatók. Az edények sötétek, sötétszín
thjdlákkal töltöttek. A thyllák hosszmetszetben is jól látszanak. Egyes véko-
nyabb edényeken spirális vastagodás észlelhet. A leletek tortónai, esetleg szarmata
korúak. Bujákon a törzsekkel egyids, vagy csak kissé fiatalabb levélriyomatok-
ból álló flórát is gyjtöttünk, aminek alapján a leletek korát biztosabban lehet

majd rögzíteni. ,

Természetesen itt is számításba kell vennünk néhány rokonnemzetséget.
A ma él Zelkova edénj-ei azonban szkébbek, bélsugarai keskenyebbek. A Ccllis

bélsugarai pedig szélesebbek, így tehát csakis az LTmus-nemzetségröl lehet szó.

Faji meghatározásra, sajnos, nem gondolhatunk. Mégis lehetséges, hogy a levelei

alapján hazánkban igen gj'akori Ulmas pliirinervia törzsérl van szó.

r. A H 3 p e a H c K II ;

J^aHHbie K 3HaHHK) TpeTHHHblX JICCOB BcHrpHH Ha OCHOBaHHH
HsyneHHH HCKonaeMux ctbojiob AcpeBbCB

B BBeaeimii cxaTbii aerop Booiue vKaaucaeT iia po.ib ii3y9eHiia iiciconaeMux

cTBO.iOB AepeBbeB TpeTiimibix aecOB. B ouiiipiibix pattoiiax, rae OTcyrcTByioT iinbie

ocraTKii, oniipaeMcn iicK.iiomiTe.ibiio na iiciconae.Mbie ctbo.i i.i aepeBbCB. FIotom aBTop

HamicbieaeT 6 paaiiux tiibob, Koropbie' nam.incb b paaaimabix MecTOnaxo>KfleHiinx. Pi-

niivylon karancsense n. sp,, Taxodioxylon taxodii Gothan, Cupressinoxylon sp..

Qiiercoxylon sp., Juglandoxylon sp. ii3 rpex, Ulmoxylon sp. ii3 flsyx OTae.ibiibix AiecTO-

naxo)K33Miiri. HaKOneu, asTop oöbaciiaeT* npii.xoweiiHyio k craTbii Kapry, rje yi<a-

3aiibi aamibie ctbo.iob AepesbeB. 3ra Kapra coracaeiia na ociiOBaiimi aiireparypHbix ii

coöcTBeuiibix aaiiiibix.
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Contributions á la eonnai-^sanee des foréts tertiaires de la Hongrie d‘apres dós
recdierehes faites sur des trones d’arbres fossiles

pár G. ANDHEAXSZKY

L’examen des trones d’arbres fossiles sert á conipléter les dgnnées fournies

pár d’aiitres vestiges et pár d’áutres méthodes de recherches. Quoique souvent
les trones fossiles se trouvent ensemble aves des feuilles et des fruits fossiles,

pourtant il y a de vastes territoires oü il n’y a que des trones. Les feuilles, les

fruits, ete., se eonservent surtout dans les eaux et la aussi, prés des rives. Dans
ees endroits on les trouve en grandes masses. eeslieux d’oeeurenee ont eependaut
une faible étendue, en général. Mais la silifieation des trones d’arbres a eu lieu

aussi lóin des grandes nappes d’eau, dans des endroits dépourvus d’autres ves-

tiges. La earbonifieation des trones d’arbres s’est effectuée dans des eireonstanees
pareilles que eelles des feuilles. fis peiivent aiissi se reneontrer en grandes
masses. Parfois leur strueture est aussi bicn eonservée, mais pour la plupart les

trones d’arbres n’indiquent dans le mérne endroit, qu’une seule ou trés peu
d’espéees. En Hongrie ils proviennent surtout de eoniféres, eequi peut étre attribué

surtout á la teneur en résine des eoniféres, ee qui assure la eonservation de leur

strueture.
j

La silifieation des trones d’arbres est un proeessus eneore peu élueidé.

Tout semble indiquer que la silifieation a eu lieu prés des geysires ou dans des
,

eáux thermales dönt l’eau eontenait beaueoup de siliee en solution. Les trones .

d’arbre^s’altérent sur leur surfaee, eomme les roehes en général. Mais leurs parties

non altérées restent préservées pendant des eentaines de millions d’années á l’état

dans lequel ils étaient lorsque la silifieation a pris fin. II s’entend de sói que la

strueture des trones d’arbres putrefiés ou autrement endommagés est dété- :

riorée et ne se préte pás á l’examen.
L’examen des trones d’arbres rend done possible la reeonnaissaneye des

foréts tertiaires sur de grandes étendues. Mais la d,étermination des espéeés ren-
contre souvent de grandes diffieultés. Nous ne eonnaissons pás la strueture des
genres d’arbres qui de nos jours ne se reeontrent pás en Europe paree qu’elle

n’a pás. été eneore étudiée ou bien ees travaux nous sont inaeeessibles. Pourtant
á l’époque tertiaire il y avait en Hongrie un grand nombre de familles tropieales

|

et en général étrangéres. D’autre part nous manquons de matériel fossil pour i

la eomparaison. II n’y a non plus d’ouvrage d’ensemble qui permettrait l’identifi-
j

eation des arbres dieotylédones. La situation est meilleure pour les pins, l’ouvrage *

de K r á u s e 1 (1949) fournissant d’indieations sur beaueoup de questions.
Nous donnons iei les résultats de l’examen de quelques trones d’arbres.

Pimixylon Karancsense n. sp.

Le tróné est eertainement un tróné de Pinus, paree qu’il posséde des con-
duites de résine, dönt la paroi est minee. Un fait saillant e’est que dans les rayons
médullaires eomposés la eonduite de résine n’est pás située au milieu, mais ee

sont des eellules superposées généralement en deux rangées au milieu du rayon
rnédullaire qui grossissent fortement et torment la eonduite de résine. D’ailleurs la

disposition des fossettes est trés mai diseernable. Le tróné provient de~Karanes-
berény et est d’age Oligoeéne supérieur. Sa diagnose se trouve dans le texte
hongrois.

Ta.vodio.xylon ta.xodii G o t h a n .

Nous ])ossédons deux trones qui présentent la strueture propre á eette
espéee, l’un provenant de Sashalom (prés de Budapest), a été trouvé pár E.
Hallos, l’autre de Sajókazine fut reeueilli pár Z. Sehréter, L’áge de ee
dernier est burdigalien, eelui du premier est ineonnu. Les fossettes des eellules

du rayon rnédullaire indiquent un Taxodioxylon, et spéeialement le T. taxodii,
paree que sur la paroi radiale des traehéides les fossettes sont dLsposées souvent
en trois rangées. Le terrain done, oü vivaient ees arbres, a du étre un marégage
situé en plaine.
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Cupressinoxylon sp.

Ce tronc provient d’Ipolytarnóc oii il a été recueilli pár L. B a r t k ó.

II est d’áge méditerranéeri inférieur. Nous le rangeons dans le genre collectif

Cüpressino.xylon parce que sur les cellules du rayon médullaire il y a, dans le plán
transversal, 2 á 3 fossettes ovales raides, avec des pores elliptiques. Mais pár
contre les fossettes sont ca et la disposées en deux rangées sur la paroi radiale

des trachéides, ce qui est rare dans la famille des Cupressaceae. C’est surtout le

genre Thiiya qu’on peut prendre en considération.

La collection de l’Institut de Botanique systématique posséde aussi des
troncs de Dicotylédons, recueillis á Ipolytarnóc. Leur état de conserv^alion est

en général mauvais. La structure de l’un d’eux correspond au genre Plerocarya.

Quercoxylon sp.

Le tronc provient de Kemenesmagasi, de la collection de K. T r a g e 1 e.

II s’agit sans doute d’un tronc, de chéne, mais sa structure ne présente pás de
traits particuliers d’aprés lesquels ont puisse l’identifier avec une espéce fossile

ou récente.

Jiiglandoxylork,,sp.

Des troncs d’arbres provenant de trois différents lieux et d*^áge différent

présentent la structure du no}’er
;
les pores relativement grandes sont dispersées,

le rayon médullaire est large de 3 á 5 rangées de cellules, le parenchyme est nette-

ment metatrachéal. L’un provierit des environs de Salgótarján, mais de plusieurs

places, du mur du gisement de charbon. Són ágé est donc probablement oligocéne

sup, Dans la cour des maisons á Salgótarján on voit de puissants troncs de cette

«spéce. L’autre tronc provient de Kamaraerd, prés de Budapest, et le troisiéme,

probablement le plus jeune, a été trouvé á Szurdokpüspöki. L’un des troncs de
Kamaraerd posséde encore maintenant un diamétre de 35 cm. Quant aux autres

genres qui pourraient étre pris en considération, les rayons médullaires du Ptero-

carya sont á un ou deux rangées de cellules, le genre Carya présente déjá quelque
peu une structure annelée — poreuse. Nous ne connaissons pás la structure du
tronc du genre Engelhardtia appartenant aussi á la famille des Juglandacées.

L’on rencontre souvent au Tertiaire des fruits d’ Engelhardtia. Ainsi il est vrai-

5emblable que nous retrouverons aussi les vestiges de són tronc.

'Ulmoxylon sp.

Le troiséme type de tronc dicotylédone est représenté pár des troncs pro-

venant de deux endroits. L’un a été recueilli á Buják pár l’Institut de Botanique
systématique, l’autre pár T. Szontágh á Nógrádszakáll. Le tronc est nette-

ment annelé-poreux, avec de gros vaissaux, les rayons médullaires sont d’une

largeur moyenne. Les vaissaux moindres ont souvent des parois épaissies en
spirálé.

La carte annexée montre les résultats des recherches faites jusqu’ici con-

cernant les troncs minéralisés et carbonisés de la période tertiaire de la Hongrie.
Les 80 données qui ont servi de base pour la carte ont été recueillies en partié

dans la littérature (30), les autres 50 sont des résultats des recherches de l’Institut

de Botanique systématique, dönt une partié n’a pás été publiée jusq’ici. Nous
n’y avons pás figuré les trouvailles connues de la Hongrie sans localité précis,

ni celles qui ne se rapportent pás á des genres vivant actuellement ou qui ne
peuvent pás étre mises en relation avec de telles genres. N’y figurent pás, non
plus, les données des rapports géologiques qui ne sont pás accompagnées d’une
description, d’une image ou d’une identification précise. Cependant le peu de
données permet déjá certaines comparaísons avec les données fournies pár les

macrofossiles. L’on y trouve la justification du manque des éléments tropicaux
parmi les espéces d’arbres mentionnées dönt les vestiges des feuilles se retrouvent
pourtant jusqu’au Pliocéne. II est vrai que parmi les vestiges qui n’ont pás pu
étre déterminés et parmi ceux publiés sous un autre nm, il peut y avoir des

espéces tropicales. Mais mérne ainsi leur part y est bien petite. Cela trouve són
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explication, au moins en partié, en ce qiie les plantes arborescentes tropicales du
Tertiaire avancé ne devaient étre, pour la plupart, que des arbrissaux, comme le

Cinnamomuin

,

le Ficiis iiliaefolia, et peut-étre encore d’autres. Le refroidissement

du climat fait substituer d’abord aux espéces feuiliues de haute taille des espéces

á feuilles caduques ;
dans la strate arbustive au moins en partié, les espéces du

climat chaud persistent. C’est un développement phytogéographique qui se

poursuit aussi de nos jours et qui trouve ainsi une confirmation phytopaléonto-
logique.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — EXPLICATION DES PLANCHES

XIX. tábla

1. Pinuxylon karancsense (Karancsberény). km., sect. transvers,

2. „ „ „
"

tg. hm., sect. tang.

3. ,, ,, ,, rád. hm. sect. rád.
4. Taxodioxylon taxodii (Sajókazinc). km., sect. transvers.

XX. tábla

5. Taxodioxylon taxodii (Sashalom), km., sect. transvers.
6. ,, ,, (Sajókazinc) tg. hm., sect. tang.
7. „ „ „ tg. hm., sect. tang.
8. ,, ,, (Sashalom), tg. hm., sect. tang.

XXL tábla

9. Taxodioxylon taxodii (Sajókazinc). rád. hm,, sect. rád.
10. Cupressinoxylon sp. (Ipolytarnóc). km., sect. transvers.
11- „ „ ^

“
,, tg. hm., sect. tang.

12. Quercoxylon sp. (Kemenesrnagasi). km. sect. transvers.

XXII. tábla

13. Juglandoxyolon sp. (Salgótarján), km., sect. transvers.
14. ,, ,, (Szurdokpüspöki), km., sect. transvers.
15. ,, ,, (Kamaraerd), km., sect. transvers.
16. ,, ,, (Kamaraerd), tg. hm., sect. tang.

XXIII. tábla

17. Ulmoxylon sp. (Buják), km., sect. transvers.
18. ,, ,, (Nógrádszakáll). km., sect. transvers.
19. ,, ,, (Buják), tg. hm., sect. tang.
20. Juglandoxylon sp. (Szurdokpüspöki), rád. hm., sect. rád.
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XEOGÉX FACIESVIZSGALATÜK SZEREPE AZ ASVAAYOLAJKUTATASBAX

STRAUSZ LÁSZLÓ*

A fáciesvizsgálatok ismerete nemcsak a lielyes rétegtani párhuzamosítás-
ban szükséges, hanem az ásványolaj anyaközetének kutatásában is. A part-
közeli, ersebben mozgó, jól ,,szellztetett” vizeket ki kell zárni a valószín
anyakzetek sorából, de általában azokat a részeket is, ahol srn (idben vagy
térben közel egymás mellett) jelents fácies-változások voltak. Ennek megfelelen
a miocén mélyebb tagjait és a tortonikumot legtöbb dunántúli kutatási területen

nem tarthatjuk valószín anyakzetnek, a helvéciai-emeletbeli slirt azonban igen.

Bár fáciesvizsgálatokat állandóan végeztünk a dunántúli olajkutatások
.során, nem sok lényeges új adattal sikerült eddig gazdagítanunk a hazai fácies-

irodalmat. A mediterrán rétegekre vonatkozólag talán az az egy megfigyelés
érdemel említést, hogy a slirfácies (Amussium" demidatum-mal) a tortonikum
tetején is elfordulhat, a szarmatikumban pedig érdekes az alsó-pannonikumhoz
igen hasonló limnocardiumos agyag és márgafácies nagy elterjedése.

A pannóniai üledékekre vonatkozóan igen sok felszíni és fúrásbeli rétegtani

és slénytani adatot gyjtöttünk a dunántúli olajkutatásban, de ezeknek fácies-

tani értékelésére eddig alig merészkedtünk. A fáciestani következtetések itt sokkal
nehezebbek, mint a mediterránban. A fiatal tengeri üledékekben a ma is él álla-

tok mai'adványai viszonylag igen gyakoriak smai elterjedésükbl és életmódjukból
közvetlenül következtethetünk az illet rétegek keletkezési viszonyaira. Ezzel
szemben a pannóniai vizek élvilága olyan ersen eltért a legközelebbi rokon (ma
a Fekete-tengerben vagy Kaspi-tóban él) állatoktól, hogy a ma él alakokra
semmiféle számszer összehasonlítást építeni nem lehet, st nemcsak a fajoknak,
hanem a nagyobb rendszertani csoportoknak életviszonyaiból is legfeljebb a
pannóníkum legfels rétegeire vonatkozóan lehet (általánosságokig men és

bizonytalan) következtetésekhez jutni. Kétségkívül vannak szembeszök eltéré-

sek eg^'^es pannóniai üledékfajták slényvilágának jellegében, fleg a puhatestek
héjainak vastagságában. Tengeri üledékekben a vastag csiga és kagylóhéj rende-
.sen sekélyvízi élet kielégít bizonyítéka (a vékony héj nem feltétlenül mélyvízi).
A pannónikum esetében azonban bátortalanítólag hatott, hogy nemcsak a víz

mélysége, hanem sótartalma is ismeretlen volt s az slényvilág eltéréseit a két
tényez akármelyikére írhattuk. A ])annóniai vizek sótartalmára vonatkozó
becsléseket (pl. 3.) kevés adat támogatta s mindenki bizonytalannak tekintette.

Legutóbb azonban Kretzoi M. (2) igen fontos megállapításokat tett ezen a

téren. Szerinte halmaradványok azt bizonyítják, hogy az alsó-pannóniai és az

ungula-caprae-rétegeket lerakó beltenger sótartalma nem lehetett lényegesen
kisebb, mint a közvetlenül megelz (szarmata) tengeré. A szarmatikumra
vonatkozóan a 2,5% értéket elég megbízhatónak tarthatjuk ; a felspannónikum
balatonicás-rhomboideás rétegeirl is eléggé egységes az a vélemény, hogy fél

százalék körüli sótartalmú tóban rakodtak le (kevés Unio-t, sok Viviparus-t tar-

talmazó rétegek). Kretzoi megállapításai szerint tehát az alsó-pannónikumot
és a Congeria ungula caprae-szintet a két fenti határérték (2,5 és 0,5%) között
sokkal inkább a szarmatikum, mintsem a balatonicás képzdmények közelébe
esnek kell tartanunk a sótartalom tekintetében ; valószínleg 2% volt az alsó-

pannóniai tenger sótartalma, az eddig feltételezett 0,5 és 1,2 % helyett (1. pl. 3.).

Eladta a Földtani Társulat 195.3. 111. 18-i ülésén.
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Ha tehát most a pannóniai beltenger sótartalmára vonatkozóan biztosabb

adataink vannak, elhárul az egyik akadály a mélységi viszonyokra való követ-
keztetések ell. Mint említettem, tengeri puhatestü állatok vastag héja eléggé

biztos jele a sekélyvízi-partközeli életnek. A pannóniai (és alsólevantei) üledékek
közt a csigák és kagylók héjának vastagsága, illetve maradványaikból nagy
mésztömegnek az üledékes kzetbe való ágyazódása valamely vidéken minden
egyes szintben — emeletben észlelhet. Az alsó-pannónikumban Sopron környé-
kén és a Bécsi-medence szomszédos részein fleg a Congeriák (C. subglobosa) és

Lyrcaeák (L. impressa, L. mnrtiniana) vastaghéjúak ; hasonló íácies kisebb

j-no ®K0m7r0M,SOPRON
ESZTER60M

• ^ .SZOMBATHELY'

Fszekes-.
FEHÉRVÁR,

NAGYKANIZSA

Crassitesta-fáciesek elterjedése

foltokban, Budapest, Tinnye, Pápa, Peremarton, Magyarszék, Pécs környékén
is van. Ugyanezek a Lyrcaea-fajok gyakoriak a Congeria ungula caprco-szintben
is, a szintnek nevet adó Congeria vastag búbrésze szolgáltatja lekoptatva a
„kecskekörmök”-et, Limnocardium penslii hatalmas méreteket és héjvastagságot
ér el itt. Nagy elterjedésüek az ungula-caprae-rétegek Budapesttl DNy-ra és
a Kisalföld K-i, DK-i részén. A fels-pannónikum következ szintje más-más
öslénytársaságot tartalmaz a Dunántúl különböz részein, de mindegyikben a
vastaghéjú elemek az uralkodók. A Congeria balatonica héjvastagsága lelhelyen-
ként eléggé változó, néhol oly nagy, hogy felületes ránézésre összetéveszthet a
C. ungula caprae-xal. Nem maradnak a héj vastagsága tekintetében az alsó-
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pannóniai Lyrcaeák mögött a balatonicás szintbeli L. pelrovici, L. canjola és

L. cylindirica, de a kisebb termet Melanopsisok (M. decollata, M. scripía, M.
confusa) se. Kifejldési viszonyokra a balatonicás rétegekkel teljesen összeolvad

és egészen hasonló jelleg faunát tartalmaz a (régebben elkülönített, st fiatalabb

szintnek tartott) vutskitsi-s kifejldés a Balatontól K-re ; a Limnocardium
(Prosodacna) vutskitsi kistermet, de aránylag igen vastaghéjii. Hasonló korúak
a rhomboideás rétegek a DK-Dunántúlon. Ebben a szintben fleg nagytermet
és vastaghéjú Limnocardiumok uralkodnak : L. arpadense és C. scabricosta-hoz,

L. schmidti (a fels-mediterrán Cardium diserépans-hoz hasonló), L. cristagalli

(a lajtai mészkben gyakori' Cardium hian$-ra. emlékeztet). Az ungula caprae-s

szintnél fiatalabb rétegekben igen gyakoriak a Viviparusok, ma él rokonaiknál
sokkal vastagabb héjúak. Viviparusok tömegesen lépnek fel a Drávától D-re a
levantei rétegekben is, a Dunántúlon a dáciai emeletbe sorolt rétegekben nagyon
kevés az smaradvány, de a leggyakoribb : Unió wetzleri igen vastaghéjú (a vele

együtt lév vékonyhéjú csigák szárazföldiek, így természetesen szintén a sekély

vizet, partközelséget bizonyítják). Feltételesen levantei (vagy dáciai) szint vastag-
héjú smaradványos kifejldésnek tarthatjuk Kopek G. legújabb délsomogyi
uniós, -viviparusos leleteit.

A különböz pannóniai szintek ,,crassitesta”-fácieseinek dunántúli elter-

jedését térképvázlaton tüntettem fel. Látható, hogy a vastaghéjú slénymarad-
ványokat tartalmazó kifejldés fokozatosan terjed É és K fell DNy-ra s a fiata-

labb szintekben egyre szkébbre szorul az a terület, ahol a nyugodt vízben olaj-

képzdést feltételeztünk (1. p. 93,8 pont). A fáciesbeli eltérés a crassitesta-fácies

és a zalai olajmezk megfelel kori üledékei közt az alsó-pannónikumban a leg-

nagyobb. Limnocardium lenzi, L. abichi, Congeria banatica, Micromelania klaici

egészen vékony héjúak. Jellemz, hogy ha ug^^anazon faj el is fordul a sekély-

vizi és az olaj-anyakzet fáciesben, milyen érdekes eltérés van a kétféle példány
közt : Congeria partschi másutt vastaghéjú és ersen domború, addig a zalai

fúrásokból származó (az alsó-pannónikum fels felében gyakori) C. partschi var.

kisebb laposabb és egészen vékonyhéjú. A vékonyhéjú molluszkás alsó-pannóniai
fáciesek azonban nemcsak a Dunántúl DNy-i részén, hanem a felszínen Pápa,
Kisbér és Pécs távolabbi környékén, mélyfúrásokban a D-i és ÉNy-i Dunántúl
több helyérl ismeretesek.

A fels-pannónikum ungula caprea-fáciese nincs meg Zalában ; lehet, hogy az
abichi-s rétegösszlet fels részével egykorú. A balatonicás rétegek megvannak
DNy-dunántúli olajkutató fúrásokban, de kifejldésük nem teljesen azonos a

más vidékekrl ismert, „crassitesta” fáciessel. Maga a Congeria balatonica kisebb

és vékonyabb héjú, mint pl. a Balaton környéki lelhelyeken ; ritkák a Melanopsi-
sok és a Viviparusok ; ezért a fácies-térképen nem jelöltem vastaghéjú molluszkás
kifejldésnek a zalai balatonicás rétegeket. (1. K e r t a i 1. p. 96.)

A rétegtani párhuzamosításokhoz és az olajanyakzetkutatáshoz termé-
szetesen nélkülözhetetlenek a fáciesvizsgálatok. Van azonban olyan eset is, amikor
kutatófúrásokban tektonikai következtetésekhez is a fáciestani megállapítások
segítenek. Fúrásoknál igen ritkán fordul el, hogy a rétegzés irányának hirtelen

változásait, mint az üledékképzdésben beállbtt hézag bizonyítékát, hegység-
képz mozgás jelét közvetlenül szemlélhessük. Ha azonban a kifejldéstani
megállapítások szerint a rétegsorban egymásután mélyebbvízi, majd sekélyvízi,

partközeli vagy szárazföldi s azután ismét mélyebbvízi üledék következik, akkor
ezt tektonikai változásoknak, hegységképz mozgás bizonyítékának tekinthetjük.
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Le rölc (le l'éfiide (les íaciés du Xéogene dans la prospeetion de Thuile
minérale

par L. STRAUSZ

Au cours (les travaux de prospeetion concernant riiuile minérale faites en
Transdanubie nous avons essayé de délimiter l’aire des roches-mére d’huile minc-
rale possibles. Dans l’Hélvétien la roche-mére possible, le schlier est présent dans
la partié sud-ouest de la Transdanubie, dans la partié NO on peut supposer sa

présence sur une aire moindre. En Transdanubie on ne peut pás consi(lérer les

couches tortoniennes comme roche-mére probable. Le Sarmatien et le Pannonién
inférieur sont des roches-mére certifiées dans la partié SO de la Transdanubie.
Nous savons peu des conditions bathymétriques des couches pannoniennes, mais
il est certain que les faciés ,,á crassitestes” contenant des mollusques á test épais

se sont formás dans des eaux peu profondes, en circulation, bien aérés et ne sont
pás de roches-mére probables. Si l’on dessine l’aire de ces faciés á mollusques á
test épais relativement au divers niveaux, on voit que leur extension est la moindre
au commencement du Pannonién, on ne les trouve qu’aux bords N et E de la

Transdanubie
;
plus tárd ces faciés occupent des territoires toujours plus étendus

et s’étendent d’avantage vers le NO.
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AZ ÁRapAly-üv ösélettam szempoxtból

KOLOSVAKY ('.ÁKOR

Az sélettan tanúsága szerint bizonyos állatcsoportok a földtörténelem
során élhelyet változtattak. Tengeri állatok életigényei a környezeti változások-
nak is megfelelen módosultak. Ezáltal újabb és újabb földtörténelmi rétegekben
más-más földtani kifejldésben mutatkoznak.

Több, régen partszegélyi övben élt állat (szivacs, tengeri liliom, pörgekarú
stb.) a harmadidszak óta a tenger mélyebb részeibe hatolt és ma is mélyebb
vizekben él. Sok megfigyelésünk van arra vonatkozóan, hogy régebben part-

szegélyen él tengeri állatok mélyebbre húzódtak, talán menekültek.
Ezzel a lehúzódással egyidben — szintén a harmadkor óta — felfele ván-

dorlási törekvés is megfigyelhet, amennyiben a parti övben új formák, új állatok

jelennek meg. Ilyenekrl kívánok itt saját megfigyeléseimbl beszámolni.
A földtörténet során a légkörben, a tengervíz összetételében, a víz hmér-

sékletében, st még a Föld tengelykörüli forgása sebességében is és nem utolsó

sorban a Holdnak a Földtl való távolságában lassú változások voltak. A harmad-
idszak óta a Hold vonzás változásával, nagyobb lett az árapály is.

Ma él és egykori Balanida-iélékve vonatkozó tanulmányok során feltnt,

hogy a mai árapály-öv legjellegzetesebb rák-féléje, a Chthamalus nemcsak a hazai,

hanem a külföldi harmadidszaki rétegeklml is hiányzik. Az els fosszilis Chtha-
malust olaszországi tengeri eredet pleisztocén üledékekbl mutatták ki, amibl
nyilvánvaló\TÍ válik, hogy a mai árapály-öv legjellegzetesebb képviselje a
Chthamaliis-rük csak a negyedkor elején jelenik meg, amikor az árapály jelensége

az összes eddigi korokhoz képest kifejezettebbé válik.

A Balcimis nemzetség bizonyossággal a harmadidöszak elején, az eocénben
lép fel. Az amerikai ,,Profobalaniis” palaeozóos megjelenése bizonytalan és így
kiértékelésre nem alkalmas. Az eocénben fellépett /ía/anus-nemzetség igen
hamar specializálódásnak indul és a következ 15 nemzetségre ágazódik :

Acasta (szivacsokba hatol, mint ,,parazita”) ; Tetracliía részben sziklákon

marad, de korallokra és egyéb héjas állatokra is rátelepedik)
;
Creusia a tortonai-

emeletben lép fel és kizárólag korallok együttélje lesz ; a Pyrgoma késbb
differenciálódik ki belle és szintén korallakóvá válik; az Elminiiis part sziklákon,

héjakon marad és megközelíti a csökkentsótartalmú vizeket is
;

a Cheloníbia
teknsök és rákok, valamint csigák héjára telepszik, de csak a jégkorban je-

lenik meg ; a Coromilu cetek brében lel otthonra, a Plaíylepns teknsökön,
a Tubicinella a ceteken él Coronulák társává szegdik ; a Xenobalaniis
Porpoisesek ,,élsdije” lesz.

A törzsfejldés ’

a Chthamalus- és velük közel rokon Chamaesipho-íélékkel
az árapály-öv küls szegélyét, a tajtéksávot is benépesít, ersen specializálódott

fajokkal jelentkezik.

Ezekkel ellentétben, a Pachylasma-fúlék az egyedüliek, melyek több. erede-

tileg parti lakós Balanusszal a mély vízbe is alámerülnek, míg a két utolsó nem-
zetség : az Octomeris és a Cratophragmiis megmarad a parti övben, s az ott él
héjas állatokra is rátelepszik.

Ma három Balamis .fajt ismerünk, mely a miocénben a parti fáciest lakta

és még ma is aránylag a legmagasabban is eltör. Ez a három faj : Balanus
balanoides, crenatiis és amphitrite communis' X miocénbeli parti öv és a mai
Balanus-övvel szemben a jégkorban fellép Chthamalusok még magasabbra
hatoltak és a legtöbb Chthamalus elfoglalta a dagály-szintnek azt a legfels

vonalát, ahová dagály idején is csak a legmagasabb hullámverés tajtékja hatol.
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Míg tehát a miocénben a legmagasabb, azaz élettl megszállt szintet a I
lialanus cretamis, amphitrite és concavns (ma már mélyebb szintekbe húzódott
a Csendes-óceánban) képviselték, ma még magasabb vonalban ; a dagálytajték- i

sávban a legmagasabb településsel a Chlhamalus stellatus stellatus cirrata nev '

formája vezet. Ebben a jelenségben egy, a tengerbl kifelévándorlás történik, ami
j

annál feltnbb, mert rögzített fenéklakó (szesszilis bentosz) állatról van szó.

Ez az állat a tartós szárazságot jól módosult zárólemez segítségével Monté- :

r o s s 0 kísérleti eredményei szerint egy évig is kibírja víz nélkül. '

A 0— 1 m mélységi övét mai ismereteink szerint a következ Balanida-fajok •

lakják ; Chlhamalus stellatus, Chlhamalus fragilis, Chthamalus challengeri, Balanus '

balanoides, crenatus és amphitrite, s olykor a Balanus perforatus.

Ercegovic növényvizsgálati alapon megkülönböztette a fizikai

árapály-övet az élettani (biológiai) árapályövtl. A fizik-ai árapály-övét a tenger-
part fizikai sajátosságai s egyéb tengertan! tényezk módosítják, az élettani

árapályövet ezeknek megfelelen a parti algák kiterjedése határozza meg. A leg-

fels vonalat litofita övnek nevezi, mely a Chthamaluszok viselkedéséhez hason-
lóan a legnagyobb dagály-szint tajtéksávjáig hatol. Állattani vonatkozásban
tehát a legfelsbb határt' elér Lithophyták jelentségét a Chthamalus stellatus

domborítja ki.

Érdekes, hogy ma már az eg>'kor csak parti elfordulású, de ma szintén

parti övben található Balanus crenatuSy~J)alanoidcs és amphitrite fajok is meg-
kezdték mélyebb szintekre való vándorlásukat. Jelenlétüket 300, 1100 illetve

1000 m mélyrl kimutatták. Chthamaluszok közül csak a fragilis faj hatol le .

150 m-ig.
Mindezekkel óhajtjuk igazolni élettani alapon, hogy a harmadkori Balanus

snemzetség 15 nemzetségre való specializálódása óta, a negyedkorban az árapály-
öv élettani kiértékelése alapján, a negyedkor beköszöntésével magát az árapály- i

jelenséget is a régebbi földtörténeti korok parti övével szemben, kifejezettebbnek I

ítéljük meg.
J

Amilyen mértékben a Balanidák a jelentségében megnövekedett árapály-
j

övben felfelé terjeszkedni ig^'ekeznek, ép oly mértékben lefelé való törekvés is

megállapítható. Míg a miocénben az akkori parti-övben a Balanidák helyzete

a sekély vízhez volt kötve a harmadkor vége óta és a neg^’edkorban nemcsak
felfelé, hanem lefelé is meglazul ez a kötöttség és más állatcsoportoknak már
említett mélyebbrehúzódásával éppen úgy részt vesznek, mint ahogyan kiveszik

a részüket abból is, hogy a negyedkori árapály-öv legfels részeiben megvethessék
lábukat.

A tengerszintben ma csak 4 faj él
;
150 m-ig lehatol 4 faj ; 300 m-ig ugyan-

;

'

csak 4 faj : 1000 m-ig 3 és 3000 m-ig egy. Ezek közül azonban mindegyik meg-
(

található 10 m mélységben is. A fajok zöme 1 — 150 m közt található.
i

szigorúan parti-öv jelzését így az eg\’^kori Balanus nemzetségtl átveszi
|

j

a jégkor utáni Chthamalus-nemzetség, s tajtéksáv-vonalban helyezkedik el. i

[

Így válik a törzsfejldés és a körülményekhez való módosulás révén az él-
í

világ tanulságos példává arra, hogy a földtörténeti és csillagászati tényezk
i

változása milyen ers nyomot hagy és mily módon irányít a tengeri állatok élet-
[

történetében.
| n

A mai irodalomban semmi sincs a Darwin által lefektetett árapály-elmé-
^

let továbbfejlesztésérl. Elmélete ma is érvényes és egyes kozmogóniai munkákban
'

^
változatlanul használják fel. Darwin szerint a dagálysúrlódás hatása ma olyan jl

kicsiny, hogy még közelítéssel sem lehet az idbeli eltolódást visszamenleg kiszá- ILd

mi tani. '
.? I :

A Hold a dagálysúrlódás következtében a Föld tengelykörüli forgását (rotatio) L

lassítja. A {lagályhullám (az akció-reakció elv alapján) a hold páh’amenti sebességét .

gyorsítja. Az elrchajtó er azonban a Holdat a Földtl eltávolítja s ez a jelenség
*

a hold csigavonalban való távolodását idézi el. E távolodás pedig a Hold pálya-
|

menti sebességének csökkenését vonja maga után. Ezt a látszólagos ellentmondást
|

a gravitáció nagysága meghiúsítja, mert e gra^itáció-nagyság ersebb hatású,
j

mint a dagály-hullám siettet hatása. il
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A dagály-súrlódás hatására a 24 órás nap és a hónap hosszabbodik. Ez a
változás a jelen pillanatban igen kicsiny, de ez nem jelenti azt, hogy mindig ily

csekély volt. A Hold, ha közelebb lenne a Földhöz, a dagálysúrlódás rohamosan
nne. Xz árkelt er hatása a Föld és a Hold távolságának köbével fordítva arányws.
Haa P'öld-FIoid távolság a mostani tá^olság 1/2, 1/3, 1/4-ére csökkenne, akkor a
dagálysúrlódás hatása is 8, 27, 64-szeresére növekedne. E számításba azonban még
nincs belevéve a Hold gravitációs hatása, de ha ezt is számításba vesszük, akkor
még rohamosabb lesz a változás.

A Nap hosszabbodásának pillanatnyi sebessége nagyobb méret, mint a hónapé.
Ez tart addig, míg a Föld rotációs ideje a Hold keringési idejével megegyezik. A nap
hosszabbodásának értelmében lesz id, mikor 55 mostani nap idértékével fog egy
nap tartama megegyezni. Ez a folyamat visszafelé is levezethet. Volt id, mikor
29 nap volt egy hónapban. A számítás helyessége és a gyakorlat közt azonban némi
differencia van, mert Darwin szerint ekkor a Hold majdnem súrolta a Földet.
Tudjuk viszont, hogy ez nem volt lehetséges a múltban sem, mert a Hold egy bizo-
nyos távolságon belül a bolygót nem közelítheti meg. Az árapály jelenségek válto-
zásaiba, e változások ismétldéseibe a Nap okozta dagalysúrlódás hatását is figyelembe
kell vennünk.

r. K o .1 0 )K B a p II :

K Bonpocy npnJlHBHO-OTJIHBKOH 30HM C TOMKH 3pCHHH naJieOHTOJIOPHH

Abtop noKaabmaer, aro coomecTBa (HOuenoau) coBpeiMeHHOü npii.THBHO-OT.iiiBHOft

30HLI B nepHOflbi, o pcAUiecTBy lomiie .TeflHHKOBO.My nepHOfly, eme ne binn pasBHTbi. Mnoro
BHAOB Bracchiopoda, MonmocKOB n Balanidae iiSBecTHbi panbiue KaK npnpe>KHbie
>KiiBOTHbie, WHByT ceroAHH norpy)KeHHbie b r.TyHUHbix aonax Mopn.

noer Brnyb neKOTopbix >KiiBOTHbix iiaMiinancn b nepiioa, nenocpeACTBenHO npeA-
HiecTByiomHÍÍ -leAHHKOBO.My nepiiOAy. OAHOBpeAieHHO c oth.mh BCTynn.TH HOBbie $opMbi
B neAHiiKOBOM nepnoAe, KOTopue o6.ienn.iH ca.viyio Bepxmoio nonocKy apauiKOB. TaKiiMH
BHAa.MH HB.iHiOTca paKH BHA3 Chthamalus.

ifn(j)(})epeHHHauHH BBepx h bhh3 no BepTHKa.ibno.viy HanpaB-ieniiio npunecna to,

^TO c norpy>KeHHe.M (submergio) apcbhhx $op.M, coBpeMennbie $opMbi CTpeMiijiHCb BBepx
(emergío). BiiAbi Chthamalus h Lithophytae, npOHHKaioinne b ca.Myio Bepxmoio cynpa.iH-
TopanbHyio no.iocuy apauiKOB, cnemianbno npncnoco.in.iHCb k HeobiKHOBeHHOú o6-
cTanoBKe h sth.m pesKO OTAe.in.iHCb ii (Jm.ioreHeTHnecKH ot ocTanbUbi.x poACTBenHbix
BHAOB.

Über die Gezeitenzone in palaobiologiselicr Hinsicht

G. KOLOSVÁRY

Verfasser weist darauf hin, dass die heutigen litoralen Biozönosen in den
Yorpleistozán-Zeiten nicht existierten. Es gibt mehrere Tierarten aus dér Gruppé
dér Brachiopoden, Mollusken, Balaniden usw., welche in den geohistorischen
Zeiten als ausgesprochene litorale Lebewesen lebten. Spáter wurden sie aber
in grössere submergale Zonen des Meeres untergetaucht. Die Balaniden dér Litoral-
fazies des-tertiáren Thetys leben heute schon in grösseren Tiefen (Balamis trigo-

mis 300 M). So sind sie nicht mehr als ausschliessliche litorale Lebewesen zu
beurteilen. Naturgemáss blieben viele Balaniden auch in dér Neuzeit in dér
Litoralfazies fest. Unmittelbar nach Anfang des Pleistozáns verbreiteten sich

mehrere Balaniden auch in den Tiefen. Chthamalus bildete sich im Pleistozán
aus und nahm seinen Platz in . dér obersten supralitoralen Spritzzone, aik dér
extremlich exponiertesten Stelle an. Dér T\’p dér vorpleistozánen litoralen

Biozönosen veránderte sich alsó grundsátzlich und die biologische Gezeitenzone
dér Neuzeit békám einen wesentlich anderen Charakter. Hier treten neue For-
men auf (Chthamalus), weshalb die oberste Spritzzone von Chthamalen und
Lithophj'ten erobert wurde. Es gibt alsó eine Migration nach untén und eine
andere nach oben. In die Tiefe sinken eher die álteren Formen, nach oben ver-
breiten sich die modernen Formen. Das Fehlen dér Chthamalen und Lithophyten
in den vorpleistozánen Ablagerungen zeigt, dass eine vertikal divergierende
Differentiation (Submergion und Emergion) dér Wirklichkeit entspricht und
dass diese interessante Zweispaltung dér Lebewesen als ein quartarlicher Lebens-
vórgang zu beurteilen ist.
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AZ ÁSVÁXYTAX ÉS KZETTAN SZEREPE A KOLAJIPA UIÍAX

csiKY r.Anor, ^

Az ásványtan és fleg a szediment-közettan a kolajipar minden területén

fontos segédeszköz. Ezzel a kérdéssel különösen az 1930-as évek elején kezdtek
foglalkozni egyes szerzk, akiknek a munkája ezen a téren alapvet. így
D 0 e g 1 a s, G r i f f i t h, G r i m, H e d b e r g, K r u m b e i n, K r y n i n e,

M i 1 n e r, P e 1 1 i
j
o h n , R i 1 1 e n h o u s e, T r a s k, T w e n h o f e 1 és

\V a 1 d s c h m i d. Különösen K r y n i n e a kolaj-petrográfiát olyan mérték-
ben fejlesztette és alkalmazta, hogy azt különálló gyakorlati tudományos munka-
ágnak kell tekinteni. Az együttmködésnek a lehetségei azonban még távolról

sincsenek kimerítve. Legújabban H. H. S u t e r domborította ki az ásványtan
és kzettan szerepét és hívta fel a figyelmet ezeknek a jelentségére és gyakorlati
ajkahnazásuknak a kolajiparban való fontosságára és sürgsségére.

A kolajiparban az ásvány és kzettani munkálatokat petrosztratigráfiai

(kzetréteg tani), rezervoár (tároló) petrográfiai és különféle anyagvizsgálati

munkára oszthatjuk fel. Nyugodtan állíthatjuk, hogy az ásvány és kzettan
mint segédeszköz és tudományos munkamódszer az olajipar valamennyi ágára
kiterjed.

S u t e r nyomán vázoljuk az ásvány és kzettan szerepét az olajipar egyes
ágaiban, nevezetesen a kutatás, a termelés és a finomításban, majd néhány
megjegyzést teszünk a kolajkzettan céljával és jövjével kapcsolatban.

.Az olajkutatásban bebizonyosodik, hogy tulajdonképpen egy képzdmény-
nek mind az ásvány-, mind a kzettanát ismerni kell, mieltt annak képzdésével
kapcsolatban végleges álláspontot elgfoglalnánk. .Az üledékvizsgálatok természete
több mint 75%-a tisztán ásvány-kzettani.

.A kolajtelepek többnyire csökkent sós vagy marin viz üledékekkel kap-
csolatosak. .A legtöbb esetben az ökológiai környezetet a paleontológia adja meg,
kövületek hiánya esetében viszont már a kzettan szerepe érvényesül. Az olaj-

telepek túlnyomórészt homok, homokk, mészk és dolomit tároló kzettel
kapcsolatosak. .Az említett üledékek eloszlási törvényszerségének az ismerete
az ideális földtani medencékben kívánatos lenne. Ezért fontos a jelenlegi tengeri

medencék recens üledékeinek az ismerete. Egyes kutatások már érdekes üledék-
képzdési szabályokat eredményeztek, melyeket fleg a homokok kutatása, vala-
mint az olajkutatás céljára lehet felhasználni.

.A szemcsealaktani elemzések és a szemcsenagyság összetétel tanulmányozása
fontos földtani segédeszköz az olajpetrográfiy; számára, fleg a homokok szár-

mazása, valamint az üledékképzdésre és az olaj eloszlására, felhalmozódására
vonatkozólag. .A homokokat nehéz' azonban csak a szemcsenagyság szerint korre-
lálni, ezért már régebben áttértek a nehéz ásványokkal való korrelálásra. G r i f-

f i t h-nek Trinidádban végzett vizsgálatai szerint a szemcsenagy'ság elemzéseken
kívül, a kolaj eloszlása a nehéz ásványok eloszlásával függ össze. Fleg egyes
nehézásvány féleségek, mint a cirkon, turmalin, gránát, staurolit, epidot, stb.

segítségével végzik a korrelációt. Sokszor ez a módszer sem adott kielégít
eredményt, bevezették az arányszámokat, az ú. n. rációkat. A nehézásvány
korrelációnál az arányszámokat egyre gyakrabban használják, így pl. Trinidád-
ban a cirkon/epidot rációt. .A fúrások kzettani korrelációjához bizonyos esetek-

ben a fúróiszapot is fel lehet használni. A Maracaibo-medence eocénjét a fúró-

iszaj) egyszer nehézásványi vizsgálata alapján taglalják és a gránátot, staurolitot



Csiky G.: Ásványtan szerepe a kolajiparban 2 0 5

és cirkont használják szintezésre. Ennek természetesen csak lokális jelentsége

és érvényessége van. r

Az oldáskor visszamaradó nehezen oldódó anyagokon alapuló korrelációs'

módszer különösen a mészk-olajmezkön fejldött ki elnyösen, mint a nehéz-
ásványi korrelációs módszer egyik fajtája. Itt a kvarc, kalcedon és glaukonit

változatai játszanak fontos szerepet.

A kolajtelepben a tárolókzet bizonyos geofizikai és geokémiai egyensúly-
ban van saját folyadéktartalmával. Ezért környezetének változásaira részben
ellenrizhet módon reagál. A petrográfus fontos adatokat nyújthat a termel
kutak termelképességével kapcsolatos kérdések megoldására. Természetesen ezt

annál könnyebben tudja 'elvégezni és a termelést befolyásolni, minél jobban ismeri

a tárolót (rezervoárt), a tárolókzetet és annak hidrológiáját. A magmintákon
az ásványos összetétel, szövet, hézagosság, áteresztképesség és a telítettségi

fokot illeten méréseket kell végezni.

A kolaj-tároló (rezervoár) kzettani tulajdonságai elssorban az elektromos
karottázs szelvénybl olvashatók le. 1940 óta a fúrólyukakban rádióaktiv méréseket
végeznek. Ezek a mérések azon a tényen alapulnak, hogy az agyag sokkal nagyobb
mennyiségben tartalmaz rádióaktív anyagokat, mint a homok és mészk. így
a gamma sugárzási szelvény alapján a kzeteket egymástól meg lehet különböztetni.

A tároló fizikai, földtani és ásv^y-kzettani tulajdonságán alapszik a helyes

fúrópont távolságok, illetve közök megválasztása, az olajkitermelés módszere,
továbbá a biztos és várható olajkészletbecslések.

A másodlagos termelési módszert a tárolókzet pontos ismerete nélkül nem
szabad megindítani. Errl szomorú tapasztalatok tanúskodnak. Ennek érdekében
a vékonycsiszolat vizsgálatok, melyek a pórusok alakjáról és eloszlásáról, vala-

mint az agyagásványok jelenlétérl világosítanak fel, igen fontosak. Ismeretes,

hogy édesvíz benyomásakor az olajhomok agyagásványai megduzzadnak és a

kzet hézagait eltömik és fordítva, gázbenyomáskor ezek az agyagásványok
kiszáradnak, a hézagok kitágulnak, st néha repedések is keletkezhetnek.

Valamely termelés eltt álló kolaj rezervoárnak a kivizsgálása csak akkor
befejezett, ha a fizikai és földtani tulajdonságokon kívül az ásványkzettani
tulajdonságai is ismeretesek. Általában ugyanazon olajtárolónak a homokrétegei
megegyez ásvány és kzettani tulajdonságokkal rendelkeznek. Elegend tehát

a típus megállapítása, viszont a hézagosság, áteresztképesség és telítettség min-
den esetben külön és ponto.san megmérend.

Az öblít iszapnak az olajkutató fúrásoknál lév dönt fontossága és fel-

adata eléggé ismeretes. A fúrásnál a normál és a nehéziszapnak az összetétele

fontos szerepet játszik. Az iszapanyagoknak az ellenrzésénél a mineralógusnak
ül. petrografusnak nagy szerep jutna az iszapvegyész mellett és így az iszap

megjavításához is érdemlegesen hozzájárulhatna.

Az olajtároló réteg kzettani viszonyai szerint a fúrólyukat a termelésre

való kiképzés, csövezés elfltt sokszor el kell készíteni. A laza homokokat mester-
ségesen szilárdítani kell, ehhez fleg szilikátokat használnak. A homokos-mészk
és mészk rétegeket elégtelen permeabilitásuk esetén jobban fel kell nyitni és

ezt savazással érik el. Természetes, hogy ebben az esetben a tárolókzet ásvány-
és kzettanának az ismerete megkönnyítené az elbJ) jelzett és szükséges eljárá-

sokat. Ezekbe a munkálatokba a mineralógust és petrográfust egyált^alán nem
vagy csak ritkán szokták belevonni és általában az eltanulmányokat hasonló
esetekben az iszapvegyésznek engedik át, sokszor az, olajipar kárára.

K fúrólyukban uralkodó nyomás, hmérséklet és pH viszonyok miatt sok-

szor különleges cementre és béléscscementezési eljárásra van szükség. A meg-
kötött cementmintát vékonycsiszolat vizsgálatoknak kellene alávetni, sajnos,

azonban a g\"akorlatban ezen a téren sem tartják szem eltt és fontosnak a kzet-
tani szempontokat és megelégednek a megszokott és egyszer nyomáspróbákkal
történ cement ellenrzéssel.

20 Földtani Közlöny — 13-6
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Az olajtermelésben azsagv’agásványok jelenléte az olajhozamokban fontos
szerepet játszik, ugyanis az édesvíz, meh'et a fúrólyuk lemélyítése közben az
öblít iszap készítésénél felhasználnak, az agyagásványokat többé-kevésbbé
megduzzasztja. A beidellit és fleg a montmorillonit igen nag\' térfogatnövekedést
érhet el, mely G r i m szerint néha 13,8-szoros is lehet. Ag^^agásvánjmk általában
minden homokban, így olajhomokban is elfordulnak. -A duzzadó ag^mgok az
olajhomok hézagait eltömítik és így az áteresztképességét néha ersen csökkentik.
Ez valamely olajtennel kút termelésének esését, néha teljes megsznését idézheti

el. Ez a jelenség, minf hézagtömít hatás ,,waterblocking” néven ismeretes.

Ásvány-kémiai szempontból itt báziskicseréldés és hidrálás esetérl van szó :

az agyagásványok Ca- + , K~, vag>' Na- ionjai felcseréldnek az édesvíz H+ ionjá-

val. Énnek ismeretében az édesvíztl már megtisztult fúrólyukba újból édesvizet
lehetleg nem nyomunk be, hog>’ az olajtelep mentesüljön annak hatásától. Az
agyagásványok felismerése igen fontos, ami mikroszkópos vizsgálatokkal végez-
het el.

A fúrólyukat gyakran kell tisztítani, benne szervetlen anyagtörmelék
halmozódhatik fel és könnyen eldughatja a perforálás! lyukakat vagy elrharja

^

a kifolyási tolózárakat. Esetenként a termelés közben annyi anyagtörmelék kerül
a fúrólyukba, hog\’ a kutat fel kell adni. Többnyire finomhomok, béléscscement
törmelék, a visszamaradt öblitiszapból való baritmaradvány vagy más agj’agos

anyagról van szó ; utóbbit már az öblítiszap agyagától nehéz megkülönböztetni.
Ekkor segít a mineralógus, aki g^’orsan és biztosan felismeri mikroszkóppal a
fúrólyukba bekerült anyag természetét, eredetét és eldönti, hog\' a rétegbl vagy
az öblít iszapból származik. A fúrólyukba bekerült anyag szemcsenagyság

• rendje szabja meg a béléscs rakatba szükség szerint beépítend homokszür
meg^'álasztását.

Általában mieltt valamely mszaki ter\*et, mint pl. a másodlagos termelési '

eljárást megindítják, a lehetség szerint jól kell ismerni az olajtelep föld- és

kzettanát. Racionális másodlagos olajtermelésnek a hidrodinamika áramlási '

törvényeire kell támaszkodnia. Ezért fontos a termelésben az olajtároló kzetben ^

lév folyadékok mozgási, áramlási törvényeinek a tanulmányozása. Fleg olaj-

homokok esetében vizsgálják az 1, 2 vagy 3 komponensbl álló rendszerek visel-

kedését ; a víz, olaj vag>’ gáz áramlását külön-külön és eg>'ütt.

A különböz szemcsenagyságú homokban lév olaj-víz keverék differenciális

áramlásának az ismeretéhez Illing és Hobson fontos adattal járult.

Szediment-petrográfiai elgondolások alapján megállapították, hogj^ a víz-olaj

keverék a finom és durva szemcséj részek érintkezési, határfelületén elkülönülni

igyekszik.

A kolaj finomítóknál a csvezetékekben és kazánokban helyenként nem
kívánatos szervetlen csapadékok találhatók, ezek ásványok. Az ásványtani
vizsgálatok ezekre a szükséges felvilágosítást megadják.

A kolaj és termékei fizikailag az olvadáspont-, forrpont- és a törésmutató-
val jellemezhetk. A törésmutató már ásványtani fogaibm. R e d b e r g kolaj-
cseppek jellemzésére használta fel, amelyeket magmintákból sikerült kinyernie.

Rizonyos esetekben elegend egy olajszint kolajának a törésmutatóját meg-
határozni és eldönthet, hogy az illet réteg kitermelésre érdemes-e.

A kolaj bitumenek (aszfaltitek) mint az ozokerit, gilsonit, grahamit, alber-

tit, impsonit szerves ásványok, amelyek ásványtanilag és átlagelemzéssel hatá-

rozhatók meg. Sajnos, az ásvány- és kzettan ezekrl a szilárd bitumenekrl
még keveset tud. Ezeknek a kolajban általában elforduló alkotórészeknek a

fellépése többnyire kellemetlen következményekkel jár az olajkutaknál. A szilárd

kolajbitumenek mikroszkóp ill. elektronmikroszkóp alatt felismerhetk, és

valószín, hogy eg^'részük legalább is kriptokristályos, egj’esek pedig eg}'hajlású,

illetve álhatszöges kristályok alakjában fordulnak el.

A kolaj elemzések rendszeres feldolgozása, fleg a kolaj nyomelem tártál-

mának behatóbb vizsgálata fontos és érdekes feladat lenne a geokémikusnak.
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aki már nem gyakorlatilag, hanem inkább elméletileg az olaj geokémiai saját-

ságait, az olaj származás, vándorlás, átalakulás kérdését tudná megvilágitani.

Láthatjuk tehát, hogy az ásványtan és kzettannak a kolajipar valamennyi
területén fontos szerepe van. Cjabban a petrográfus az olajkutatás (szedimen-
táció, korreláció) és olajtermelés (olajtároló kzetek petrográfiája) részére olyan
adatokat szolgáltat, melyeket csak tud megadni. Vannak olyan fontos kolaj-
ipari problémák, mint pl. az agyagásványok jelentsége az olajbányászatban, az
olajtelep karbonátos kzetei, melyek tisztán ásvány-kzettani természetek.

A fejld nagy olajvállalatok az olajgeológus, j)aleontológusB fizikus és

kémikus mellett már szediment-petrográfust is foglalkoztatnak, aki egyrészt

mint tanácsadó segiti a többi olajszakértt (geológust, technikust és vegyészt),

másrészt önállóan dolgozza fel a petrosztratigráfia és rezervoár-petrográfia meg-
felel problémáit. A közetrétegtan és a tároló-kzettan területén van jövje az
,,olajpetrográfus”-nak, aki fontos segítséget nyújthat az olajföldtani és olaj-

technikai problémák megoldására.
Mag>’ar viszonylatban ezen a téren alig számolhatunk be valamelyes tevé-

kenységrl. Nálunk még alig foglalkoztak ezekkel a problémákkal, íg}' sem szak-

emberekkel, sem szakirodalommal nem rendelkezünk. Szediment-petrográfiai
vizsgálatokat végeztek, fleg szemcsenag^’ság összetételre, de már nehéz ásvány-
vizsgálatot fleg a kolajkutatások keretében egyáltalán nem. Ennélfogva igen

fontos lenne mindezeket az üledék-kzettani vizsgálatokat, illetve olajkzettani
vizsgálatokat hazánk kolajipari, fleg olajkutatási problémáinak a megoldása
érdekében meghonosítani és kiterjeszteni. Ezek az üledék-kzettani vizsgálatok,

fleg ottan nyernének értékes alkalmazást, ahol a kutatás céljának elérése érdeké-

l>en végzett elektromos-karottázs, litológiai, mikropaleontológiai és egyéb korre-

lációs kísérletek, nem adnak kielégít választ. Itten fleg az olígocén medencéink-
ben feltárt egj’hangü slires kifejldésü oligocén kattien rétegsorokra gondolunk,

így pl. Ózd környéki oligocén területre. Természetesen ezeket a kolajkzettani
vizsgálatokat ki kellene terjeszteni a kolaj term.elés területére is a fentiekben
jelzettek értelmében.

r. M 11 K u :

Pojlb MHHepaJlOFHH H neipOrpa4)HH B He4>THflOH npOMblUIJieHHOCTH

MuHepa.ioriia ii r.iasHbi.M opaao.M ceaii.MeHTamiOHuaH nerporpaijiun, hb-iíictcb

Ba>KHbi.M nocoöiie.M a-in neijiTHHOü npoAibiin.ieHHOCTii. npiiöniiaiiTenbHO 20 nex xoAiy

uaaaa c*ra;ni opauiaib Biiii.MaHiie oxfleJibHbie iicc.ieflOBaTe-xii ua Bawnyio pojib nexpo-
rpaijiuu B He(})THHOü npo.Mbim.xenHOCxii, a aaxe.M ua SHaMeHiie n cpoMuocxb npauximecKoro
npii.MeHeiiiia ee. Bc.xeflcxBiie axoro, He(J)XHHaa iiexporpa^ua cxa.na ca.MOcxoHxenbHOtí
oxpac.TbK) npaKxiiMecKOH HayKii, noxoAiy qxo oua, Kan nocoue u HayMHbiH Aiexoa xpyfla,
pacnpocxpaHHexca ua Bce oxpac.iii HetfixuHOu npo.Mbic.xeHHOCxii, KaK Ha pasBeflKy, xaK
11 na flObiMy 11 nepepaoxKy Heijixii.

.MiiHepa.xonmecKHe ii nexporpaijnmecKiie paoxbi b Heij)xanoü npoAibimneHHOCxu
MO>KHO pasaeniixb ua nexpocxpaxiirpaijHmecKiie, peaepByap-nexporpaijmMecKiie ii Ha
paa.xiiMHbie iiccdeaOBaxe-xbCKiie paöoxbi. npo.xe.MaAiii He$xmíoH paaseaKU, Kan nanpH-
.vep nopucxocxbio, npOHiinaeAiocxbio, caxypamieíí, KoppeaHinieü xawenbix AumepanoB
II X. fl. aaHiiAia.niCb panbiiie ^usiikii, xhaihkii, naneonxononi u xexHHKU, mxo aBnaexca
iienpaBH.xbHbi.M. Ho b nacxonmee Bpe.MU nexporpaijibi y>xe, c ofluou cxopoHbi, KaK cobcx-
HUKii, no.Moraiox flpyni.M criemianiicxa.M He(j)xHHOH npo.Mbim.ieHHOcxH (reojioraAi, xexHH-
K'a.M H xHAiuKaAi), npcflcxaB-iHa n.vi Ba>KHbie aauHbie AjIH pasBeflKH ii flObmH Heijixii, a c

apyroH cxopoHbi — caAiocxoaxenbHO peuiaiox npo6.xe.\ibi He(})xecxpaxnrpa(})nii h peaep-
Byap-nexporpa(j)HH. B axH.x flByx o.xacxax aaK-nouaexcn yaymee nexporpa$OB HeijixaHofí

npoAibiui.xeHHOCXH, .Morymiix OKaaaxb Ba>KHyio no.viomb fl.xa paapeineHHa npo.xeAi
HCíJixHHOH reo.xoniH ii xc-xhukh.

Hacxoamee HCCJieflOBaHiie u.weex xo.xbKO oaopHbiü xapaKxep ii neubio er aBimexcH
xo, iixoöbi oöpaxHXb BHH.viaHHe Ha Ba>KHOcxb H 3HayeHne nexporpaijiHH, peuiaiomeH
npoö.neAibi pasBeaKii ii AObimi He$xii.

20*
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Mineralogieal and petrographieal investigations in tlie iield of oil-indnstrj^

by G. CSIKY

Mineralogy and especially sediment-petrography are the important means
of oil-industiy". About 20 years ago somé explorers called attention to the impor-
tance of mineralogy and petrography in oil-industrj'^ and others to the significance

and urgency of their pratical application. Thus, petroleum-petrography developed
to a special practical branch of Science and as means and scientific working method
is in connection with all branches of oil-industry i. e. with research, production
and refining.

Concerning oil-industrj' the mineralogieal and petrographieal activities

consist of petrostratigraphical, reservoir-petrographical and several matéria!
controling works. Fór a long time the problems of oil research, i. e. porosity,

permeabilit}', saturation, hea\^' mineral correlations etc. were solved by the
physicists, chemists, paleontologists and technicians, and this was nt convenient.

Today the petrograph on the one side as adviser helps the other oil specialists

(geologs, technicians, and chemists), providing them with important data of oil

research and production, on the other side he solves the problems of petro-

stratigraphy and reservoirpetrography alone. Oilpetrograph may build up his

future on these two areas and by this way he may come to, aid in solving the
próblems of oilgeology and oiltechnics.

This study is bút of generál character, several problems are -briefly

discussed and its aim is to call attention to problem-solving importance and
significance of petroleum-petrography.
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foramimferAs-fáciesek és rétegtam jelentségek az
OLAJKUTATÁSRAN

MAJZOX LÁSZLÓ

A mikropaleontológiai foraminifera-kutatás 1917-ben, különösen a kolaj-
kutatásokkal kapcsolatban vett nagyobb lendületet, vagyis éppen abban az
idben, amikor nálunk L r e n t h e y I. (1) s utána mások is, a Foraminiférák-
nak már H a n t k e n M.-tól elsnek hangoztatott fontosságát tagadták. Ezt
a tagadó véleményt 1939-ben (2) igyekeztem a felhozott példák fajról-fajra men
boncolgatásával megcáfolni s Hantken M. örökségét megrizni és tovább-
fejleszteni. A XVIIl. londoni Nemzetközi Geológiai Kongresszuson T h a 1 -

m a n n H. (3) foglalkozott a mikropaleontológusok szerepével a kolajföldtan-
ban. Kifejtette, hogy nemcsak a szintjelzö, a régi értelemben vett „vezéralakok”
meghatározása a feladat, hanem a mikroszkópos séletmaradványok tér- és

idbeli kifejldésének rögzítése, valamint az alakok alakfejldéstani vizsgálata

is. Az egykori életkörülményeknek a részletes anyagvizsgálatból adódó ered-
ményei sokszor érdekes és fontos sföldrajzi és óséghajlattani következtetéseket
adhatnak, mert mint már bebizonyosodott, a mikropaleontológiai alapon vég-
zett fácieskutatások pontosabbak lehetnek, mint a makropaleontológiai vizs-

gálatokon alapulók. Ugj'anilyen véleményt nyilvánított az ittjárt Kucev
szovjet kartársunk is.

A mikropaleontológia az utóbbi 35 év alatt a kolajföldtan fellendülése

következtében külön módszerekkel, külön célkitzésekkel gyakorlati irányú
munkaterületté is fejldött.

x\ részletes fácies és faunatársaságok tanulmányozása révén a fácies össze-

függések jobb értelmezéséhez és behatóbb rétegtani elemzéséhez jutunk. Olyan
eredménj"ékhez, amelyek akár egy fajnak, vagy egy teljes faunatársaságnak
helyes és gyakorlati szempontból is becses kiértékelési alapja. Egészen külön-
leges fontosságúnak bizonyult a faunatársaság pontos, szintek szerinti megkülön-
böztetése egyes rétegszelvényekben s más területek azonos rétegszelvényein
végzett hasonló elkülönítésekkel való összehasonlítása. Minden faunát mennyi-
ségi és minségi tekintetben kell értékelni, hogy a terület, illetleg medence
vag3" medencerészletrl minél részletesebb képet nyerjünk. Ez a munkamódszer
nyújt lehetséget a különböz fauna- és fáciesképek törvényszer égymásutáni-
ságának felismerésére és megítélésére. Ilyen részletes vizsgálattal volt megálla-
pítható a mezkeresztesi olajterületen a fels-rupéli lerakódások hiánya is.

Az említett faunisztikai elemzéseken kívül a kutatónak fig^'elmet kell

fordítani a fauna, vagy az egyes alakok törpe vagy nagytermet voltára, a
viszonylagos kövületgazdagságára, a fajok és egyedek mennyiségi viszonyaira,
valamely forma mennyiségi túlsúlyára, a meszes, homokos és kovás-héjüak
mennyisége közötti, valamint a különböz életmódú (lebeg, fenéklakó)
formák megjelenési viszonyaira. Ilyen irányú vizsgálatokból megismerhetjük
a környezetre vonatkozó viszonyokat is, amelyek végeredményben az élvilág
fejldését és megoszlását is szabályozzák. Következtethetünk az élethelynek,
a víznek mélységére, a hajdani tenger sótartalmára, a táplálkozási viszo-

nyokra, az áramlások vagy az uralkodó szél irányára (besodort lebeg for-

mák megjelenésére a sekély és egészen parti üledékekben) stb.
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Csak akkor tudjuk a kzet mésztartalma és a meszes héjú faunák fellépése,

a mag pirittartalom és a homokos héjú alakok túlsúlya, a tekintélyes homok-
tartalom és a kövületszegénység között fennálló bels összefüggéseket megérteni,

ha a faunavizsgálataink a legszélesebb alapon végzett, mindenre kiterjed anyag-
feldolgozással állnak összefüggésben. Csak így ismerhetjük meg egy medence
fontos kor- és rétegtani vizsgálataitól eltekintve azt is, ami a mikropaleontológia
igen jelents kérdéseihez tartozik ; a fáciesekhez kötött, illetleg ezzel kapcsolódó
jelenségek felismerését és értelmezését is. így a sekélyvizi kifejldést gazdag
faunatársaság alapján lehet felismerni

; a rendes mélység márgás kifejldést
pedig fajszámban szegény, de lebeg formák gazdagsága jellemzi. A kén-
hidrogénben gazdag s oxigénben szegény élethelyeket vagy csökkent sótartalmú
környezeteket, amelyek gyakran ugyanabban a medencében is változnak és

ismétldnek.
Az ilyen vizsgálatoknál mutatkozik meg a kzetkifejldés szoros össze-

függése az életkifejldéssel. Thalmannn említi, hogy az iszapolási maradék
ilyenkor rétegtani alkotórésszé, st mi több, felfogható egységgé válik, meg-
kövesedett élethelyet jelez. Z s i g m o n d y V. (4, 5) már 1865-ben felhívja a
figyelmet a fúrásmintáknak mikroszkópi vizsgálatára és ajánlja a fúrásminták
anyagának megrzését is, mert ,,a fúró iszapja, melyet azeltt mint értéktelen

sarat eldobtak, igen értékes tárgya lett a tudományos górcsövi vizsgálatoknak”.

Két év híján 90 éve elhangzott szavak, melyeket egyesek nem méltányolnak
eléggé a fúrásminták szedése, kezelése vagy vizsgálata terén még ma sem.

Pedig e költséges, mesterséges feltárások, a mélyfúrások révén elkerül
rétegminta anyagban is igen sok tudományos és gyakorlati értékünk van, mely
érték legtöbbször pótolhatatlan, ha könnyelmen, vagy felületesen bánunk vele.

Fleg a felszabadulás eltti állami és egyéb vállalkozások fúrástevékeny-
ségébl elkerül minták mikropaleontológiai vizsgálata révén alkalmam volt

mind a szénhidrogének, mind egyéb ásványi nyersanyagokat (a komlói kszén)
és hévvizeket kutató vagy feltáró mélyfúrások mintáit megvizsgálni. .Jelenleg

pedig nemcsak a Bükkheg>-ség peremén, az Alföldön és Dunántúlon lemélyített

fúrásaink rétegmintáit tanulmányozom. Mindezekbl a vizsgálatokból érdekes
eredmények adódtak.

következkben a jelenlegi vállalati, valamint az ezt megelz, csupán
a szénhidrogénkutatásokat érint, illetve az ezekkel legszorosabb kapcsolat-
ban álló eredményeket vázolom. Középhegységeink területén Bükkszék, Száj la,

Recsk, Nagybátony, vagy azok D-i peremén, mint Örszentmiklós, Csornád, Tárd
és Mezkeresztes indokolják, hogy az innen származó eredményekrl, mint a
szénhidrogének kutatásának a hazai viszonylatban jelenleg legidsebb képzd-
ményeirl számoljak be elször. Ma már a f e Is -e 0 c é n.-nek, általam eddig
az oligocén legidsebb üledékének tartott lithothamniumos-bryozoás mészk
és márga Mezkeresztesen is olajat szolgáltat. A Bükkhegység területén lemé-
lyített fúrások anyagában (Recsk 1., íl., 111.) a lithothamniumos mészkben
agv'agmárga rétegeket találunk, melyekben jól kiiszapolható Niimmulina
incrassata H a r p e, Asterigerinu rotiila (K a u f m.), Rotalia iimbilicata

( H a n t k .), Gypsina globiila ( R s s . ), Operculina, Pellatispira és Alveolina
sp. mutatkoztak.

Az olicogén legalsó tagját, a 1 a 1 1 o r f i-emeletbe sorolt sötétebbszürke
és sárgásbarna márga és agyagmárga rétegek alkotják. A szajlai 1. számú kutató-
fúrás e szintben egy vékony, kb. 30 cm vastag lithothamniumos mészkréteget
is harántolt. Tehát ez a globigerinadus faunát tartalmazó üledék közeli kapcso-
latát a fekv, elbb említett réteggel ez a megfigyelés is igazolja. A recski fúrások-
ban ez a szint tufás tagokat is magába zár, ezenkívül a faunája ; Libiisella cylind-

rica. (Hant k.), Biilimina sculptilis (C u s h m.), az Anomalina grosseriigosa

G ü m b . és a sok Globigerina igazolja az úgynevezett ,,budai márgá”-val való
párhuzamosítását. Itt megemlíthetem még a Piiluinulina concentrica jelenlétét

ebben a szintben, amit U h 1 i g Nyugatgalíciában (Wola-Luzanska) mellett is

megtalált. Hasonló vagy megegyez alak található a budai, volt Karácsonyi-
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palota pinceépítkezésénél feltárt „budai márga” rétegében. Az újabb egri mangán-
kutató fúrásokban a rupéli-rétegek magasabb részébl is ismeretesek ezek az
újabb nevükön a Mississippina nemzetséghez sorolható fajok. Ezeknek a maga-
sabb rupéli rétegekben való megfigyelése, valamint a Hantken - féle Dis-
corbina eximia fajjal való azonosítása (a H a n t k e n-féle rossz ábra miatt)
késik.

A lattorfi-emelet fiatalabb rétegsorozata foraminiferákban medd sorozat.

Ez a tardi fúrásokban 386 m vastag és csak néhány kopott, töredezett Foramini-
ferát tartalmaz. Érdekes, hogy a recski fúrásokban e szint csak vékonyabb lerakó-

dás az andezittufa rétegei között. E szint egyébként jól megkülönböztethet
nemcsak foraminiferákban medd volta, de a karbonátokban való szegénysége,
valamint sötét- vagy barnásszürke színérl is. Nem ritkák benne a halmarad-
ványok (fogacskák, pikkelyek és úszótüske töredékek), valamint a növényi
lenyomatok.

A r u p é 1 i-emelet legalsó tagja szintén globigerinadus, st e lebeg fajok
tömeges megjelenése jellemzi.

Finomszemü csekély homoktartalmú, fleg fels részükön tufás, homok-
köves betelepülésü agyagmárga-rétegek ezek, melyeknek alsó részeire a Cassi-

dulina vitálisi M a j z o n a jellemz, mely mellett a Planularia nummuliíica
(Hant k.) és ezenkívül Rotalia umbilicata (Hant k.) új felbukkanása
Budapesttl Bükkszékig szintet jelzknek bizonyult.

' A rupéli-emeleten belül a következ szint szürkés agyagmárga összletében

a leggyakoribb a homokk és tufás homokk, fels részében mangános is lehet

(Bükkszék, Eger, Demjén). E lerakódásokra jellemzek fleg a homokos, áz
agglutinált héjú fajok, melyek közül kiemelkedk az igen gyakori Rhabdammina
abyssorum M. S a r s, Cyclammina placenla (Rss.), Ammodiscus incerliis d’Orb.
és kisebb mértékben a Claviilinoides szabói

(
H a n t k.) példányai.

Egyébként az olajkutatás szemszögébl nézve mind az agglutinált,

mind az elbb tárgyalt globigerinadus rétegek figyelemreméltók, amit a követ-
kez táblázat, tüntet fel Bükkszékre vonatkozóan :

Szint
Olajtermel

fúrások száma
Összefügg
olajnyomok

Összesen

Foraminiferamedd (5) 6 10 16
Globigerinadus (4) • 24 ' 28 52
Agglutinált (3) 15

1
31 46

Tehát az olaj Bükkszéken fleg a 3. és 4. szint porózus rétegeihez van
kötve. A fúrási számadatok természetszerleg egyben bizonyítják az egyes
szintek termelékenységét is. Mindenesetre a bükkszéki fúrások közül T. R o t h
K. (6) adatai szerint a 39. sz. fúrás volt az’ olajmez legkiadósabb és leghosszabb
élettartamú kútja, mert a 4. globigerinadus szintbl 527 napon át összesen 1410
tonna olajat termelt s még ezután is hosszú ideig kanalazták. Az eredményt
tekintve utána következ a 31. számú fúrás volt, ez szintén a globigerinadus
szintbl termelt. A termel szintek tekintetében Mezkeresztesen is hasonló
viszonyok vannak.

A rupéli fiatalabb rétegekben még megkülönböztethet egy másik globi-

gerinás szint, s erre a típusos ,,kiscelli agyag” üledékei, majd a fels-rupéli Clavu-
tinoides szabói

( H a n t k.) hiányával jellemzett lerakódások települnek, ezek-

ben a típusos rupéli fajok mellett már megjelenik néhány olyan faj is, melyeket
a rupéli mélyebb szintjeiben eddig .sehol sem sikerült megtalálnom (7).

A táblázaton feltüntetett olajkutatásokban föltárt foraminiferás-szintek
igen jó) megfigyelhetk voltak Budapesttl Bükkszék—Mezkeresztes vonaláig.

Vagyis a terület szelvényeinek slénytani vizsgálata megegyez függleges
faunaváltozásokat tárt fel. Vizsgálataim alapján a korreláció megbízhatósága
a feltn faunaváltozásokat mutató egyez szintek számának az emelkedésével
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természetesen növekedett. A megegyez szintek száma viszont, általában véve,
az ismertetöjelek számával együtt növekszik, amelyeket a faunaváltozások
felismerésénél felhasználunk. Szerintem a rétegtani célokra leginkább felhasznál-

ható ismertetjelek : 1. a fajok függleges irányú eloszlása, 2. az egyes fajok

I egyedszámának függleges irányú változásai (mint pl. a Globigerinák és az agglu-
‘ tinált héjú fajok gyakori, st tömegmegjelenése, 3. az egyes fajok átlagos méretei-
nek függleges irányú változásai (pl. a Planularia ariminensis ( O r b.) két-
szeres átmérj példányai a rupéli-cmelet 4. számú szintjében), 4. az egyes fajok
eg>'edszámának és átlagos méreteinek függleges irányú változásai (pl. ,,budai
márgá”-val egyenérték lattorfi 6. szintben igen gyakori Glohigerina bitlloides

d’Orb. faj, termetére jóval nagyobb, körülbelül 2— 2,5-szerese a fiatalabb üle-

dékekben található példányoknál. Hasonlót figyelhetünk meg az egyébként
nem szintjelz Uvigerina pygmaea d’O r b. fajnál is).

De a fauna, vagy egj'es fajok más, jól megfigyelhet jelei szintén alkalmasan
felhasználhatók lehetnek, mint pl. a kövületek megtartási állapotában mutatkozó
eltérések (koptatottság, különböz anyagú kbél). Ezek esetleg talán nem is

olyan lényeges körülmények, de a többivel eg>’ütt szemlélve, jobban kiemel-
hetik a különbözségeket.

Az elbbi ismertetjelek közül egy, mint pl. a fajnak gyakoriságában beál-

lott változás megfigyelése, még nem megbízható módszer, hanem a részletes

vizsgálatnak kell más egyéb ismérveket is találnia, amelyek együttesen már
jelentsek. Vagy ha egy ismertetjel már több adatunk alapján egy bizonyos
szintre jellemznek látszik, akkor a többiek megjelenése a megállapítás réteg-

tani megbízhatóságát nagy mértékben megersíti.
A gyakorlati célú mikropaleontológus elssorban nem a paleo-ökológiai

viszonyok kutatásával foglalkozik. Feladata a kövületekre vonatkozó ismere-
teknek a rétegtani párhuzamosításoknál való alkalmazása és nem minden eset-

ben van szükség arra, hogy az slénytani bizonyítékok felismerésén túlterjed
munkát végezzen, amit indokol a sürgsen átvizsgálandó fúrásminták száma is.

De a vizsgálat gyorsaságának, ami ilyen irányú labotaróriumi mködés közben
gyakran szükséges, sohasem szabad iránytadó tényezvé válnia, mert ez az ered-

mények megbízhatóságának rovására történ!k. Szükség van a részletes fauna-
vizsgálattal párhuzamosan a hasonló fokú kzettani vizsgálatokra is és ezek
eredményeinek összhangban kell lenni az elbbiekkel.

A katti-emelet üledékeinek vizsgálata jóval kevesebb eredményt hozott.

Itt a faunaképen csak a sós és csökkent sótartalmú lerakódások váltakozásai
voltak megfig\^elhetk. Ezeknek faunája jól megegyezett a felszíni feltárásokból

ismertekével. Talán az újabban Budapest környékén ismertetett Corrosina
pupoides N y i r ö, mely kísérfaunájával az úgynevezett kövületes homokos
agyagoknak felelhet meg, további megfigyelései révén segítségül szolgálhat.

A biharnag>’bajomi és. a nagylengj^eli fúrások alsó-tortonai lerakó-

dásaiból nagy mennyiségben kerültek el a Candorbulinúk. Ezek Északerdély,
Kárpátukrajna és a hazai hasonló korú üledékekbl ismeretesek, de a nagglengyeli
fauna összetétele, melyben a Marginulina carinata N e u g. és Anomalina badensis

(d’O r b.) jól rögzíti a kort.

A szarmácia i-emelet rétegeiben csökkent sósvíz, fleg Elphidumdk
és Nonionok találhatók, s ezek sokszor igen gyakoriak. így a Meznyárád I.

számú fúrás tufasorozatának a fels részében, a kurdcsibráki és tiszabereki szén-

hidrogénkutató fúrások szarmata üledékeiben voltak e formák gyakoriak Milio-

linák társaságában. Ezenkívül a tiszabereki fúrás mintáiból elkerültek a Nodoph-
thalmidium iibium (Jon.-Park.) héjai is, melyek megegyezk a Bécsi-

medencébl ismert N. sarmaticum
( K a r r.) formával.

Fentiek csak vázlatosan mutatják, hogy a gyakorlati tevékenységet végz
mikropaleontológus megfigj^eléseivel, a minták tömegén tapasztalt vizsgálati

eredményeivel milyen és fként a rétegtani viszonyok megállapításaira irányuló
munkát végezhet. E munka, természetesen a részletes anyagfeldolgozással kap-
csolódva, egyéb megállapításokat is hozhát és különböz feltevéseket igazolhat.
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A GEOKÉMIA FELADATAI

SZÁDECZKY-KARUÜSS ELEMÉR*

Eladásomban három kérdéssel foglalkozom, az új tudományág, a geokémia
feladataival, tekintettel a továbbképzésre is.

1. Mi is tulajdonkép az oly sokféleképp értelmezett geokémia és mi a

feladata általában és gyakorlatilag ?

2. Mit sikerült megoldani a feladatokból ?

3. Mit kell nekünk elssorban megoldani a további feladatokból ?

Azt hiszem, aligha kell megindokolnom, miért kell felvetni az els kérdést :

mi a geokémia ? E fogalom értelmezése g>"akran teljesen önkényes, nagyobbrészt
azért, mert a geokémia szó ma, sajnos, túlságosan is divatos. A külföldi irodalom-

ban üzleti szempontok alapján kiadott ú. n. geokémia könyvek jelennek meg,
amelyek a valóságban alig tartalmaznak valamit a tényleges geokémiából.
A ,,geokémia” például a szokásos geokémia bevezetésekkel ellátott majdnem sza-

bályos petrológia, ami eg^'etemünkön a geokémia hallgatásának kötelez el-
feltétele, de még nem maga a geokémia. Ilyen körülmények közt nem csodálkoz-

hatunk, ha hazai kartársak szájából is gyakran hallik ,,geokémia” emlegetése
olyankor is, amikor nyilvánvaló, hogy nem geokémiára, hanem például kémiai
földtanra gondolnak, vagyis olyan értelemben használják ezt a kifejezést, mint
a régiek több mint 100 év óta, amikor ug^^an e kifejezés még nem volt divatos,

de nem is volt határozott jelentése.

Ha például valaki egy leírandó kzet elemzését elkészítteti, ennek közlése

a szokásos átszámításokkal még nyilván nem geokémia, hanem kzetkémiai
adatokkal kiegészített leíró kzettan, petrografia. Ugyancsak nem geokémia, ha
egy ásványátalakulást megállapítunk. Ez az ásványtársulásra, illetve a kzet-,
esetleg ércképzdésre vonatkozó vizsgálat, értelmez kzettan ;

petrológia,

esetleg teleptan és mindenesetre közelebb áll már a geokémiához, de még szintén

nem geokémia.
Szoros értelemben vett geokémiává akkor válik a vizsgálat, ha az az egyes

kémiai elemeknek, mint a földi anyagok gyakorlatilag végs egységeinek visel-

kedését világitja meg. A geokémia ugyanis a földtani viszonyokat az elemek,

mint önálló végs egységek szeippontjából tanulmányozza. A geokémia az elemek
földi eloszlásának tudománya.

Geokémia — ezek alapján, ha egy magmás kzetprovincia differenciációs

diagrammját megszerkesztve az SiO,, Al^Os, a kétféle vas, a Mg oxidjai és a többi

kzettani falkotórész mennyiségi változásait tanulmányozzuk ?

Nem, mert ez a kérdés a kzetek összehasonlítását célozza, végs fokon
nyilván e kzet mint szilárd fázis közvetlen származási viszonyainak meghatá-
rozása végett. Elárulja nem geokémiai jellegét az is, hogy a differenciációs dia-

gramm — elavult és helytelen szokás szerint — többnyire nem az egj'^es elem-
fajtákat, hanem az elemzésbl átvett oxidformákat tünteti fel.

Minthogy azonban az elemek mindig ásványok és ezek genetikai kapcsolatai

kzetek alakjában jelennek meg, ezért a geokémiai vizsgálatot szükségkép
megelzi az ásvány-kzettani leíró, majd oknyomozó vizsgálat ; a minero- és

petrográfia, majd a minero- és petrológia.

Eladás a M. Földtani Társulat 1952. XI. 26.-án tartott oktatási ankétján.



306 Földtani Közlöny LXXXIII. évf. 1953. 7—9. sz.

A régiek kémiai geológiája tehát nem lehetett még az, amit ma geokémiá-
nak nevezünk, noha a helyes célkitzés nyomai már az eredeti S c h ö n b e i n-
féle ,,geokémia” meghatározásában bennefoglaltatnak.

Nem lehetett a régiek anyagvizsgálata geokémia már csak azért sem, mert
akkoriban a kzeteket kémiailag túlnyomóan csak a 8 felem szempontjából
vizsgálták, az akkot ismert többi elemrl pedig túlnyomóan azt tartották, hogy
azok természetes elfordulása az érctelepekre és egyéb különleges ásványel-
fordulásokra korlátozódik. Ha pedig valaki ebben kételkedett volna, megfelel
mikromódszerek hiányában a kérdést nem vizsgálhatta. Dialektikus szemlé-
letünk szerint tudománynak csak az tekinthet, ami a kérdéseket összefüggései-

ben, egységre törekvéssel vizsgálja. A geokémiai tudomány tényleges kifejl-
désének feltétele a ritkább elemek rendszeres vizsgálata volt.

A geokémia számára éppoly fontos egy elem, ha 50%-nyi, vagy ha száz-

ezred %-nyi mennyiségben fordul el, éppoly érdekes a Si, mint a Se. St gyakor-
latilag a geokémia jelenleg inkább a ritkább elemeket tanulmányozza, mert a
felemek eloszlása már a régebbi kzettani vizsgálatokból is nagyjából isme-
retes volt.

Ilj’en szempontból is a geokémia átfogó tudomány : szintézise az
ásvány-, kzet- és teleptannak, általában a földtani anyagismeret-
nek. A kzettan viszont e szempontból úgy tekinthet, mint a 8—10 felem
geokémiája, pontosabban a felemek ásványainak geokémiája, míg az ásvány-
tán pedig, mint az elemek természetes szilárd és kisrészben folyékony fázisainak
sztatikái geokémiája.

Azok számára, akik a geokémiától néhány, számos esetre felhasználható
sémát vártak, nyilván csalódás, hogy a geokémia oknyomozó része ers elvonat-
koztató készséget igényl, nagymértékben elméleti jelleg tudomány. De éppen
ez az elméleti jellege biztosítja a leíró tudományoknál sokkal mélyebb és kiter-

jedtebb gyakorlati alkalmazhatóságát. Gyakorlati fontossága
mindinkább nyilvánvalóvá vált, amint az ember bányászati szükséglete az ásvá-
nyokról mindinkább az egyes elemekre tolódott. Ma már alig van elem, amelyet
az ember gyakorlatilag ne alkalmazna és ametynek megfelel kitermelési lehet-
ségét ne keresné. Viszont mind kevesebb a viszonylagos szerepe azoknak
a drágak és díszk jelleg ásványoknak-kzeteknek, amelyeket önmagukért, pl.

szépségük miatt termelnek. A berill ma inkább Be-nyersanj^ag, mint smaragd.
kszénben is tulajdonképpen csak a C és H-t, nem pedig az 0-tartalmat keres-

sük ; ezért ugyanannyi kolaj értékesebb, mint a kszén. A réz, nikkel, alumínium,
molibdén, stb. ,,érc” fogalma rendkívül kitágult, amint az egyes fémkoncent-
rácick gazdaságosan felhasználható alsó határai a technika," és a szükséglet
elrehaladásával és a nagyobb koncentrációjú ércek kimerülésével csökkentek.

nyomelemek gazdasági jelentsége is mindinkább növekedik. Mindez hozzá-
járul a geokémia gyakorlati jelentségének növeléséhez.

E 1 m é,l e t i 1 e g pedig mindinkább eltérbe lépett az elemek elfordulásai
ismeretének szükségessége, amikor az ásvány-kzetek a földtani tudományokban
mindinkább változékony, nagjmn is átmeneti képzdményeknek bizonyultak.
Ma ezeken túlmenen keressük az összefüggéseket és a folyamatok gyökereit.
.\z ásvány-földtani jelenségek számára a végs egység ezidöszerint a kémiai
elem, s így ki kellett alakulnia egy kémiai ,,clemtan”-nak is, hasonlóan az elzleg
már kialakult ásvány- és kzettanhoz.

geokémia ffeladata tehát. az elemek elfordulásainak, földi elosz-

lásának, pontosabban különböz geofázisokban való koncentrációinak megálla-
pítása, annak kimutatásával, hogy az elem milyen alakban, milyen ásványban
és milyen ionizációs formában jelenik meg. Nagy feladata végül a ,,miért” kér-

déseinek megvilágítása : az elmélet fejlesztése, ami tudvalévén nem mint ön-
magáért álló magyarázat dönt, hanem mert kiindulást, további irányt, új célt,

távlatot és kiteljesedést ad a kutatásnak. A geokémia a közvetlen kzetképzdést
megelz folyamatokat is kutatja, ezért ,,hatótávolsága” is nagyobb, mint az
ásvány-, kzet- és teleptané. Ezek a földkéregre, annak is fökép csak hozzáfér-
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het részére korlátozódnak, a geokémia viszont ténylegesen az egész Földgömböt
vizsgálja mindinkább kiszélesed elméleti fogalmai útján.

A geokémia ffeladata, vagyis az elemek, ill. különböz ionformáik kimu-
tatása és genetikai levezetése a különböz földtani képzdésekben, természetesen
a teleptannak és általában az egész ásványi nyersanyagkutatásnak is ugyan-
csak feladata. Mig azonban a teleptan ezen belül inkább az egyes, legalább is

nyomokból már ismert telepek kiterjedését kutatja, addig a geokémia a sokszor
telepnek még egyáltalán nem minsíthet elfordulásokat is vizsgálja és ezek
alapján az ismeretlen, eltakart telepek helyét is keresi.

A második kérdés : mit ismer már a geokémiai tudomány a gyakorlati
feladatokból ? Ismeri nagyvonalakban az elemek eloszlását a magmás kzetek
ftipusaiban, sokkal kevésbbé azonban az átalakult és üledékes kzetekben.
A magmás kzetek- u. i. kevesebb tényeztl meghatározott, lassúbb, illetve

ritkább változásokkal befolyásolt, tehát egységesebben jellemezhet egyen-
súlyokat képviselnek, mint az üledékes kzetek.

A magmás kzetek ftípusaira tehát többnyire egységes közelít értékekkel
meg lehet adni az elemek koncentrációinak nagyságrendjét, mig ilyen általános

érték számadatokat az üledékes kzetek esetében aligha alkalmazhatunk.
Egy adott elem mennyisége valamely üledékes kzetben ugyanis nemcsak attól

függ, mennyire alkalmas a kzet a kérdéses élem felvételére, hanem attól is,

hogy van-e megfelel elemadó anyakzet a lehordási területen.

Az egyes elemek eloszlására vonatkozó koncentráció-adatok ezreit a geo-
kémia könyvek a jellemzbb adatok egyszer felsorolásával szokták közölni,

így az elemeloszlás kérdése sokak eltt meglehetsen áttekinthetetlen, eset-

leges, ú. n. véletlen adatok halmazának látszik. Pedig Washington, V e r-

nadszkij, Goldschmidt és Tammann az elemek geokérniai csopor-
tosításának kérdésével kapcsolatban már mintegy 20 évvel ezeltt felismertek

bizonyos alapvet jellemvonásokat, amelyek azután az elemek különféle geo-
kémiai csoportosításainak alapjául szolgált. Az elemek geokémiai csoporto-
sításának kérdése azonban az újabb geokémiai könyvekben meglehetsen össze-

kuszálódott. Az általánosan ismertnek feltételezhet G o 1 cl s c h m i d t-féle

4-es beosztásról (szidero-, kalko-, lito- és atmofil-csopor tokkal), Rankama
és S a h a m a némileg új fogalmazással ketts beosztásra (oxi- és szulfofil) térnek
vissza, ami nagyjából a Washington metallo- és petrogén, ill. a N i g g 1 i-

féle endo- és exogeoszfér beosztásra emlékeztet. E durvább beosztásra való
visszatérés indokolása az, hogy az említett szerzk csak a Föld felszínén észlel-

het körülményeket óhajtják tekintetbe venni.
Ugyanezzel az indokolással azonban jóval -pontosabb, részletesebb rend-

szerezéshez is juthatunk. Az ismert geofázisokban jelentkez elemkoncentrációkat
ugyanis a geofázisok logikus csoportosítása alapján összefügg görbék segítségé-

vel ábrázolhatjuk és könnyen áttekinthetjük. ílymódon a magmás kzetek leg-

fontosabb geokémiai adatait az egyes elemekre vonatkozó koncentrációs gör-

békkel összefoglalva, majd a rokon elemeket típusokba sorolva, néhány ilyen

jellemz típusgörbével a kzeteknek ezt az egész geokémiai alaptárát gyorsan
és mégis meglehets részletességgel megismerhetjük. Ezek a ftípusok a követ-
kezk :

1. Bizonyos elemek legnagyobb mennyisége a legmélyebb, közvetve csak
a meteoritokból ismert geofázisban, a meteorvasakban jelentkezik. A meteoritok
szulfid fázisában, majd a szilikát-meteoritokban, s a nagyobbára ezekkel pár-

huzamosítható ultrabázisos földi magmatitövben ezek fokozottan kisebb meny-
nyiségben jelentkeznek. A minimumot kb. a savanyú magn^atitokban és a peg-
matitokban érik^’e!

; a hidrotermális fázisban azután újabb, de most már kisebb
másodlagos maximum jelentkezik.

Ebbe a típusba tartoznak a vas- és a platina-csoport elemei : a Fe, Co, Ni,

Ru, Rh, Pd, Os, ír, Pt és ezeken kívül az Au. Ezeket az elemeket aGoldschmidt
kifejezésével s z i cl o r e f i l-eknek nevezzük, noha Goldschmidt némi
hasonlóságuk miatt, részben feltételesen, más elemeket (Ge, Sn, C, P, Mo (W) Re)
is ide sorolt.
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Jellemz ezekre az elemekre, hogy fökép a semleges, atomkötéses álla-

potban színfémként fordulnak el.

2. Az elemek következ csoportja a meteorvasbeli nagy koncentrációja
mellett a szulfidfázisban még gyakoribbá válik, azután mennyisége egyenletesen
— noha a sziderofileknél lassabban — csökken, s ismét kb. a savanyú magmatitok-
ban vagy pegmatitokban éri el a minimumot, hogy azután a hidrotermális fázis-

ban újra felszaporodjék.

Ebbe a típusba sorolhatók a Cu, Ag, Cd, Hg?, As, Sb (Bi), S, Be (Te?),

amelyeket a Goldschmidt—Banka m a—

S

a h a m a-féle nevezéktan
felhasználásával alkotott új szóval szulfokalkofil elemeknek nevezhetünk.
Ezek az elemek u. i. nagyobbrészt a kénhez kötve félfémes kötésben, valamilyen
középs vegyérték ionformájukban, szulfid vagy rokon ásványokban jelent-

keznek legg\"akrabban, és a következ csoport elemeivel együtt a hidrotermális
érctelérek fércásványait adják. Ennek a jelenségnek elektronszerkezeti értel-

mezését az oxikalkofil elemekével együtt tárg^^aljuk.

3. Némileg hasonlók ezekhez a Zn, Ga, In, TI, Gr, Sn, Pb (Bi?), amelyek
azonban az elbbiekkel szemben az ultrabázisos vág}" bázisos kzetekben jelent-

kez gyenge minimum után a savanyúbb magmatitokban lassan, de többnyire
meglehetsen fokozatosan dúsulnak és rendszerint így érnek el a pneumatolitos
vag5" még gyakrabban a hidrotermális állajjotban a szulfid meteoritbeli maxi-
mumnál rendszerint erteljesebb maximumot. Jellemz ezekre, hogy a savanyú
rpagmatitokban észlelhet viszonylag nagy összmennyiségüket inkább e kzetek
nagy tömegével, nem pedig nagy koncentrációértékükkel érik el. St, itt nem is

szabadszemmel megfigyelhet fásványok alakjában, hanem oxidos és szili-

kátos ásványokban nyomelemként elrejtve jelennek meg. Éppen ezért ezeket az
alábbi csoporttal szembeállítva, oxikalkofil elemeknek nevezhetjük. Ezeket
az elemeket' együttesen is jellemzi, hogy különböz geofázisokban talált mennyi-
ségeik közt sokkal kisebb a koncentráció-különbség, mint az elbbi elemek eseté-

ben, vagyis a görbék amplitúdója kisebb.

Az eddig tárgyalt mindhárom csoport elemeit közösen jellemzi, hog\' mini-
mális dúsulásuk kb. a savanyú magmatitok táján van. R a n k a m a kifejezésé-

vel úgy is mondhatjuk, hogy ezek az elemek együttesen ,,g r a n i t o f o b o k”,
ami tehát e három csoport összevonását jelent durvább kategória fogalomként
értelmezhet.

Az összes többi jobban ismert elem viszont ezek ellentéteként a Ban-
kám a-tól bevezetett kifejezéssel granitofilnak nevezhet, ami azt

jelenti, hogy kb. a savanyú magmatitok táján van dúsulási maximumuk. Itt

megemlíthetjük, hogy R a n k a m a felsorolása szerint ide tartoznak mind igazi

gfánitokban, tehát mészalkáli kzetekben, mind a nefelinszienites szélsséges
alkáli kzetekben feldúsuló elemek, amelyeket azonban feltétlenül kívánatos
elkülöníteni.

R a n k a m a granitofil fogalma kb. megfelel Goldschmidt litofil és

részben atmofil fogalmai együttesének. Egj'edül az Mg és némileg a Ca kivétel,

amelyek granitofobok, de litofilek. A litofil elemcsoport is azonban még túlsá-

gosan nagy és eltér elemeket foglal össze. Ezeken belül 3 csoportot lehet vilá-

gosan elkülöníteni, amelyeket a litofil sensu strictu, pegmatofil és szedimentofil
elnevezésekkel jellemezhetünk.

4. A szorosabb értelemben vett litofil elemek mindenekeltt (a vas
hozzászámításával) a f-kzetalkotók : Si, Al, Mg, Ca, Na, K, 0. Litofilek ezen-
kívül a többi alkáliák és alkáliföldféniek ; Li, Rb, Cs, Be, Sr, Ba. Jellemzi ezeket,

hogy a fémes és szulfidos meteorit fázisban alig játszanak szerepet, majd az ultra-

bázisos kzetektl (szilikát meteoritoktól) kezdve hirtelen viszonylag nagy meny-
nyiségben jelentkeznek s tovább legfeljebb lassú emelkedéssel rendszerint kb.

a savanyú magmatitokban, vagy a pegmatitokban érik el a dúsulási maximumot.
Kivétel némileg a már ilyenként említett Ca és Mg, amelynek maximuma valamivel
már elbb : a bázisos, ill. ultrabázisos kzetekben jelentkezik. Az utómagmás
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fázisban mennyiségük újra rohamosan csökken s így görl)éik az elbbi 3 lípiis

görbéinek mintegy szimmetrikus ellentétei.

A litofil elemekre jellemz, hogy a természetben csak egyféle ionos
állapotban ismeretesek és túlnyomóan szilikátos ásványokban, ionkötéses
formában jelennek meg.

5. Pegmatofil elemeknek nevezhetjük a kémikusok ú. n. átmeneti
! elemeinek nagyrészét, kivéve 1. a köztük legkisebb rendszám úakat, és 2. a szidero-

fileket. Eloszlási görbéik némileg hasonlók a szorosabb értelemben vett litofil

elemekéhez, csakhog\' annál laposabbak, azaz a különböz geofázisokbeli kon-
centrációik közt nincs oly nagy különbség, s maximumaikat átlagban valamivel
késbb, kb. a pegmatitos fázisban érik el. Ezenfelül rendszerint a vasmeteorit
fázisban kissé nagyobb koncentrációban találhatók, mint a szulfid-fázisban.

Továbbá lényeges különbség, hogy nem annyira szilikátok, mint inkább o x i d o k ,

vagy k 0 m p 1 e X 0 X i d 0 k alakjában jelennek meg a leggyakrabban (mona-
cit, fergusonit, uránszurokérc, niobit, tantalit, wolframatok, thorianit). Kivétel
a/Zr, szilikátos cirkon fásványával a cirkonnal és a Mo szulfidos fásványával,
a molibdenittel.

6. Az ú. n. átmeneti elemek legkisebb atomsúlyú tagjai a (Se?),

Ti, V, Cr, ]\In egy további kis csoportot alkotnak, amelyek görbéi is meglehetsen
változékonyak és átmeneti jellegek a pegmato-, lito- és sziderofil görbék közt.

A f maximum a bázisos ultrabázisos magmatitfázis táján van, mert ezeknek
az elemeknek viszonylag már kisebb redoxpotenciálnál jelentkez kisebb vegy-
érték alakjukban is nagy ionpotenciáljuk (kis ionrádiusz, nagy vegyérték) van
és ezért a szilikátolvadékból korán, már az elkristályosodás folyamán kikristá-

lyosodhatnak.

7. Érdekes és jellemz csoportot alkotnak a szedi mentofil elemek,
amelyekét rendszerünk kialakulásának kezdeti szakaszábari* még bizonyos ,,pneu-

matofil”-nek nevezhet jellegeik alapján neveztünk el és igyekeztünk csoporto-
sítani. Ezek közé a B, C és a halogének, némileg az N és P, valamint az 0 és S
tartoznak. Ezek a Földben változatos — részben pozitív, részben negatív —
vegyérték alakban, tehát igen változékony nagysággal jelennek meg. (Kivétel

az 0.) Nagyrészt ezzel magyarázható, hogy anyaguk jelentékeny része egyik
magmás fázisban sem kristályosodik ki maradandóan, hanem könnyen illként
viselkednek. Ha kristályosodnának is, a magma redoxpotenciálja változásával
nagN'mértékben különböz, nagyobb vegyérték alakba mennek át s így újra

feloldódnak. A szedimentofil elemek tehát rendkívül mozgékonyak és kémiailag
aktívak. Nag\'jából megfelelnek Michel Lévy „agents minéralísateurs”-
jeinek.

Túlnyomó részük a vulkáni gzökben felhalmozódik és ennek
' megfelelen az ásványvizeknek is jellemz elemei. Ily módon ezek az

elemek részben a magmás kristályosodás megkerülésével közvetlenül
táplálják az üledékes kzeteketi. Az üledékes kzetekben
található átlagmennyiségük tehát nagyobb, mint a magmás kzetekbeli átlag-

értékük, eltéren a többi elemektl, amelyeknél ez a két érték — Goldschmidt
számítása szerint — lényegileg azonos. Ennek megfelelen legnagyobb dúsulásuk
is rendszerint valamelyik üledékes fázisban jelentkezik, éspedig többnyire oly

mértékben, hogy ezzel eg>'-egy különleges üledékcsoportot alkotnak : a borátos,
karbonátos, szilikátos, foszfátos, kloridos üledékeket.

Ez viszont azzal a legérdekesebb sajátságukkal áll összefüggésben, hogy
a szedimentofil elemek a vegyértéktl és ionizációs állapottól függetlenül, st
látszólag annak ellenére is, ha szabad így mondani ,,csökönyösen” anionalkotók :

még kationizálódva is anionalkotók. Ilyenkor u. i. kis kationként komplex anionok
(borát, karbonát, nitrát, foszfát-ion) központi elemei.

Görbéik pontosan még nem adhatók meg, de az eddig elmondottak alapján
is egy nagsnából fokozatosan emelked vonallal ábrázolhatók a magmás geo-
fázisokon belül.
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8. Az a t m 0 f i 1 elemek közé az „átmeneti helyzet” H-en kívül a N
(0) és a nemesgázok tartoznak, vagyis nagyjából az inért, túlnyomóan igen ala-

csony forrpontú, fleg gázalakú elemek. Görbéik valószínleg hasonlók a szedi-

mentofilekéhez, csakhogy sokkal meredekebbek, a magmás fázisokban mennyiségük
túlnyomólag igen csekély. A szedimentofil elemektl abban különböznek, hogy
míg azok kémiailag igen aktívak, addig ezek inertek. Geokémiai ismeretük még
meglehetsen hiányos.

Ezt az elembeosztást elméletileg nag\Tiiértékben támogatja az egy-egy
csoporton belül észlelhet igen szoros elektronszerkezeti rokonság. St, ezekbl
az elektronszerkezetekbl egyenesen levezethetk elméletileg is a kérdéses elemek
említett ásványalkotó kötési sajátságai és ebbl a különböz goefázisokban való
dúsulásuk különböz mértéke. A rokon elektronszerkezetbl érthet az is, hogy
a felsorolt egyes elemosztályok a periódusos rendszerben is egy-egy összefügg
területen csoportosulnak.

Az egyes csoportok világosan jellemezhetk egyéb fizikai sajátságokkal,

pl. ionizációs energiával is.

Megemlíthetjük, hogy e geokémiai elembeosztáshoz nagymértékbe!) hasonló
elembeosztásra jutott legújMiban Z a v a r i c k i

j
is.

A magmás kzetekre nézve ilymódon nagyjából ismerjük már az elemdúsulá-
sok és ritkulások ritmusát, st többnyire számszer mértékének nagyságrendjét is.

Az itt is még gyakori hiányosságok kivehetk azokból a nemrég közölt részletesebb

diagrammjainkból, amelyek az elemek geofázisonként változó koncentrációit •

tüntetik fel. Onnan a legsürgsebb geokémiai feladatok a magmás kzeteket
illeten közvetlenül leolvashatók.

Sokkal kevésbbé ismerjük geokémiailag az üledékes kzeteket, els-
sorban azért, mert ezek e tekintetben is sokkal változékonyabbak. Említettük,
hogy itt valamely elem koncentrációja függ egyrészt attól, hogy az üledék, ill.

üledékes kzet a kérdéses elem felvételére mennyire alkalmas,- másrészt, hogy
van-e a kérdéses elemnek a lehordási területen megfelel anyakzete. Az üledékes
fázisban tehát nem az átlag, hanem lehetséges legnagvmbb koncentrációk lesznek

a diagrammunkon is feltüntetend jellemz érté&k. Ma még nem tudjuk ezt az
ábrázolást az üledékes kzetre kiterjeszteni, még kevésbbé vagyunk képesek az
adatokat elméletileg rendszeresen levezetni.

Néhány általános jellemvonást a diagrammok segítségével azonban máris
megállapíthatunk. Az elemek túlnyomó része legersebben dúsul az üledékes
kzetek közül a hidrolititekben (azaz hidrolizátokban : agyagos kzetekben) és

;

az organikus kzetekben. Nyilván a nagy felület kolloid jelleg ásványok ad-
szorptív hatásáról van mindkét esetben szó. Ezért ma az agyagásványok meg-
határozása gyakorlatilag is legalább annyira fontos geokémiailag, mint ásvány-
kzettanilag.

Más elemek, éspedig fleg az ersebben változó vegyértéküek az oxiditek-
,

ben érnek el nagyobb dúsulást, így a bauxitban és üledékes mangánércekben,
pl. Co, Rh, Pd, Pt, Cu, Ag, Sb, (P?), (Ti), Mn. De dusul az oxiditekben a

j
pegmatofil elemek közül néhán\' nem vagy alig változó vegyérték elem is,

j

mint az Se, Y, Ti, Zr, Nb, Ta. .A változó vegyérték elemek feldusulása az
j

oxiditekben, mint a természetes ionizáció fels határának, az elemek ionizációs (

változékonyságán alapuló' elemvándorlás piintegy ,,erózióbázisának“ képviseli-
,

ben könnyen érthet.
Annál meglepbb lehet els pillanatra az olyan nem, vagy kevéssé változó *

vegjT'i'tékü elemek dúsulása az oxiditekben, mint az Se, Y, Zr, Nb, Ti. Ez eset-

ben talán a következkrl lehet szó. Másutt említettük már, hogy a nem változó,
vagy legalábbis a mállási öv redoxpotenciálján tovább már nem változó
vegyérték elemek (Si, Zr, Th, Ge, Sn) ásványai a kémiai mállásnak többnyire
ellenállnak és így a rezisztitek homokos üledékeiben viszonylag felhalmozód-
hatnak. Az oxiditek viszont úgy foghatók fel, mint az oxidációs mállás széls
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termékei : így ezek a legellenállóbb mállási maradékok az eredeti ásványainak
alakjában, a kissé kevésbbé ellenállók (Ti-ásványok) itt végül részben feloldódva,

elmállva, de éppen nehezen oldhatóságuk miatt azonnal újra kiválva, diagene-
tikus-epigenetikus ásványok alakjában felhalmozódhatnak.

A szorosabb értelemben vett litofil elemek gyakran a karbonátokban és

evaporitokban dúsainak éspedig a legnagyobb ionpotenciálúak — Ca, Mg, Ba,
Sr, ezekkel egyútt kivételesen az oxikalkofil Pb is — inkább a karbonátokban,
míg a kisebb ionpotenciálúak — Na, K, Rb, ezekkel együtt az oxikalkofil TI is —
az evaporitokban.

Hazánkban az üledékes kzetek túlsúlya miatt éppen az üledékes kzetekkel
állnak kapcsolatban a legfontosabb geokémiai kérdések. Legfontosabb geokémiai
feladatunk-elvégezni minél több elemre a kvalitatív, majd a szükséghez képest
a kvantitatív nyomelemmeghatározásokat hazai üledékes kzettípusokban és

ennek alapján kidolgozni a hazai elemháztartási térképeket, kimutatni az elem-
provinciákat a különböz földtani korokra. Ez országos elemkataszter felvételé-

nek kezdetét jelentené.

Mindez természetesen nagy mértékben rokon vonatkozású probléma az
üledékek mikromineralógiai vizsgálatával és a ferderétegzéses áramlásirány meg-
határozásával.

A nyomelemek vonalán azonban rendszeres és sokszor elemenként, st
kzetfajtánként is különböz módszertani kérdést jelent mérésekre van szükség.

J

I

I

Földtani Közlöny — 13-6
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SZEMLE

JlyKHH JI. H. — KyuiHapeB H. FI.; O repMMHe ,,K;iKBa>K“

Lukin L. I. — Kusnarev I. P. (A ,,klivázs“ mszóról.) Izvesztija Ak. Nauk SzSzSzR
Szer. Geol. No 6. 1952.

A magyar földtani irodalomban és fként oktatásunkban hosszú id óta har-
colunk a fogalmak helyes, egyértelm meghatározásáért és következetes használa-
táért. A Szovjetunióban ez ^landó, céltudatos törekvés az Akadémia támogatá-
sával. Példamutatásul hasznosnak Ítélem az alábbi, ih’enirányú közlemény ismer-
tetését. Meg kell azonban jegyeznünk, hogj' az itt tárgyalt ,,klivázs” mszót a
magyar földtani szaknyelvben nem használjuk, szükségtelennek is tartjuk, mert
az ebbe a fogalomkörbe es jelenségeket az itt tisztázott megkülönböztetésekkel
fejezzük ki.

VadászElemér
A földtani terminológiának, mint minden más tudományos terminológiának

az a célja, hogy röviden, többnyire egy szóban kifejezze a folyamatot vagy a folya-
mat eredményét jellemz fogalmat. A mszavak alkalmazásának csak akkor van
értelme, ha szigorúan meghatározott, megállapított jelentése van. Természetesen
nem kell azt gondolni, hogy a mszó nem változhat

;
ellenkezleg, az ismeretek

fejldésével annak tai’talma is változik. Egyes mszavak eltnnek a használatból,
bizonyos esetekben pedig más mszavak váltják fel azokat, amelyek pontosabban
fejezik ki a j.elenség lényegét.

,

A földtani tudományokban az aránylag fiatal és gyorsan fejld mszavak
különösen gyakran változnak vagy vesztik el jelentségüket. Jelenleg a megállapo-
dott mszavak mellett igen sok olyan mszót használunk, amelyeknek elmosódott,
meghatározhatatlan értelmük van. A jelen cikkben nem foglalkozunk az ilyenfajta
mszavak nagy számával, csak azokkal, amelyek a kzetek rögökre darabolásával
vannak összefüggésben. Ennek a fogalomnak a meghatározására a földtani irodalom^
a következ mszavakat használja : hasadékosság, elválás, pal^sság és klivázs.

A szovjet geológusok munkáiban a ,,hasadékosság” mszó alatt értik a kze-
tek síkok mentén történ' felosztását (a kzet tömörségéne\í szakadása), aminek

'

a legkülönbözbb okai vannak : tektonikai, gravitációs, kontrakciós, a kzet kiszá-
radása, mállás stb. Ha a hasadékosság nem szabálytalan és a kzet szétesése teljesen
meghatározott formákban történik, akkor beszélünk különböz elválásról (pl. <

bazaltos, oszlopos, gyapjúzsákos stb.). A ,,palásság” mszóval jellemezzük a sík-
^

parallel (vagy lineárisan parallel) szerkezetet, aminek feltétele a lemezes vagy hosz-
szanti irányban elhelyezked ásványok. Ez a szerkezet a kzet képzdése és átala-

kulása során keletkezett. A palásság meghatározza a kzet oszthatóságát síkparallel

lemezekre, ennek következtében szabad szemmel sajátos, törvényszer hasadékos-
ság alakjában jelentkezik. A ,,klivázs” mszót (cleavage — hasadás) gyakran
használják az angolnyelv irodalomban, azonban nincs meghatározott, megállapí-
tott jelentése és a különböz szerzk a legkülönbözbb értelemben használják. Az •

alantiakban megvilágítani igyekszünk ezt néhány példa alapján. ;

Elsnek Bonney, 1886-ban nevezte klivázsos levelességnek (cleavage foliation)

a nyomás alatt képzdött palásságot, ellentétben a rétegek lerakódása következté-
ben keletkezett vékony rétegzettséggel. Következésképpen a ,,klivázsos levelezett-

séget” másodlagos képzdménynek tekinti.

Igen komoly figyelmet szentel a klivázsnak Van Hise és Leith
;
k terjesz-

tették ki ezt a mszót és különböz típusú ,,klivázs”-módokat különböztetnek
meg. Az alanti osztályozás mutatja felfogásukat : i

I. Elsleges ,,klivázs” (vagy protoklázis) :

a) rétegzettség,
b) folyásos szövet lávákban,
'c) parallel szerkezet bizonyos gneisz-fajtákban,

:

(l) pegmatitos szerkezet,
e) parallel rendezettség a földpátok elhelyezkedése szerint gabbroban vagy

más kzetekben.
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II. Másodlagos „klivázs” (metaklázis) :

1. l'olyásos klivázs

a) kristályos palásság (kristályos palák),

b) palásság,
c) bizonyos gneiszfajták párhuzamos szerkezete (részben

, .kristályos palás-
ság” alá tartozik).

2. Töréses klivázs^ magában foglalja egészben vagy részben a zárt liasadékú
klivázst :

a) pseudoklivázs (a folyásos klivázsra merleges),
b) nyomás alatti csúszásból ered klivázs,

c) ferde klivázs, /
cl) részleges hasadékosság (szorosan parallel hasadék-rendszerek),
e

)

repedés.

Érdekes megjegyezni, hogy Willis B. és Willis R. igen nagyra értékelték
Van Hise és Leilh 20 éves munkáját és rámutatnak, hogy az rendszerezésük
,,magában foglalja mindazokat a lehet szerkezeteket, amelyekre alkalmazni lehet
a ,,klivázs” mszót, beleértve azokat is, melyekre ne)ii alkalmazzák az általánosan
elfogadott szóhasználatban”. Valójában egy futó pillantás a fenti rendszerezésre,
memnutatja, hogy a ,,klivázs” mszó itt genetikailag teljesen eltér jelenségeket
fogíal egybe, mint rétegzettség, folyásosság, palásság, hasadékosság, st az egy-
idej ásványkristályosodással kapcsolatos irányítottság is — pegmatitos szerkezet.
Willis B.'és R. nem adnak új értelmet a klivázs szónak. Meghatározásuk szerint
ez a kzetek sík felületekre hasadási képessége, a továbbiakban pedig Van Hise
és Leith fentidézett nézeteit fejtegetik.

Késbb Leith kizárta a fenti osztályozásból az elsleges klivázst. Megkülön-
bözteti a ,, töréses klivázst” és a ,,folyásos klivázst”, de némileg más tartalmat ad
ezeknek a fogalmaknak.

Leith különös figyelmet szentel a töréses klivázsnak, ami ridegebb kzetek
közt települ képlékeny üledékes kzetekben keletkezik. Ilyen esetben a ,,klivázs”
síkja a rétegzettséggel éles szöget alkot és képzdését a szerz a redöképzdés köz-
ben keletkez rétegközi mozgással köti össze. Lényegében ez a ,,klivázs”-típus
szorosan párhuzamos nyírásos hasadék rendszer, ami a rétegzettséghez átlós irány-
ban, a redöképzdés közben történ rétegközi csúszás következménye. Ezt ,a hasa-
dékosságot U szó v M. A. is ,,klivázs”-nak vagy vágásos palásságnak nevezi. A többi
típust a hasadékossághoz vagy pallássághoz sorolja. Uszov tehát a klivázs szónak
szk, de teljesen meghatározott értelmet ad.

Ilyen rövid cikkben nem lehet kifejteni a ,,klivázs” szót használó különböz
geológusok nézeteit; ezek lényege kevéssé különbözik a fentiektl. Még csak B i 1 1 i n g s

közelmúltban orosz fordításban is megjelent könyvével kell részletesen foglalkoz-
nunk.

Biliig

s

vizsgálja a palásság és klivázs közti összefüggéseket. Palásság alatt
a kzetek majdnem párhuzamos síkok mentén történ törési képességét érti. Ha
ezek a törési síkok másodlagos eredetek, akkor ezeket ,,klivázsnak” nevezi. Vagyis
Billings a klivázst másodlagos palásságnak tekinti és így ebben a vonatkozásban
Bonney nézeteihez áll közel. Azonban a késbbiekben nem marad meg ennél az
álláspontjánál. így például palásságnak nevezi a ,,klivázst” a kristályos palákban
és meghagyja az agyagos palák másodlagos palásságára is a ,,klivázs” elnevezést.

A palásság legfontosabb másodlagos szerkezeteit Billings folyásos, töréses,

nyírásos és rétegzett klivázsra osztja fel. Folyásos klivázs alatt érti a táblás ásvá-
nyok, a csillámok és kloritok vagy nyúlt ásyányok, mint az amfibol párhuzamos
orientációját. A ,,klivázs” síkjai átvágják az egész kzetet és egymástól a milliméter
törtrészére állnak el. Ez a ,,klivázs”-típus párhuzamos a redök tengelysíkjával.
,,A töréses klivázs lényegében szorosan közeli hasadékosság A távolság az egyes
klivázs-síkok közt milliméterekkel vagy centiméterekkel mérhet.” ,,Ha differenciális

mozgások mennek végbe a hasadékok mentén, apró vetdések keletkeznek. Ezt a
klivázst nyírásos vagy elmozdulásos klivázsnak nevezhetjük.” A rétegzettséggel
párhuzamos ,,klivázst” jellemzi a nyúlt és lemezes ásványok rétegessége.

Mint a felsorolt meghatározásokból látható, a ,,palásság” és ,,klivázs” fogal-
mak összekeverésén kívül a szerz ez utóbbiakat még a hasadékossággal is össze-
keveri. Ez az ellentmondás jellemz nemcsak Biliing sre, hanem lényegében a
,,klivázs” szót használó összes kutatókra. Nála ez az ellentmondás azonban jobbán
kidomborodik. Valóban, a helyszíni vizsgálatok során nem könny elválasztani az

21 *
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elsleges palásságot a másodlagostól; ez gyakran lehetetlen is különleges vizsgá-
latok nélkül.

Ez a távolról sem teljes áttekintés azt mutatja, hogy egyes esetekben a kli-

vázst mint palásságot, más esetekben mint a közeli hasadékok párhuzamos rend-
szerét alkalmazzák — sokszor ugyanabban a munkában is felmerül ez a zrzavar.
Felmerül a gondolat, hogy a ,,klivázs” szót csak a rejtett hasadékosságra tartsuk
meg, azaz a kzeteknek azt a képességét jelöljük ezzel, hogy törvényszeren hasad-
nak síkok sorozatára, amely síkok nem mutatnak látható hasadékokat és megfelel-
nek az S-Sander síkoknak. Szerintünk ebben az esetben sem kell megtartani a
,,klivázs” szót, mert ezzel újabb jelentést adunk ennek a mszónak, amely már
amúgyis a legkülönfélébb fogalmakat jelöli.

A fent elmondottak arra késztetnek bennünket, hogy feltegyük a kérdést,
racionális-e a ,,klivázs” mszót megtartani a földtani irodalomban. Meg kell mon-
danunk, hogy a szovjet geológusok jórésze már lemondott e mszó alkalmazásáról.
Mindamellett a földtani fiskoláknak a Felsoktatási minisztériumi által 1949-ben
jóváhagyott tematikájában a ,,klivázs” szó szerepel, a pontos és világos ,,palásság”
mszó pedig egyáltalán nem szerepel.

A ,,klivázs” szót tehát zavarónak tekintjük
;
véleményünk szerint törölni

kell a használatból. A közetelválás határozott törvényszerség nélküli, általános
eseteire célszer a ,,hasadékosság” mszót megtartani. Ha a hasadékosság törvény-
szeren helyezkedik el, akkor a kzetben ,,elválásról” kell beszélni.

A síkparallel hasadékosságot, melynek feltétele a lemezes vagy nyúlt ásványok
megfelel helyezkedése a kzetben, igen jól jelzi a ,,palásság” mszó. Ami az
S-Sander síkok megjelölést illeti, amelyek csak mikrostrukturális elemzésnél tnnek
ki és amelyekre nincs speciális elnevezés, ezeket véleményünk szerint ,,rejtett elválás-

nak” kell nevezni, amivel kiemeljük a kzetekben való törvényszer helyezkedésüket.
A fenti mszavak teljesen elegendek szerintünk a kzetek részekre, rögökre

válása minden atajjformájának megjelölésére.
Ismerteti ; K i 1 é n y i n é

Szovjet akadémiai konferencia az üledékes kzetekrl és ásványi nyersanyagokról

.Az Izv. .Ak. Nauk. szer. geol. 1953. évi 1, 2. számában megjelent beszámoló
szerint Moszkvában, 1952. november 17— 23. közt konferenciát tartottak az
üledékes kzetek és ásványi nyersanyagok tárgyában. A konferencián 63 városból
1077 szakember vett részt.

A konferencián elfogadott és a Szovjetunió Tud. .Ak. elnöksége részérl
jóváhagyott határozatokban foglalt legfontosabb kérdések a következk voltak :

.Az üledékes kzetekrl szóló szovjet tudomány a Nagy Októberi Forradalom
után a Szovjetunió földtani felépitését és különböz ásványi nyersanyagait
vizsgáló széleskör földtani térképezési és kutatómunkálatok során alakult és

fejldött ki. A kutatások és munkálatok alapját Lomonoszov gondolatai
és tanai szolgáltatták, amelyek két évszázaddal ezeltt, az akkori nyugati tudo-
mány eredményeit megelzték. .A Szovjetunióban a földtan minden ága átvette

és továbbfejlesztette a XIX. és XX. század orosz tudósainak haladó tradícióit

és élenjáró eszméit.

.A Párt és a Kormányzat mindenkor rendkívüli figyelemmel kísérte a tudo-
mányos kutatómunka és a szovjet, szakemberek nagyszámú kádereinek fejl-

dését. M a r x—E n g e 1 s—L e n i n— S z t á 1 i n munkái a szovjet tudósokat
a dialektikus materializmus élenjáró elméletével fegyverzik fel, korlátlan lehet-
ségeket nyitnak a tudományos alkotómunkának, a természeti törvények meg-
ismerésének, a természeti kincsek észszer felhasználásának, a kommunizmust épít
szovjet nép anyagi és kulturális életszínvonalának emelésében.

.A SzKP XI X. kongresszusán azt a feladatot állította a szovjet geológusok
elé, hogy fokozzák tevékenységüket a természeti kincsek megsokszorozása érde-

kében, a néj)gazdaság növekv ft- és nyersanyagszükségletének biztosítása,

az ásványi nyersanyagok, elssorban a színes- és ritkafémek, kokszolható kszén,
alumíniumérc, kolaj, vasérc és más ipari nyersanyag készleteinek feltárása

céljából.
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A SzKP XIX. kongresszusa rámutatott a tudományos kutatóintézeti
munka megjavításának szükségességére, arra, hogy a népgazdaság fejldésének
feladatait tudományos vizsgálatokkal megoldják és biztosítsák a tudományos
fölfedezések gyakorlati alkalmazását. A tudósoknak minden lehet segítséget

meg kell adniok az elméleti kérdések megoldásához és ersíteniük kell a tudomány
kapcsolatát a tenneléssel. Sztálin müvei és a XIX. kongresszus iránymutatása
a Szovjetunió 1951— 1955. évi ötödik ötéves tervének megvalósítására a szovjet
geológusok cselekvésre késztet vezérfonala.

A konferencia tárgyalásai az üledékes kzetekre vonatkozó tudományág
'mai állásának vizsgálatából indultak ki. Az üledékes kzetekrl szóló tudomány
az ezekkel kapcsolatos ásványi nyersanyagok összetételének, tulajdonságainak,
keletkezési viszonyainak és a földkéregben való elhelyezdésének tanulmányo-
zása. Ez a földtani tudományág fölismeri az üledékes kzetek és ásványi nyers-
anyagok vegyi-ásványtani összetételének, képzdési és kifejldési folyamatai-
nak, térben és idben való elhelyezkedésének törvényszerségeit. Megállapítja
a legszorosabb sokoldalú kapcsolatot az üledékképzdés, kzetképzdés, az
ásványi nyersanyagképzdés és a keletkezés közege között. Meghatározza az
üledék- és kzetképzdésnek a Föld általános fejldésével kapcsolatos fokozatos
voltát.

A szovjet geológusok kidolgoztak és megállapítottak számos törvényszer-
séget az üledékes kzetek és ásványi nyersanyagok képzdése terén ( A r han-
g e 1 s z k i

j
és mások : bauxitképzdés

; G u b k i n : kolaj
;
Sztyepanov

és Zsemcsuzsny. ikov: köszénképzdés
;
Baturin, Avduszin,

Pusztovalov, Szarkiszjan, Szultanov, Alijev és mások:
Aszerbejdzsán kolaj területeinek képzdése; Sztrahov, Teodoro-
V i c s : karbonátos kzetek és vasércképzödés ; B e t e h t i n : mangán ; K a z a-

k 0 V : foszforit).

A szovjet irodalomban Nalivkin: „A fáciesekrl”, Svecov:
,,Az üledékes kzetek kzettana”, Pusztovalov : ,,Az üledékes kzetek
petrográfiája”, K 1 e n o v a : „A tenger geológiája”, Zsemcsuzsnyikov:
,,Kszénkzettan” c. eredeti összefoglaló kézikönyvek jelentek meg. Ezenkívül
kidolgozták az üledékes és a kzetképzdés általános elméletét. A szovjet litoló-

gusok kimagasló teljesítménye a területi adatok széleskör feldolgozása az ipari

minisztériumok keretein belül, ami az ásványi nyersanyagok képzdési viszo-

nyainak tanulmányozásával az elméleti kérdések kidolgozását lehetvé tette

(kolaj-, kszén-, bauxit-, sótartalmú összletek stb.).

A területi kzettani kutatások kiszélesítését, különösen a kolajföldtan
terén, elsegítette a földtani alapfúrások bevezetése, ami lehetvé tette új tény-
beli adatok összegyjtését az egyes területek mélyének kzettani fölépítése

tekintetében.

A konferencia megállapította, hogy helytelen az az állítás, mintha a szovjet
kzettanban két különböz eszmei irány volna. A szovjet litológusok fölfogásban
egységes munkaegyüttesét a dialektikus materializmus világnézete egyesíti.

A vita szerint sok litológus még nem tanulta meg kell módon a dialektikus
materializmus módszerének a tudományos kutatásban való felhasználását.
A konferencia rámutatott arra, hogy egyes szovjetgeológusok munkáiban még
mindig találhatók helytelen és pontatlan fogalmazások és elméleti elgondolások,
amelyek többé-kevésbbé a földtörténeti folyamatok változhatatlanságának meta-
fizikai csökevényeit mutatják.

Nagy figyelmet keltettek a sajtóban és a konferencián elhangzott vita

során, az aktualizmus, az összehasonlító litológiai módszer és azok alkalmazható-
sága a szovjet kzettanban, továbbá az üledékes differenciáció és az üledékképz-
dés szakaszossága kérdésében elhangzott felszólalások. A konferencia megállapí-
totta, hogy az ,,aktualizmus”, L y e 1 1 értelmezésében (uniformizmus), a föld-

tani folyamatok állandóságának metafizikus elképzelése, tehát elfogadhatatlan
a szovjet földtani tudoAány számára. Ez az elmélet annakidején a katasztrofiz-
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mus elleni harcban, haladó volt ug>^an, mégis éles ellentétben van az azóta össze-

gylt tudományos adatokkal, a gyakorlati tapasztalattal, ellentmond a dialek-

tikus materializmus törvényeinek és ezért ma már elvetend. Ennek az elgondolás-

nak semmiféle maradványa, csökevénye vagy hatása semilyen alakban sem
trhet a szovjet tudósok munkáiban.

A szovjet tudósok munkáiban a jelenkori jelenségek összehasonlítását .a

múltbeli jelenségekkel az aktualizmus módszerének tekintik. Ez a természet-

történeti tudományok szokásos munkamódszere, amit természetesen meg kell

tartani, mint a történeti földtan legfonto.sabb kutatási eszközét. E módszer
alkalmazásának kötelez feltétele más módszerek alkalmazásához hasonlóan a

kzettanban az, hogy figyelembe vegyük az üledékes kzetek képzdésének foko-

zatos fejldéséj; a Föld történetében.

A konferencia úgy véli, hogy a genetikai kérdések megoldása a különböz
korú kzetek egymásközti összehasonlításával és a régi üledékes kzetek szembe-
állítása a jelenkori üledékekkel — amit a szovjet tudomány összehasonlító-litoló-

giai módszernek nevez — törvényes és sok esetben eredményes módszer. Ilyen

értelemben P u s z t o v a 1 o v elismerte, hogy helytelenül értékelte az össze-

hasonlító-litológiai módszer lehetségeit. Ennek a módszernek a dialektikus

materializmus alapján kell kifejldnie^ mint az általános. összehasonlító-történeti

módszer egy részének, melyet a természettörténeti tudományágban mindenütt
alkalmaznak.

' konferencia elismerte S z t r a h o v nagy szerepét az üledékes kzet-
képzdés sok fontos kérdésének kidolgozásában, különösen az üledékképzödés
földtörténeti fejldése tekintetében. Megállapította azonban a kongre-sszus, hogy
Sztrahov 194.-ben tévesen fogta föl az összehasonlító litológiai módszert,
amit most megvitattak. Sztrahov szerint az üledékképzdési folyamat
elméletének alapjául a mai üledékképzdés tanulmányozása szolgál és ezt tekinti

az üledékes kzettani tudomány vezet fejezetének. A jelenkori üledékek szere-

pének ilyen kizárólagos értékelése az üledékképzdés általános elméletének fel-

építése szempontjából helytelen, mert nem felel meg a Föld fokozatos fejldésérl
alkotott elképzeléseknek. A konferencia megelégedéssel állapította meg, hogy'

Sztrahov ma már föladta ezt a helytelen tételét.

Nagy figyelmet szenteltek a vita során az üledékes differenciáció elméleté-

nek és az üledékképzdési szakaszosság (periódus) törvényének, melyeket
P u s z t 0 V a 1 o V ismertetett. A konferencia úgy véli, hogy az üledékes differen-

ciációnak nagy szerepe van az üledékes kzetek és ásványi nyersanyagok képz-
désében és földkéregbeli eloszlásában és elismeri Pusztovalov nagy érde-

meit ez elméletek kidolgozásában. Ugyanakkor azonban Pusztovalov
1910-ben közölt elmélete az üledékes differenciációról, a vita szerint, nem mutatja
meg az üledékes differenciáció változásainak menetét a Föld geológiai történeté-

ben és a különböz éghajlati és tektonikai viszonyok közt, nem veszi figyelembe
a szervezetek különleges szerepét sem az üledékképzdés menetében.

Pusztovalov az üledékképzdés periodikussági törvényét, az üledék-
képzdés szakaszossságát, helytelenül és kizárólag csaV a helyi és a földkéregbeli

nagy ,,forradalmakkal” kötötte össze és nem vette figyelembe azt a sokrét
kapcsolatot, ami az üledékképzdés periodikusságát a földkéreg általános, vissza-

fordíthatatlan fejldésével összeköti. Ezt a tévedését Pusztovalov a kon-
ferencián elismerte.

A konferencia megállapítja, hogy a szakirodalomban és az értekezleten

lefolytatott vita alapvet jelentség és segítséget nyújt a szovjet tudósoknak
az üledékes kzettan elméleti vonatkozásainak helyes értékelésében. A szovjet

geológusok munkáiban feltárt módszertani hibák kötelezik a szovjet szakembere-
ket arra, hogy elmélyültebben tanulmányozzák a mar.xi— lenini elméletet és alkotó

módon alkalmazzák a gyakorlatban a dialektikus materializmus módszerét.

A szovjet litológusoknak korlátlan lehetségek állnak rendelkezésre a kutató-
munka terén és fölhasználhatják a gyakorlati kutatások és feltárások óriási



Szemle 317

anyagát is. A szovjet litológia ebben a tekintetben alapvet módon különbözik
a kapitalista országok litológiájától, mely a magántulajdonhoz van kötve és

idealisztikiw és metafizikus elképzelések korlátozzák. Az üledékes, kzetekrl
szóló szovjet tudomány mind a kidolgozott kérdések mennyisége, és különböz-
sége, minci az elméleti és gyakorlati összefoglalásokban, az általános törvények
megállapításában megelzte a kapitalista országok tudományát.

A konferencia az elért eredményeken kívül, lényeges hibákra is reámutatott,
fképpen a kutatások elméleti alapjainak kidolgozásában és^az üledékes ásványi
nyersanyagtelepek értékelésében. Ezek a hibák pontokba foglalva a következk :

1. A tudományos dolgozók elégtelen ka])csolata a termeléssel, aminek
következtében a ténybeli adatok nagy részét nem használják fel és az elméleti

kérdéseket ennek az anyagnak a figyelembevétele nélkül dolgozzák ki.

2. A munka folyamán hiányzik a kötelez kapcsolat a tudományos akadé-
miák kutatóintézetei és az ipari minisztériumok és termelési szervezetek közt.

A tudományos kutatómunka eredményei nehezen hatolnak be a gyakorlatba és

ritkán válnak a termelési szervezetek közkincsévé.

3- Sok elméleti tételt elégtelenül dolgoztak ki az üledékkéi)zdés és ásványi
nj'ersanyagok terén, ami megnehezíti a kutatómunka irányítását. Ki kell emelni,

hogy az Akadémia tudományos intézményei és a minisztériumok és más hivatalok
nem fordítanak kell figyelmet az üledékes összletek és ásványi nyersanyagok
képzdési viszonyaira, különösen a Szovjetunió keleti részére vonatkozóan.
Ritkák a körültekint és jól alátámasztott prognózisok és a prognóztskészítés

módszertana sincs kidolgozva.
4. A minisztériumok földtani-kutató szervezeteiben nem kísérik figyelem-

mel a kutatómunka fejldését és az anyag feldolgozását. Ezért az elméleti kiérté-

kel munka mind az akadémiai intézetekben, mind más intézményekben sem
terjedelem, sem határid tekintetében nem kielégít.

5. Gyakorlati vonatkozásban lemaradás mutatkozik az ország legtöbb
területére vonatkozó sföldrajzi térképek összeállítása terén, valamint a nagy-
méret különleges kzetkifej ldési és sföldrajzi térképek összeállításában.

6. A különböz ásványi nyersanyagok felkutatásával kapcsolatban nincs
eléggé tanulmányozva az üledékes kzetek geokémiája és az egyes elemek felhal-

mozódásának és eloszlásának törvényszersége. "

7. A szerves élet szerepét az üledékes kzetképzdésben nem tanulmányoz-
ták kellen.

8. Az elméleti munka majdnem teljesen hiányzik az üledékek kzettéválási
folyamatainak terén, az üledékes kzetek epigenezise és metamorfizmusa és a
régi metamorfizált üledékes összletek tanulmányozása terén, anielyekhez nagy-
mennyiség értékes ásványi nyersanyag kapcsolódik.

9. Nem fordítanak kell figyelmet az üledékes eredet színes- és ritkafémek
érceinek eredetére és azokra vonatkozó komplex kzettani-metallogenetikai kuta-
tások szervezésére.

10. Nem végeznek megfelel kutatómunkát a kolajtermel formációk
képzdésének törvényszerségei tekintetében.

11. Hiányzik az agyagos képzdmények részletes kzettani és ásványtani
tanulmányozása, az ásványi nyersanyagot, tartalmazó, kolajtermel és más for-

mációk vizsgálatára vonatkozóan.
.

12. Hiányzik a jelenkori tengeri üledékek tanulmányozása, pedig ezeknek
nagy szerepük van az elméleti és gyakorlati kérdések megoldásánál.

13. A kísérleti munka még kezdetleges az üledékes ásványok genezise és

ezek paragenezise, az üledékes kzetek és ásványi nyersanyagok szerkezete és

szövete, valamint a szorbeiós folyamatok fizikai-kémiai egyensúlya és az ásványi
szintézis terén.

14. A kutatómunka hiánya a kzettani kutatások módszerének és apparátu-
sának tökéletesítése terén, a legújabb földtani kémdai és fizika-matematikai
tudományos eredmények felhasználásával. Zavarok vannak a meghatározás
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tömegmódszereiben (kémiai, mechanikai, ásványtani és más analízisek), ami
megnehezíti a meglév anyag összehasonUtását és feldolgozását.

15. Az egyes intézmények nem állítanak össze módszertani segédkönyveket,
útmutatókat és utasításokat a kutatások és az elsdleges dokumentáció lefoly-

tatására.

16. Hiányzik az üledékes kzetek és ásványi nyersanyagok különböz típu-

sainak kidolgozott rendszerezése.

17. Hiányzik az egységes tudományos nevezéktan és gyenge a tudományos
mszavak egyeztetése az állami ásványi nyersanyag-szabványokkal.

18. A különböz szakmák litológus-kádereinek nevelése nem kielégít.

19. A tudományos népszersít munkák jelentéktelenek.

A konferencia külön felhívta a figyelmet a kritika és önkritika elégtelensé-

gére és az üledékes kzetek és ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos kérdések
hiányos megvitatására. Reámutatott arra, hogy a kapitalista országokban majd-
nem teljesen hiányzik a kzettani tudomány mai állásának kritikai elemzése és

az egyes külföldi tudósok elméleti tételeinek elvi kritikája.

A jöv feladatai a nyersanyagkutatás terén;

Koszén

El kell végezni a kszéntartalmú medencék részletes komplex litológiai

vizsgálatát, elssorban a Szovjetunió keleti körzeteiben, különösen olyan terü-

leteken, ahol ftanyagokban hiány van és ezekre a területekre prognózis-
térképeket kell összeállítani.

Ki kell fejleszteni a kszéntartalmú fáciesek és azok elterjedésének tanul-
mányozását az egyes területek földtörténeti és tektonikai viszonyai alapján.

Ezen az úton helyes fogalmakat nyerünk a kszéntartalmú összletek szerkezetérl
és a kszén tartalom prognózisáról, megállapíthatjuk a kszénösszletek fácies- és

litogenetikai típusainak rendszerét.
*

Tökéletesíteni kell az aiiaradványokban szegény kszénösszletek telep-

azonosítási módszerét (fácies-ciklikus elemzés, konkréciós módszer stb.).

Tanulmányozni kell az üledék- és kszénfelhalmozódás sajátságait és azok
idbeli változásait, a növényvilág fejldésének tekintetbevételével.

Ki kell fejleszteni a kszénfajták komplex vizsgálatát kzettani, kémiai
és a legújabb fizikai módszerek alapján, a kokszolásra alkalmas kszénfokozatok'
kiszélesítése, a dúsítás és brikettálás folyamatainak megjavítása, valamint a
nagyfokú metamorfizmust mutató kszénfajták kzettani vizsgálatának módszere
céljából.

Kolaj

Fokozni kell a kolaj eredetével és képzdésével kapcsolatos litológiai

kutatásokat.
Össze kell foglalni a mélyfúrással és a földtani alapfúrással nyert anyagot

egyes nagy területekre vonatkozóan, a kolajtartalmú képzdések térbeli és

sztratigráfiai elterjedése és a földkéreg szerkezeti mozgásaival kapcsolatban.
Tanulmányozni kell a kolajtennelö és kolajtartalmú képzdmények

földtani és geokémiai törvényszerségeit, ismertetj eleit és jellegzetességeit.

Fokozni kell a kzettani és fácies-vizsgálatokat a produktív kolaj-gázszintek
és összletekkel kapcsolatban, a feltárások racionális rendszerével összefügg
kérdések tisztázása céljából.

Ki kell terjeszteni az agyagos képzdményekre vonatkozó kzettani vizsgá-

latokat, elssorban a kolajtartalmú formációkra vonatkozóan.
Részletes földtani-kzettani és sföldrajzi vizsgálatokat kell, végezni, hogy

segítséget nyújtsunk a minségi agyagos nyersanyag és természetes adszorbensek
kutatási-feltárási munkálataihoz, az Ural—Volga és más új kolajtartalmú
vidékeken.
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Színes és ritkaféméreck

Az elméleti alapok további kidolgozása szükséges a bauxittelepekre.

1. A timföld származásának és a szilikátokból való kiválási folyamatainak
kiderítése céljából. 2. Vizsgálni kell a timföld migrációjának és leülepedésének
feltételeit és méreteit, továbbá a szervezetek szerepét ezekben a folyamatokban.
3. Prognózis-térképeket kell összeájlítani a jóminség bauxittelepek feltárása

céljából, elssorban az Angara-i építkezésekkel kapcsolatos területeken.

Ellenrizni és kidolgozni kell az üledékes, átalakult eredet réz-pirit-tele-

pekre vonatkozó elképzeléseket.

Meg kell állapítani az üledékes képzdéseket és kzettípusokat, valamint
azok ásványtani-geokémiai sajátságait, megfelel színes és ritkafémtartalom

' dúsulások felderítése céljából.

Tanulmányozzák a színes és ritkafémeknek az eredeti kzetekbl való

I

kiválási folyamatát, szárazföldi és tengeri feltételeik útjait és méreteit, a termé-

!

szetes oldatokban és üledékekben való koncentrációjukat.
' Kidolgozzuk az üledékes eredet színes- és ritkafémek feltárásának és kiérté-

j

kelésének elméleti alapjait.

Szervezési kérdések

J

Az üledékes kzetek és kapcsolatos ásványi nyersanyagok tanulmányozása

I

óriási lendülettel megindult. Ennek a népgazdaságra és a szovjet földtani tudo-
' mány rendkívüli fontosságára való tekintettel, szükség van olyan szervezési

intézkedésekre, amelyek megjavítják a munkát ezen a területen.

Az érdekelt intézmények képviselibl összeegyeztet és információs köz-
[

pontot kell létesíteni a Szovjetunió Tud. Akadémiája Földtani-földrajzi szak-

I

osztálya mellé rendelt Üledékes Kzettani Bizottság formájában. Ez a Bizottság
I

az üledékes kzetek és ásv. nyersanyagokra vonatkozó munkálatok fokozásában
együttmködni tartozik a különböz intézményekkel, hivatalokkal és kutató-

' intézetekkel.

I

Az Értekezlet azzal a kéréssel fordul a Szovjetunió Tud. Ak. Elnökségéhez,
! a különböz Minisztériumokhoz és intézményekhez, hogy az adott intézmények-
,
ben folyó munkát haladéktalanul vizsgálja felül és hozzon intézkedéseket a munka
további rnegjavítása érdekében.

I Az Értekezlet kéri a Szovjetunió Tud. Ak. Elnökségét, foglalkozzék ,,Üledé-

[

kés Kzetek” c. tudományos folyóii'at alapításának kérdésével, ami az Üled.
Kzettani Bizottság hivatalos kiadványa legyen,

f

Az Értekezlet szükségesnek tart rendszeres értekezleteket az egyes üledékes
1 ásványfajtákról (kolaj, bauxit, üledékes vasérc, kszén stb.) és egyes üledékes
' kzetfajtákról (agyag, sók, karbonátos kzetek stb.) és azok módszertani kér-
f déseirl.

Az Értekezlet szükségesnek tartja, hogy a Szovjetunió Tud. Ak. mellett
1 üledékes kzettani és ásványi eredet nyersanyagok múzeumát lapítsanak.
A földtani múzeumok vonatkozó szakosztályait is meg kell javítani,

f Az Értekezlet megállapítja, hogy az üledékes kzetekre vonatkozó tudo-

I

mányt a különböz fiskolákon nem kielégít módon tanítják. Ezzel kapc^olat-

I
bán az Értekezlet felkéri a Felsoktatási Minisztériumot

:

aj üledékes kzettani tanszék és szaktanfolyam létesítésére a moszkvai,
leningrádi, aszerbejdzsáni egyetemeken, a moszkvai kolajintézetben, a moszkvai
földtani kutató intézetben, a leningrádi bányászati intézetben és más nagyobb
fiskolákon

;

I

b) vezessék be az üledékes kzettan tanítását a földtani és bányászati
! technikumokon

;

c) szereljenek fel a múzeumok és technikum mellett különleges laboratóriu-
I mókát, lássák el a legújabb felszereléssel és biztosítsák anyagellátásukat

;

d) emeljék a tanítás színvonalát és az üledékes kzettani órák számát,
valamint a laboratóriumi és különleges tanfolyamokat

;
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e) készítsenek és adjanak ki kézikönyveket az üledékes kzettan, a fácies-
'

és formáció-tan, sföldrajz tárgykörébl, valamint praktikumokat a laboratóriumi
munkáról ;

f) vizsgálják felül a tematikákat és tanítsák az üledékes kzettant szoros

kapcsolatban az üledékes eredet ásványi nyersanyagokkal
;

q) szaporítsák az aspirantúrák számát a fiskolákon és tudományos
kutatóintézetekben az üledékes kzettan, fácies- és formáció-tan és sföldrajz
tárgykörébl

;

h) a nagyobb fiskolákon létesítsenek tanszéket a tenger földtana tárgy-

körrel.

Az Értekezlet felkéri a Szovjetunió Tud. Ak. földtan-földrajzi szakosztályát

a határozatok továbbítására és a Bizottság megszervezé.sére, a határozatok meg-
valósítására vonatkozó intézkedések megtételére.'

Az Értekezlet felhívással fordult a Szovjetunió geológusaihoz, dolgozzanak
megállás nélkül a marxista-leninista elmélet elsajátítása irányában, vigyék át

a gyakorlati munkába a dialektikus materializmus elveit, fejlesszék ki a kritikát

és önkritikát, bátrabban állítsák fel és oldják meg az új elméleti és gyakorlati

problémákat, ersítsék a tudomány és a gyakorlat kapcsolatait, mélyítsék el a

termelésben a tudomány eredményeit.
Az Értekezlet határozott meggyzdését fejezi ki, hogy a szovjet geológusok

becsülettel fogják megoldani a rájuk váró feladatokat, új sikereket érnek el az

elméleti munkában, a népgazdaság ásványi nyersanyagforrásait még jobban
kiszélesítik és a maguk munkájával hozzájárulnak a kommunizmus építéséhez.

Fordította : Kilényi Istvánné
Kivonatolta és lektorálta : Vadász Elemér

Az éreképzödés és a regionális metallogeiiezis elméletérl a Szovjetunióban tartott

konferenciáról

1952 áprilisában, Leningrádban, az Össz-szövetségi Földtani Tud. Kutató-
intézetben tartották a Földtani Minisztéi’ium részérl az ércképzdés és a

regionális metallogenezis tárgyában összehívott konferenciát. Ezen részt-

vettek a kohászati-, színesfém- és az ipari szervezetek geológusai, a Földtani Minisz-

térium tudományos-kutatóintézetének munkatársai, a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának és a köztársaságok akadémiáinak tudósai, a felsoktatási szervek

és más tudományos intézmények geológusai közül mindazok, akik az ásványi
nyersanyagok és a regionális metallogenezis területén munkásságot fejtenek ki.

A konferencián mintegy 450-en vettek részt.

Az els kérdéssel kapcsolatban a következ eladások hangzottak el : J e r-

s o V A. D. : Az ércteleptan feladatai ; K o 1
1 j

a r V. N. : Az éreképzödés és a

magmatizmus kapcsolatai ; A b d u 1 1 a j e v E. M. : Az asszimilációs folyamatok
szerepe az ércképzdésben ; B e t e h t i n A. G., Hitarov N.I.ésZahar-
c s e n k 0 A. I. az ércképz oldatok jellegérl ; K u r e k N. K. és Szál o p L- E
a mellékkzetek átalakulásáról és a metamorfizmus jelentségérl az ércképzdési
folyamatban ; S z a a k

j
a n P. Sz. és K o n s z t a n t i n o \ M. M. a sokfém

és egyéb telepek üledékes eredetérl.
A második kérdésrl a VSZEGEI (Össz-szövetségi földt. tud. kút. intézet)

munkatársainak együttese tartott eladást ,,Az endogén telepek eloszlásának tör-

vényszerségei a földkéreg mozgékony öveiben” címmel.
A konferencia fbb teendi az eladások szerint a következk voltak :

a

)

Az ércképzdés legfontosabb elméleti tételeinek kritikai vizsgálata, különös

tekintettel az utómagmás telepekre.
b) X hipogén ércképzdés gyakorlati követelményeket is kielégít, haladó

elméletének kidolgozása.
, . „ •

c) A metallogenezis kérdésével kapcsolatban a VSZEGEI részérl folytatott

munkálatok felülvizsgájása a Szovjetunió egyes nagy területegységeire vonat-

kozóan. Ez az alapja a legfontosabb ásványi nyersanyagokra vonatkozó prognózis-
j

térképek összeállításának.
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Megállapították, hogy a földtani kutatás a sztálini ötéves tervek éveiben igen
fontos feladatokat oldott meg a népgazdaság ásványi nyersanyag-bázisának bizto-
sítására. E gyakorlati feladatok megoldása szoros kapcsolatban van az elméleti
niunkaeredményekkel, a regionális metallogenezissel és mindenekeltt a legfontosablx
ércterületekkel (Urál, Kazahsztán, Altáj, Távolkelet, Kaukázus) és egyes fémekre
vonatkozó kutatásokkal.

A földtani tudomány és gyakorlat szempontjából egyaránt nagyjelentségek
Szmirnov akadémikus kutatásai a metallogenezis területén, amelyek alapján
új szulfid- és ólom-érctípust ismertek meg. Z a v a r i c k i j akadémikus új elméletet
dolgozott ki az uráli telepek származásáról és az Urál piritérceinek metamorfiz-
musáról. Arhangelszkij akadémikus kutatásai megersítették a bauxit-
képzdés vegyi üledékes képzdésének elméletét, S z m o 1 j a n y i n o v és K o r-

z s i n s z k i j vizsgálatokat folytattak a középázsiai telepek szkarn-seheelit típusá-
val és a metaszomatizmussal, G i n c b u r g az érctelepek mállási kérgével kap-
csolatban.

Gy akorlati és elméleti tekintetben fontosak B e t e h t i n mangánkutatásai,
Tatarinov kromit-, Bilibin arany- és S-zaukov higany-vizsgálatai.

Betehtin elfogadhatatlannak tartja, hogy a fémek kénes vagy oxigénes
vegyületek alakjában kerülnek a valóságos oldatokba, mert elenyészen csekélv
mértékben oldhatók. Ugyancsak tarthatatlan szerinte az a feltevés, hogy a fémek
kolloidális állapotban kerülnek az oldatba (B y d e 1 1, L i n d g r e n, G a r r e 1 s),

tekintve rossz állékonyságukat és mozgékonyságukat. Kevéssé valószínnek tartja,
hogy ,,kész” diszperz fázis keletkezzék a magmából való kiválás pillanatában és
rámutat arra, hogy a külföldi tudósok nem találtak kielégít megoldást arra a kér-
désre, hogyan történik az anyag átvitele a hidrotermális oldatokba. Véleménye
szerint erre a kérdésre vonatkozó eddigi feltev'ések túlságosan egyoldalúak és nem
ölelik fel az érctelepek igen sok jelenségét.

A megbeszélések során kialakult az a vélemény, hogy az ólom, cink, réz és

más fémtelepek üledékes eredetének kérdése igen nagv figyelmet érdemel, mert
kiszélesíti az új telepek feltárásának lehetségeit és kilátásait és új irányt ad a
kutatómunkának. Tekintve, hogy az ilyen típusú telepek képzdésének fizikai-
kémiai törvényszerségeit még igen kev'éssé tanulmányozták és az említett szerzk
tételei — többek közt az ólom-cink-ércesedés genetikai kapcsolata az üledékes
vasércekkel — még vitásak, javasolták, indítsanak különleges kutatásokat az érc-
tartalmú medencék, közetösszletek és formációk, v^alamint az üledékes telepek
képzdésére elnyös geokémiai viszonyokra, elssorban pedig a színes- és ritka-
fémekre vonatkozóan.

A konferencia határozataiban megállapítja, hogy ,,a szov'jet geológia a marxista-
dialektikus módszer alapján a jelen idpontig alapjában már kritikailag kiküszöbölte
az ércképzdés régi elméletének fhibáit és a forradalomeltti orosz geológia, de
különösen a szovjet periódus élenjáró eszméire támaszkodva, sikeresen dolgozza ki
az ércteleptan legfontosabb kérdéseit”.

Megállapították továbbá, hogy az ércképzdés egyes kérdéseinek sikeres
kidolgozása mellett még mindig nincs olyan általános, haladó elmélet, ami teljes

egészében kielégítené a földtani kutató gyakorlat igényeit.
Az ércképzdés elméletének kidolgozásában mutatkozó elmaradás egvik foka

az, hogy a gyakorlat által összegyjtött, de kell összefoglalás nélküli óriási adat-
halmazt nem használják fel kellképpen.

Az adott kérdés megoldását késlelteti a tudományos kutatómunka koordiná-
lását végz központ hiánya is. továbbá az, hogy ebbe a munkába nem vonják be
a termelési szervezetek geológusait. Ez a he'yzet a munka párhuzamosságát és az
erk szétforgácsolását okozza.

Megállapitja végi a konferencia, hogy a Földtani Minisztérium tudományos-
kutató intézeteinek, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának és más intézmé-
nyeknek terveiben még gyakran foglalkoznak szk gyakorlati feladatok kidolgozá-
sával, holott ezek a munkálatok a termelési szervezetek hatáskörébe tartoznak.
Nagy, egész tudományágakat felölel elméleti kérdéseket hiányosan dolgoznak fel.

A konferencia szükségesnek tartja, hogy az illetékesek figyelmébe ajánlja

laboratóriumi-technikai bázis kiszélesítését a kísérleti munkálatok elyégzésére,
továbbá ez utóbbiak kiterjesztését a genetikai fogalmak megalapozása, a fizika,

kémia és más rokon tudományágak eredményeinek felhasználása céljából.

Fontos továbbá a termelési szervezetek szorosabb bevonása az ércképzdési
elmélet kidolgozásába s ezzel kapcsolatban koordinációs központ megalkotása a
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Szovjetunió Tudományos Akadémiája' és a Földtani Minisztérium munkaterületén,
végül 1953. évre újabb konferencia összehívása ezekkel a problémákkal kap-
csolatban.

A konferencia pozitív eredménynek tekinti, hogy a vélemények és tapaszta-
latok kicserélése a termelési szervezetek és a tudományos intézmények geológusai
között lehetvé tette, hogy elvégezzék az ércképzödés elméleteinek és a regionális
metallogenezis jelenlegi állásának kritikai vizsgálatát és ezen az alapon irányt
szabjanak a további kutatásoknak.

Poszt nov referátumából ,,Izvesztija Akademii
Nauk SzSzSzR Szer. Geol. 1952. No 6”

K i 1 é n y i n é

A XIX. nemzetközi földtani konyresszus határozata alapján Párizsban, 1953. !

március 16-án, a keleti országokkal való földtani tudományos kapcsolatok meg-
j

javítására Bizottság alakult (Soc. Géol. de Francé, Compte rend somm. d. Séances,
No 9, 1953).

A Bizottság elitéli azokat a korlátokat, amelyek politikai okokból Francia-
ország és más országok tudományos kapcsolatait gátolják. Síkraszáll a tudományos
közlés és kritika szabadságáért és a nemzetközi kulturális kapcsolatokat az egyenl-
ség és kölcsönösség elvére kívánja alapítani. A földtani tudományok terén a Bizott-
ság célja : a tudományos kiadványok cseréje, bibliográfiai szolgálat a tudományos
intézmények közt

; tudósok és kutatók kapcsolatainak elmélyítése
;
konferenciák

és tanulmányutak szervezése
;
különféle tudományos intézmények bevonása ebbe

a munkába. A felsorolt célok megvalósítása szkebbkör bizottság éá erre a célra
szervezend Titkárság feladata. A közlemény felhívással záródik, melyet a leg-

nevesebb francia tudósok írtak alá. Csatlakozásra szólítja fel a francia és külföldi
tudósokat, kutatókat és intézményeket.

A magunk részérl örömmel veszünk részt ebben a mozgalomban, amennyiben
az a béke érdekében történ munkánkat elsegíti.

Geomechanikai nemzetközi munkaközösség Salzburgban

(Berg- und Hüttenmánnische Monatshefte, 1953. Heft 2.)

Ebbl a most hozzánk került ismertetésbl veszünk tudomást arról, hogy
1952-ben Bécsben, nemzetközinek mondott geomechanikai alakulat létesült.

M ü 1 1 e r bécsi mérnökgeológus létrehozta munkaközösség célja földalatti létesít-

mények, völgyzárógátak, víziermvek létesítésével kapcsolatos mechanikai (?)
kutatás. Tehát csaknem kizárólag mszaki irányú. Tagjai között F ö p p 1 (Mün-
chen), N á d a i (USA), R o s (Zürich), S a n d e r (Innsbruck), S t i n i (Wien),
Trre (Wien) nevét látjuk, idközönként a kérdéseket megvitató összejövetele-
ket tartanak. Ebben az évben harmadik kollokviumukat Salzburgban tartották
(1953. I. 10.), ahol Stini a közetnyomás megjelenési formáiról referált.

A Rabcevicz által ismertetett három megjelenési forma helyett öt geológusok
által megfigyelt megjelenési formát írt le. (Könyve : Tunnelbaugeologie, 1951.)

F ö p p 1 a feszültségmérés egyes módszereirl, így pl. anizotrop réteges kzet-
ben való/ feszültségoptikai mérésrl referált. Trre földalatti építmények hidro-
dinamikai igénybevétele címmel tartott eladást, példákat mutatva be, melyek
a hegységképz erk hatására fellép rétegmozgás okozta alagútterhelést vették
számba.

Különösen az elnevezések körül voltak viták.
A negyedik kollokviumot júniusban tartják.

A munkabizottság témái érdekesek, számunkra is tanulságosak. Az eddigiek
szerint a kizárólag x\usztriára szorítkozó alakulat ,,nemzetközi”-nek aligha nevez-
het. Magyar részrl senki sem kapott a részvételre vagy alakulásra fölszólítást.

Az eddigi résztvevk a nyugati országokra szorítkoznak.
Szilvágyi

í

'



ISMERTETÉSEK

1. Dokladi Akadomii Xauk SzSzSzR

1946. Tóm. 54. N o 9. II. S. Sokolov : Rétegtani és állatföklrajzi ismeretek
szibériai korall-faunáról.

Szerz e dolgozatában a szibériai fennsikról származó szilurkorL korallok vizs-
gálata alapján rétegtani eredményeit és ezek állatföldrajzi vonatkozásait közli.

1947. Tóm. No 6. E. 1). Soskiua : Szilur- és devonkorú korall-tipusok.
Szerz ismerteti mindazokat a bélyegeket, melyek alapján ezek a palaeozóos

korallok felismerhetk.

1947. Tóm. 55. No S. E. ü. Soskina : Adatok szilur- és devonkorú korallok
rendszertanához.

Szerz néhány eddig nem tisztázott részletkérdést old meg, melyek a szilur-

és devonkorú korallok meghatározásánál eddig nehézséget okoztak.

1947. Tóm. 55. No 8. \. \. .Jakovlev : A morphogenesis tényezirl.
Szerz az alaktant nem csak rendszerez segédtudománynak tekinti, hanem

az alak fejldésével (morphogenesis) törzsfejldéstani vonatkozásokat is feltár.

Kideríti, hogy az ótipusú korallok kétoldali részarányosságukat a központ szélti

eltolódásának, az újtípus kialakulását a központ központosítottabb helyzetének
köszönik. ,

1947. Tóm. 58. No 8. II. S. Sókolov : A Hattonia Jones nev korall és rend-
szertani helye.

Szerz egy Favosites korallt nevez el új névvel, mert eddigi neve nem volt
helyes.

2. Izvesztija Akademíí Xauk SzSzSzR

1954. No 3. X. X. .Jakovlev : Rugosa-korallok morphogenesise.
Szerz megállapítja, hogy a magányos polip alak tölcsérszerü formájával

a homokos-iszapos fenéktalajban való megrögzülésével tulajdonképpen a környe-
zetének köszöni sajátos alakját.

3. Trudi Palcontologieseszkogo Instituta Akademii Xauk SzSzSzR

Tóm. IX. Fasc. 2. E. D. Soskina: Az Ural-hegység fels devonkorú koralljai.

Szerz 25 fajt ismertet. Ezek közül 10 új fajt, illetve nemzetséget ír le a
Campophyllidák csoportjából. Megállapítja, hogy a fels devonban sok még a
középdevon alak is és különösen a frasni és a fammenni emeletekre talált jellemz
fajokat. A munkát XIV tábla díszíti.

K 0 1 o s V á r y

C h o u b e rt, G. : L’origine des granites et la physique nucléaire

A gránit eredete és az. atommag-fizika) N'otes et Mémoires No 95 T. VI. 1952.

Choubert feltevéséhez megjegyezzük, hogy az anyag tektonikus összenyomó-
dásával az atommagvak közelebb kerülvén egymáshoz, növekedik a neutron-sugárzás
találati valószínsége és így a magreakciók lehetsége valóban nagyobbodik. De
e folyamat megindulásának valószínsége még így is alighanem rendkívül kicsi.

Érvelésével egyébként sokhelyen nem érthetünk egyet. Már a kiindulás
kifogásolható : a nyomásmaximumnak összeesése a gránit megjelenésével jól össze-

egyeztethet az eddigi gránitképzdési elméletekkel és nem kényszerít a gránit
magreakciós származtatásának feltevésére. A gránitmagma felnyomulásából vagy
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a gránitosító emanációk felszállásából adódó anyagtöbblettel u. i. szükségkép egy-
idej nyomásnövekedés jár. A magreakciók energiamennyiségeivel párhuzamba
állítható nagy hmérséklet feltevésére pedig az orogenezis' folyamán semmiféle
fizikokémiai, illetve ásványtani alapunk nincs. Feltevésének hiányossága az is, hogy
a sziál gránitos összetételét — amelyet minden más elmélet a gránit viszonylag
igen kis olvadáspontjából, anchieutektikus összetételébl egyszeren levezetni
képes — a ,,szialikus magegyensúly” önkényes fikciójával kénytelen ,,értelmezni”.

Chou bért kísérlete jelen formájában még csak szellemes, merész és idszer,
de közvetlen valószínsít adatokkal alig alátámasztott, önkényes eszmefuttatás.
Azonban így is figyelemreméltó, mert a kzetek magreakciós átalakulására vonat-
kozó feltevése olyan lehetségre utal, amellyel a korszer földtannak szembe kell
néznie.

Szádeczky

Carozzi: Pétrojjraphie des roches sédiiiientaires. (Üledékes . kzetek tana.) F.
Rouge et Cie S. A., Librairie de l’l'niversité, Lausanne, 1953.

A kzettan, a werneri rendszerezésbl kibontakozó százéves fejldésében a
magmás, üledékes és átalakult kzetcsoportok vizsgálatában, nem egyformán
fejldött. Vizsgálataiban az anyag ásványi és vegyi ö: sz^tételének megismerése
és a keletkezési folyamatok nyomozása az irányadó. Az elbbi az ásványtan és
fizikokémia felé köti össze, a keletkezés a földtanhoz vezet határterület. A század-
fordulóig csaknem kizárólag a magmás kzetek voltak eltérben. Az üledékes
kzetek más kzetekbl lett ,,másodlagos” fölfogása nagyon leeg\'szersítette azok
keletkezési módját. Az átalakult kzetek keletkezésének fölismerése csak a század-
forduló után vált eredményessé a korszer tektonikai vizsgálatok kapcsolatában.
A sokáig elhanyagolt üledékes kzetekre csak a legutolsó évtizedekben került sor,
ugyancsak a föidtan kapcsolatában, mióta a dinamikai töldtan a küls erk mkö-
dési folyamatainak földtani eredményeként az üledékképzdést és az üledékes
kzetképzd-ést tekintjük.

Az üledékes kzetképzdés valamennyi többi kzetképzdésnél bonyolultabb
folyamat. Itt a kristályos kzetekbl származó ásványos anyagokhoz a fizikai és
vegyi folyamatok sokféleségén kívü', még a szerves élet életvegytani hatásainak vég-
telen változatai is közremködnek. Ilyen, legkorszerbb összhatások figyelembe-
vételével tárgyalja Carozzi 250 oldalas szép kiállítású könyve az üledékes
kzeteket. A szerz ismertnev kutatója az üledékképzdés kzettani jellegeinek.
Számos tanulmányában az üledékképzdés szakosságát és ütemeit vizsgálta.

A könyv els része az üledékes kzetek anyagát tárgyalja. Megkülönböztet
ásványi törmeléket és autigén-ásványokat. Az utóbbiak vegyi kicsapódások va^
tulajdonképpeni antigén ásványok (kvarc, földpát, muszkovit, turmalin, glaukonit,
limonit).

A második rész sorra veszi a törmelékes kzeteket : törmelékk (breccsia)

és kavicsk (konglomerátum) fajtákat, szkebb értelemben vett szárazföldi (leveg-
alji, szubaerikus) vízalatti, tektonikus, vulkáni és fizokémiai keletkezés szerint.

Ezek a kzetkeletkezési módok, földtani tekintetben szárazföldi és vízi kifejldésre
egj'^szersödnek. A homokk-fajtákat kötanyaguk és jellemz elegyrészek szerinti

csoportosításban (csíllámos, föklpátos, grauvaklce, glaukonitos, vulkáni) tárgyalja,

idesorolva a vulkáni tufát is. A legfinomabb törmelékbl származó agyagfajtákat
(argilit) mikroszkópos szöveti szerkezet szerint osztályozza s külön csoportonként
különbözteti meg a maradék argilitféléket (tzálló agyag, bauxit), valamint a külön-
böz szállítás útján képzdött argilítfajtákat (glaciális, folyóvízi, tavi kréta, ten-

geri, lagúna).
A harmadik részben a biokémiai kzetcsoportban találjuk a karbonátos,

kovás, vasas, foszfátos kzeteket, a sófajtákat és a szénkzetek közül a kszén-
fajtákat.

Ebl>en az áttekintésben, az egyes kzetcsoportok anyagának rendszeres
polarizációs vizsgálattal is megállapított ásványkzettani jellegek, a keletkezési

folyamatok szerinti világos jellemzéssel fölösleges példák és adatok tömege nélkül
van ismertetve. Ez a tárgyalási mód talán a kezd számára nehéz, de föltétlenül

gondolatkelt és a kérdések további vizsgálatára serkent. Ebben a tekintetben
haszonnal forgathatják a haladott szakemberek is. A tárgyalási mód rövidsége,

világos tömör stílusa, külön érték a hasonló tárgyú hosszadalmas leírásokkal terhelt

munkákkal szemben. Mindent összevéve, ez a sok tekintetben újszer kzettani
könyv jelents nyeresége az üledékes kzetek irodalmának.

Vadász
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K o e V V s F. : Itsiliaii oil and jjas rosourcos. (Olaszország kolaj- és földgázkincse.)
Bulletin of the Ain. Áss. of Petroleum Geologists, 1953. 37. köt. 4. sz.

Az Appenninek mezozóos és harmaclkori rétegeinek kibúvásai közelében
olajnyomok találhatók. 1925-ig mintegy 100.000 t össztermelés kis olajmezoket
tártak fel. Az ezután következ 15 évben geofizikai kutatással igyekeztek olajtartó
szerkezeteket kijelölni, de csak a II. világháború végén találtak hat nagyobb gáz-
mezt, melyek közül az egyik olajat is termel. A jelenlegi kutatás elssorban a
Pó-medencében, továbbá Közép- és Dél-Olaszországban és Szicíliában folyik.

B a 1 k a y

R i c h J. L. : Origin oí eonipressíonal niountaiiis and assoeiated phenoinena. (Össze-
nyomódásos hegységképzdés és kapcsolatos jelenségek.) Bulletin of the Geological
Society of America, 1951.

Az Appalache-hegység és hasonló szerkezet hegységek keletkezése jól meg-
határozható és megismétld eseménysorozatban ment ' végbe. A kompressziós
hegységképzödés a következ lépésekben játszódott le :

A földkéreg valamely része felboltozódik, majd a boltozat kerületén geoszinkli-
nális-mélyedés keletkezik, melyljen a boltozatról származó törmelékanyag leülepe-
dik. Hosszabb id után a boltozat felöli erhatás a boltozatszegély kzeteit nieg-
gyüri és összetöri, a geoszinklinálisban pedig takarószerkezetet hoz létre. Az els
erhatást több más követi, néha földtani korok távolságában. A boltozat tetején
magmás jelenségek játszódnak le.

A szerz a fenti képzdési ciklust a következképpen magyarázza :

Atombomlásos hfejlödés következtében a kéreg valahol megolvad. Ezen a
helyen alakul ki a boltozat, a tágulás következtében. A boltozat eróziójának követ-
keztében izosztáziás úton peremi geoszinklinális keletkezik. Ezután a szilárd kéreg,
anyaga lassanként talajfolyásszeren lefelé kezd mozogni a boltozatról

;
ekkor

keletkeznek a gyrdések, törések és a takarók. Ez a mozgás végül a boltozattetn
is feszültségeket és töredezést okoz, amit nagyarányú magmakiömlés követ. Ezzel a
boltozat megsznik, a fölös henergia eltávozik és újra nyugalom áll be.

Ezt a tetszets elméletet a magyar kratoszinklináTTsban lejátszódott esemé-
nyek nem látszanak mindenben igazolni, fleg a magmakiömlés helyét és mecha-
nizmusát illetleg.

B a 1 k a y

Fractured reservoir symposium. (Töréses kolajtároló szerkezetek az American
Association of Petroleum Geologists konferenciájának eladásai és vitája.) Bulletin
of the American Association of Petroleum Geologists, 1953. 37. köt. 2. sz.

Közismert, hogy kolajtermelés csak megfelel likacstérfogatú kzetbl
lehetséges. Korábban fleg azokat a kzeteket tanulmányozták, ahol a likacstérfogat
elsdleges ülepedés! sajátság és a szemcsék közti hézagoktól származik. Üjabban
egyre több figyelmet fordítanak azokra a kzetekre, melyek likacstérfogata kzetté-
válás utáni ermvi igénybevétel útján létrejött közetrések és repedések, vagy
vegyi hatás során keletkezett kioldás! üregek következménye. Ez azért fontos, mert
ha kis áteresztképesség és ezért kiaknázhatatlan olajtartó kzetben felkutatjuk
az ersebben összetört öveket, sok esetben tetemes olajhozamra tehetünk szert.

A töréses kolajtároló szerkezetek kialakulásának kzettani és tektonikai
feltételei vannak. Kzettani feltétel a megfelelen merev, erhatásokra erteljesen
töredez kzet, tektonikai feltétel a töredezést létrehozó megfelel erhatás és

szerkezet.
A merev, töredezett kzetek általában kemények, nehezen fúrhatók. Jól

kialakult kzetrésrendszer jelenlétekor majdnem mindig nagy öblítiszapveszteség
jelentkezik. Olajnyomok általában nem gyakoriak és többnyire a kzetnek kevésbbé
összetört részében vannak. Ilyen kzetek elssorban a medencealakulatok kemény,
kovás márgái, másodsorban a medencealjzat idsebb kzetei.

A fúrási anyagban a töréses likacstérfogatot vizsgálhat! uk ; 1. vékonycsiszo-
latban, becsléssel, 2. nagyobb méret fúrómagokon nagynyomású folyadékinjektálás-
sal, 3. különleges elektromos szelvényezéssel. Az elektromos vizsgálatnál a lyukban
két ellenállási szelvényt veszünk fei : az egyiket igen kis elektrodatávolsággal,
kis behatolási mélységgel, a másikat mintegy 5Ö cm behatolási mélységgel. A kett
közül az els a kzetnek csakis a szemcseközi likacsosságát mutatja, a másik viszont

a teljes likacstérfogatot jelzi. Ahol a kett közt a mérési hibahatáron túlmen
eltérés van, ott töréses likacstérfogattal számolhatunk.
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Tört medenceszerkezetekben a kzetrések és hasadékok eloszlása meglehet-
sen egyenletes és legföljebb vetdések mentén találunk ersebben összetöredezett,
részeket. A hajlított formaelemeknél a kzetrészek jobban meghatározott helyeken
csoportosulnak. Fontos ebben a vonatkozásban az illet formaelem szimmetriája.
Elvben ugyanis lehetséges valamely rétegösszletet szimmétrikusan meghajlítani
anélkül, hogy töréses elváltozás létrejönne, feltéve, hogy a réteglapok közt korlátlan
elmozdulás lehetséges. Ha ez a feltétel nincs meg, akkor csak kisebbmérvú, fleg
hosszanti törés- és litoklázisrendszer alakul ki a legjobban igénybevett helyen, a
boltozatok tetején. Itt az igénybevétel dilatációs jelleg, ezért elég nagy réstérfogat
alakul ki. Aszimmetrikus formaelemnél viszont az igénybevétel jóval nagyobb, és
a tapasztalatok szerint az aszimmetrikus boltozatok lankásabb száinyaiii hozza
létre a legnagyobb dilatációt. További tapasztalat szerint különösen akkor ers a
töredezettség, ha a ferde boltozat tengelvsíkjának a függlegessel bezárt szöge
nagyobb, mint 11°.

A mindig merev és könnyen töredez medencealjzat szerepe a töréses szer-
kezeteknél elsdleges fontosságú. A medencealjzat gyakran tartalmaz kolajat,
akkor is, ha a földtani bizonyítékok szerint nem lehet anyakzet. Ez kétféleképpen
történhet meg : vagy úgy, hogy a kolaj rendes nehézségi v'ándorlása közben bele-
ütközik a fed áthatolhatatlan kzetbe, és oldalt kitérve, a diszkordancián át a
jobban átjárható alapkzetbe vándorol át ; vagy pedig úgy, hogy az alapkzetben
dilatációs mozgások lépnek fel és az így elállt nyomáscsökkenés beszívja az olajat.

Ezt azzal bizonyítják, hogy sok esetben a köolajtartó alapkzet számos kzetrése
kalcitkitöltést tartalmaz, amit nyomáscsökkenéses kiválásnak minsítettek.

1 A töréses kolajtartó szerkezetek létrejöttének fent ismertetett feltételei

természetesen csak a kolaj szabad mozgását és felgyülemlését teszik lehetvé, a
komolyabb mérték felhalmozódáshoz éppen olyan csapdaszerkezetre van szükség,
mint bármilyen más jelleg kolajtárolónál.

Az összetört kzetekbe fúrt kutak általában néni nagy napi termelést adnak,
de összes hozamuk óriási lehet. Ennek oka, hogy a tulajdonképpeni termelést adó,
aránylag kistérfogatú kzetrések a gyengén átjárható közettömbök szemcsehézagai-
ból csak lassan tudnak újratöltdni.

A töréses szerkezetek igen jelentsek (Kalifornia, Irán) és a jöv kutatások
legjelentsebb irányát képviselik.

B a 1 k a y

U r e y — L o w e n s t a m — E p s t e i n & M c K i n n o y : !Measuieincnt oí paleo-
temperaturos and temperatures of thc upper Cretacoaus oí Enyland, IJenmark, and
the Southeaslern United States. (Földtani hmérsékletmérés izotópos módszerrel.)

A földtörténeti idkben uralkodott séghajlat hmérsékletére eddig csak
közvetve, az éghajlatjelz éllények alapján következtettek a geológusok. Üjabban
több vegyületröl kimutatták, hogy izotópösszetételük keletkezési hmérsékletük
függvénye. Ebbl kiindulva, U r e y és munkatársai új, mennyiségi shmérséklet-
mérést dolgoztak ki. Ennek alapjául a földtani célokra legjobban megfelel CaCOs-t
vették, melyben az 0^®-as izotópok mennyisége függ a keletkezési hmérséklettl.
Az izotópeloszlást tömegspektográfos módszerrel vizsgálják.

A módszer számos hibaforrása közül legfontosabb az utólagos elváltozások
lehetsége. Ersebb metamorfózis miatt (a kalcit átalakulása dolomittá, vagy az

aragonit átalakulása kalcittá) az eredmény teljesen bizonytalanná válhat. A szilárd

diffúzió is megváltoztathatja az izotópösszetételt. Ezért csak a felszínitl nem nagyon
eltér hmérsékletre jutott kzetek v'ehetk tekintetbe. Nem jöhetnek számításba
az atmoszféra lev'egöjét lélekz állatok, mert a leveg izotópösszetétele más, mint
a tengeré. Fontos kérdés, hogy az állat testhmérséklete nem volt-e nagyobb a

vízénél. Ez a hmérsékletkülönbség azonban a számítások szerint hidegvér állatok

esetében nem nagyobb fél foknál. Teljesen számbavehetetlen tényez a tengervíz

izotóparányváltozása a földtani idk folyamán. .

A szerzk a fentiek figyelembevételével öshmérsékletméréseket végeztek.

Egy jurakorú Belenmita-rostrumon évszakos hmérsékletváltozást mutattak ki,

ami igazolja a CaCOs izotópösszetételének azóta való állandóságát és a módszer
használhatóságát. Az USA, Dánia és Anglia fels-krétabeli hmérsékletét 15 — 16°

C körülinek és meglehetsen egyenletesnek találták.

A módszert nálunk is sok fontos kérdésben fel lehetne használni.
B a 1 k a y
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K o b <“ r : Loitliiiieii dór Toktonik Ju{|oslavvions. (Jugoszlávia tektonikája.) A Szer-
biai Tudományos Akadémia különkiadása, Beograd, 1952.

A Szerbiai Tudományos Akadémia meghívására Köbér, a bécsi egyetem
kiváló földtan professzora, 1951-ben negyven napos utazást végzett Jugoszláviában.
Ennek a gyors földtani áttekintésnek eredménye ez a német szövegében 50 oldalas
füzet, amely a bejárt útvonalak pillanatföivételei alapján nagyszabású szintézisbe
foglalja Jugoszlávia szerkezeti földtani fölépítését. Ez a szintézis Köbér kétoldali
orogén fölfogásában a keleti Balkanidák és a nyugati Dinaridák megkülönbözteté-
sében, az alpi orogén Centralid- és Externid-öveinek felel meg. Nagyvonalú összesít
szelvényében a ,,Vom Bau dér Erde zum Bau dér Atomé” cím, 1949-ben adott
,,kozmo-g.eologikai” elgondolása szerint, a szerkezeti fölépítményt, a mélyszerkezet-
tel, a Föld belsejéig terjedleg, közös nevezre hozza. Szerinte a mélységi öv szer-
kezete elméletté válik, a Föld mélyében végbemen folyamatok ,,atomgáz” állapotá-
ból kiinduló atombomlás energiatermelésével.

A Balkanidák és Dinaridák különböz szerkezeti öveinek jellemzése az erre'
vonatkozó irodalomból adódik, a földkéreg-fejldési folyamatok (gránitosodás,
magmás mködés, ércesedés) legkorszerbb fölhasználásával. Pügyelemreméltó az
a megállapítás, hogy a dinári mészktáblában nincs alpi gyrdésszerkezet. Csak
merev tábla enyhe hullámai mutatkoznak. A szerkezeti fölépítésnek ilyen szintézise
bár nagyon szemléletes és mozgalmas, de a maga egészében metafizikus, a földtani
valóságtól nagyon távolesik.

) Vadász

StoVanovie P. M. : Donji Pliocen Srbije i .susednih oblasU. (Pontische Stufe in
cngerem Sinne — Obere Congerienschichten Serbiens und dér angrenzenden Gebiete.)
A Szerb Tud. Akad. Math. Term. tud. Oszt. különkiadása, 187. sz., 1951.

Terjedelmes m (361 oldal) térképekkel, szelvényekkel, sok lelhely faunalis-
tájával részletesen ismerteti Szerbia, Kelet-Bosznia, a Szerémség és a Bánság fels-
kongériás (a mai magyar rétegtani nevezéktanban ,,fels-pannóniai”) képzdményeit,
melyeket a szerb címben ,,alsó-pliocén”-nek, a német kivonat címében ,,pontusi
s. str.”;-nak nevez

;
,,pannóniai”-nak az alsó kongériás rétegeket hívja. Helyi vonat-

kozásban több egymás feletti szintet és több fáciest is leír, de a végs összefoglalás-
ban a fels kongériás rétegeknek csak két fáciesét: a partközeli barnakszenes és a
mélyebbvízi, medencebeli fáciest, valamint két faunisztikailag jól megkülönböztet-
het szintet: alul az abichi-ungula caprae, felette a rhomboidea-szintet választja el ;

a rhomboideaszint fels részében állandó jelleg a fauna ers szegényedése. Az alsó
kongériás rétegösszlet alsó része a banatica-, fels a lenzi-szint s e kett együtt a
meotikummal egyidej.

Az slénytani részben kimeríten tárgyalja a kagylókat, de a csigákat nem.
4 új változatot, 13 új fajt, 1 új subgenust ( Pannonicardium), 1 új genust ( Parvi-
dacna) ír le s használ számos nálunk még nem megszokott genus- és subgenus-
nevet, mint Arcicardium, Arpadicardium, Bosphoricardium, Euxinicardium, Tauri-
cardium ; egy részük E b e r s i n 1947. évi mvébl (Trudi Geol. Inst. Akad.
SzSzSzR.); a Limnocardium s. str.-t subgenusokra és (név nélküli) szekciókra is osztja.
smaradvány-ábrái 18 táblán s részletes faj-leírásai fauna-határozásnál igen jól

használhatók.
S t r a u s z

. I
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Könj’A’ankét 1953. június 3-án :

Tolegdi-Rolh Károly : „(ísállattan" 1—813 oldal, 1123 rajzzal. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1953.

A magyar természettudományi tankönyvirodalom ez év elején vaskos kötettel
gazdagodott. Ekkor jelent meg Telegdi-Roth Károly egyetemi tanár, a
föld- és ásványtani tudományok kandidátusa ,,sállattan” cím 813 oldalas munkája.

A jó tankönyvnek számos követelménye van.
1. Legyen a tankönyv szemlélete egységes és neveljen önálló tudományos

gondolkozásra.
2. Adja a legújabb ismeretanyagból is mindazt, ami beigazolt, de kerülje az

ötleteknek, esetleg munkahipotéziseknek igazságként való kezelését.

3. Alkalmazzon minél több hazai példát, domborítsa ki a hazai vonatkozá-
sokat.

4. Az anyagot logikus fölépítésben, ellentmondásoktól mentesen, jól tagoltan,
könnyen, világosan és értheten ismertesse.

5. A könyv legyen áttekinthet. Az áttekinthetség érdekében a nyomdai
mszaki részre is nagy figyelmet kell fordítani.

6. Bségesen adjon magyarázattal ellátott ábrákat, amelyek minden termé-
szettudományi tankönyvnél elsrend fontos szerepet játszanak.

Ezek volnának azok az elsrangú követelmények, amelyeket jó tankönyvtl
elvárhatunk. Ebbl a szempontból tanulmányoztam Telegdi-Roth Károly
,,Ösállattan”-át.

Hazai irodalmunkban Telegdi-Roth Károly ,,sállattan” cím tan-
könyve els a maga nemében.

Részleteiben nem ismertethetem az egész könyvet, csak nagy vonásokban
adhatok vázlatot a gazdag tartalomról.

Az els rész eltt az Egyetemi Földtani Intézettl összeállított táblázatot
találjuk a földtörténeti idkrl és a keletkezett üledékek rétegtani beosztásáról.
A csaknem 50 oldal ,,Bevezetés az slénytani ismeretekbe” az slénytan általános
elemeit tárgvalja. Ebben talán bvebb lehetett volna ,,Az slénytani megismerés
történeti fejldése és feladatai” cím fejezet, amelynek azonban óriási érdeme,
hogy a rö\idre fogott fejezet is igen világosan szemlélteti az slénytan fejldését.
Külön ki kell emelnünk a praedarwinista R u 1 j e K. F. moszkvai professzor
evolucionista természettudományos iskolájának felemlítését, amelyet eddig slény-
tani tankönyvekben hiába kerestünk. Felfogásom szerint már itt, az slénytan
fejldésének vázolásánál is utaiiii kellett volna N o p c s a Ferenc sélettani vizs-

gálati irányára, amelynek az slénytan korszer fejldésére is messze kiható ered-

ményei voltak. Késbb ezt megtaláljuk a könyvben, de az slénytan történetében
X o p c s a föltétlenül említést érdemelt volna, mint olyan magyar kutató, aki

új irányzatot vezetett be az slénytani kutatásokba és ezzel világszerte elismerést
aratott.

.Az ,,sállatrendszertan” a könyv legterjedelmesebb része közel 600 oldalával,

amelyben szerz az sállatvilág egyes törzseit ismerteti.

,,.Az evolúció tana és az slénytani anyag” terjedelmében rövid, de tartalmilag
és ideológiailag rendkívül fontos. Ebben emlékezik meg a szerz a törzsfákról, a
származástani bizonyítékokról, ismerteti a Kovalevszkij —Osborn - féle

adaptív radiáció elméletét, foglalkozik a progresszió kérdésével, a korreláció tör-

vényével, a D Q 1 1 o-féle irreverzibilitás törvényével, D e p é r e t növekedési tör-

vényével, \V i 1 s e r paleofotobiológiai irányával, a fajok kihalásának kérdésével
és ezzel kapcsolatosan Nopcsa sélettani vizsgálataival is. römmel olvastunk
volna mindezen kérdésekrl bvebben is.

Az utolsó száz oldalon a biosztratigrafiai anyagot tárgv'alja. Magyarul réteg-

tani slénytannak nevezi a biosztratigrafiát. Nehéz eldönteni, hogy ez a kifejezés

mennyiben szerencsés és mennyiben fejezi ki valóban azt, amit biosztratigrafián
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tulajdonképpen értünk. Mint sokszor, ebben az esetben is, az az ember érzése, hogy
a mindenáron való magyar mííszóalkotással gyakran olyan megjelölések kerülnek
nyelvünkbe, amelyek sértik a jó nyelvérzéket, értelmükben — esetlég csak árnyala-
tokban, de mégis — eltérnek az eredeti mszótól és félreértésekre, a fogalmaknak
nem pontos meghatározására vezetnek. A biosztratigrafiára nem tudok jobb magyar
megnevezést ajánlani a használatos rétegtani slénytan helyett, de úgy érzem,
hogy a rétegtani slénytan nem 4h1í pontosan a biosztratigráfia eredeti fogalmát.

Egyébként maga a biosztratigráfia sem egészen szerencsés megjelölés, mert
hiszen anyagában a ,,sztratigrafiai” ré.sz ersen háttérbe szorul. A szerz igen pon-
tosan körvonalazza a biosztratigráfia fogalmát, amikor megállapítja, hogy a
,,biosztratigráfia a réteges kzetekbe temetett szerves élet nyomainak elterjedését
és életkörülményeit vizsgálja térben és idben”. Üg>’ érezzük, hogy ez a meghatáro-
zás túlmegy a biosztratigráfia szó szigorúan vett tartalmi megjelölésén, de pontosan
fedi azt a fogalmat, amelyen ma biosztraffgrafiát értünk.

Telegdi-Roth Károly ,,sállattan” cím tankönyvének rétegtani
slénytani részében az általános bevezet után az anj^agot három fejezetre osztva
találjuk’. Elször a szerves élet eloszlását tárgyalja a szerz a Föld felszínén. E fejezet

legnagyobb része természetesen a tengeri élettel foglalkozik, mert hiszen az sállat-
tanban ennek van legnagyobb szerepe. A következ fejezet a fáciessel, az utolsó
pedig a biosztratigrafiai kormeghatározással foglalkozik.

Nagyon fontos és a tankönyvnek kézikönyvként való használatát is nagy
mértékben emeli a pontos és igen részletes *betüsoros tárgymutató, amely nélkül
nagyobb tankönyvet elképzelnünk sem lehet.

A könyvben az anyagot sok, ezernél több kép szemlélteti. Fontosak a képek
magyarázó szövegei is.

Nézzük meg ezekután, hogy a bevezetben föltett szempontoknak mennyiben
felel meg a könyv.

,

1. A tankönyvön vezérfonálként húzódik át a származástani gondolat. A szerz
mindenhol kidomborítja az evolúció lényegét és minden sállati csoportnál ismerteti
a származástani kapcsolatokat. Dicséretre méltó, hogy a tényéktl mindig meg-
különbözteti az elméleteket és így a tudományos szemléletben és tudományos
munkamódszerben alaposságra és pontosságra nevel. Egyaránt érvényesül az
egységes szemlélet és a neveli irányzat. Flangsúlyozni kell, hogy a szerz a szovjet
tudományt is mindig eltér.^e állítja és ezzel a nevelésnek szintén helyes eszköze-
ként alkalmazza. A származástani vezérfonal a dialektikus materializmus világ-
képébl fakad, ami a könyv egységes szemléletét méginkább kifejezi.

2. Telegdi-Roth Károly ,,sállattan” cím tankönyve kitn példája
annak, hogyan lehet a legújabb ismeretanyagból mindazt adni, amit a tudományos
vizsgálatok már igazoltak. így részletmunkák eredményeinek beépítésével lépten-
nyomon találkozunk a tankönyvben. De azt is látjuk, hogy a szerz igen alaposan
nézett utána annak, hogy az új eredmények mennyire állják ki a tudományos bírá-
latot. Ezen a téren a szigorú tárgyilagosság talán már bizonyos fokú konzervatíviz-
musra is vezetett, ami elssorban a rendszertani részben jut kifejezésre. így például
K o z 1 o V s z k i vizsgálatai alapján ma nem jogos a Graptolithú-\íat a csalánozó
állatok törzsében tárgyalni. Rár a szerz mind Kozlovszki munkáját, mind
pedig az erre vonatkozó elismer bíráló megjegyzéseket ismerte, mégis amellett
döntött, hogy a Graptolithákat a Cnidaria törzsében tárgyalja.

Ki kell emelnünk a kagylók rendszerét, amely bizonyos mértékig a szerz
sajátja. Ebben az ösállati és mai anyagot nagyon szerencsés kézzel egyesítette. Jól
áttekinthet a lábasfejek osztályozása is. A csigáknál viszont nem vette figyelemi)e
W e n z rendszertanát. Peruig ez a törzsfejldés messzemen felhasználása és öslény-
tanilag kitn áttekinthetsége miatt megérdemelte volna, hogy a szerz teljes

egészében átvegye. Bizonyos konzervatívizmus érvényesül a tüskésbrek rend-
szerezésében, bár ezek feldolgozása egyébként igen kitnen sikerült. A rendelke-
zésre álló irodalom szigorú megválogatásával ismertette a szerz a gerincesek
törzsét.

A szigorú tárgyilagosság a vezet elv az általános természet témákjiál is.

Az elméletek ismertetésénél a legmesszebbmen bíráló szemlélet érvényesül, aminek
mind a tárgyilagosság, mind a tudományos szemlélet, mind pedig a nevelés szem-
pontjából van nagy fontossága. Éppen az sállattanban kell nagyon vigyázni arra,

hogy a tények és elméletek jól megkülönböztethetk legyenek.
3. A hazai példákat Telegdi-Roth Károly messzemenen figyelembe

vette. Nevezetesebb magyar vonatkozás seholsem maradt ki. Egyedül az Ammono-
ideák. tárgyalásában nem érvényesült kellképpen a nagyar anyag figyelembe-
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vétele. így pl. a rendszertani részben nem találunk említést a Balatonites-r\. Hogy
ábrát nem ad a szerz a hazai vonatkozású Ammonoidea anyagról, annak igen
könnyen érthet oka van : tanítás céljára alkalmas és felhasználható rajzaink sajnos,
nincsenek. Ugyanezért nem szerepel a Lyttonia és a Pseudophillipsia képe sem.
Aki ezen a téren már igyekezett eleget tenni az ilyen természet követelményeknek,
az jól tudja, milyen leküzdhetetlen akadályokkal kerül szembe. Ez a magyarázata
annak is, ha valaki még további hiányokat találna ezen a téren. Kétségtelenül
hiba ez, amely arra kell, hogy serkentsen bennünket, hogy ezeket a hiányosságokat
mielbb igyekezzünk pótolni.

4. Az anyag logikus felépítése és tagolása a lehet legjobbnak mondható.
Ellentmondásokra nem bukkantam. Az ,,sállattan” helyenkénti tömörségéért
teljesen kárpótol a fogalmak egyértelm és világos szövegezése és ez nagy mérték-
ben könnyíti az anyag megtanulását.

5. A kön\"\^ jó áttekinthetségét a szerz azzal érte el, hog\' a nyomdai-mszaki
szempontokat sem hanyagolta el. Igen hasznosak a mindkét oldalt jelz élfejek.
A tanulást a jó áttekinthetség, az egyes bettípusok következetes használata igen
nagy mértékben megkönnyíti. >

6. Az ábraanyag bséges, szemléltet és világos. Valóban nincs fogalom,
amelyet ne magyarázna rajz és alig van smaradvány név, amelyet ne világítana
meg ábra is a hatalmas kötetben.

Az elvi-ideológiai irányvonalat illeten már láttuk, hogy miként D a v i t a s-

vili szovjet paleontológus tankönyvében, itt is a fejldéstörténeti szempontok
dómborodnak ki. Ennek a következménye az az örvendetes tény, hogy a rendszer-
tani rész lényege nem az alaktani adatok egyszer felsorolása, hanem a származás-
tani kapcsolatok megvilágítása. Éles ellentét ez a legújabb nyugati idealista tan-
könyvekkel és felfogásokkal (K u h n

,
W e 1 1 e r) szemben. A dialektikus materia-

lizmus így szembeszök vezérfonálként húzódik végig az egész könyvön.

Összevetve az eddigieket, meg kell állapítanunk, hogy Telegdi-Roth
Károly ,,sállattana” a legkorszerbb adatok alapján, rendkívüli lelkiismeretesség-

gel és fejlett kritikai körültekintéssel megírt tankönyv. Jelents szerepe lesz a
szociálizmus építésében is, hiszen az slénytannak a bányászati kutatásokban is

nagj’ a fontossága. A jövben ez az egyetemi tankönyvnek készült hatalmas kötet
nélkülözhetetlen kézikönyv is lesz és így a hazai ásványi nyersanyagkutatásban
kiemelked osztályrészt fog kapni.

Bogsch László

Elhnn(|zott eladások:

19.Ö3. V. 6-án Központi eladóülés;

S transz László; A várpalotai fauna kora és fáciese.

V, 20-án Barlangkutató és Hidrogeológiai Szako.sztály ülése;

]óó Tibor; A váci Nagy szál víznyelbarlangjaí.

P á V a i - V a j n a Ferenc; A hidrogeológia mai állása.

V. 20-án Központi eladóülés;

Xoszky Jen-Sikabonyi László; Újabb adatok az ur-

kuti magánérc földtani alkatához.

Sidó Mária; Beszámoló az urkuti magánérctelep mikropal^-
ontológiai vizsgálatáról.

Mészáros Mihály; A Velencei-hegység granotektonikai mé-
rési eredményei.

VI. 3-án Barlangkutató Szakosztály ülése;

B a r i s s Miklós; A .Mátyáshegyi-bajlang.

VI. 3-án Könyvauként ;

Bogsch László ismerteti T. Róth Károly; Paleontológia,

Kretzoi Miklós ismerteti Vadász Elemér; A földtan fej-

ldésének vázlata c. munkákat.
VI. 3-án Választmányi ülés. Tárgya; 1. Beszámoló az 1953. I. félévi mun-

káról. 2. Az 1953. H. félévi munkaterv megbeszélése.



XVI. TÁBLA

2

Sxlrókay — Földváriné: M ikei meteorit



XVII. tAbla

1

'*•

%

2

S zt r ók a

y

Földváriné: Mikei meteorit



XVIII. tAbla

DP,

.. \

Gaál: Üjra megvizsgált gödölli pliucén emls fauna



\IX. TÁBLA

3 4

A ndr eáns zky : Hazai harmadidszaki erdk



XX. tAbla

7 8

Andreánszky: Hazai harmadidszaki erdk



XXI. TÁBLA

11 12

Andreúnszky: Hazai harmadidszaki erdk



XXII. TÁBLA



XXIII. TÁBLA


