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A KOMLÓI ALSÓLIÁSZ KSZÉNÖSSZLET BÁNYAFÖLDTANI VISZONYAI

DR. PORAI GYÖRGY*

Összefoglalás: A komlói szénmedence részletes földtani viszonyairól dr. Wein
György 1951-ben elhangzott akadémiai eladásán számolt be. Az azóta eltelt tíz

esztend alatt összegylt igen sok földtani adatot felhasználva, a legfrissebb állapotnak
megfelelen, — a korábbit helyenként kibvítve — igyekszem röviden összefoglalni a
medence földtani viszonyait, érdekességeit. Külön kiemelend a 7 — 8. sz. telepösszletnek
smaradványokon alapuló továbbnyomozása, amely egyben a kszéntelepes összlet verti-

kális és horizontális helyzetének felderítését igen nagy mértékben elsegíti.

A terület fekvése, helyzete, nagysága, határai

A körülbelül 22 km2 nagyságú kszénterület a Meesek-hegység K-i felének föld-

tani és hegységszerkezeti alakulása szerint a pécsvidéki liász vonulat ,,S” vonulatának

északi fordulatában foglal helyet.

A terület Ny-on, DNy-on Mánia és a Pécsbudafai-völgy helvéti és triász üledékei-

vel, É-on a Kisbattyán határában lev helvéti és niezozóos képzdményekkel, majd a

Hármas-hegy gyrt mezozóos képzdményeivel, K-en a kövesteti fonolittal, D-en a

két Tröszt területét elválasztó ún. vasasi határvetvel határolódik. A határ Ny felé a

helvéti üledékekkel födött anizuszi mészkvel folytatódik.

A hegységformák jól igazodnak a hegységszerkezethez. Kövestet fonolitkúpjá-

nak és a külszínen is megjelen andezitnek geomorfológiai tulajdonságain kívül Komló-
Ny és Zobák-É területén találunk kzettelepülési viszonyokon alapuló térszíni formákat.

Komló közelében a liász feketekszéntelepek kibúvása már régen ismert volt.

Ennek alapján 1892-ben szakszer kutatásokat kezdtek, s a mai Anna-akna területén

telepítették az Adolf-, G 1 a n z e r-, majd késbb a Szerencse-tárnát.
A terület úgyszólván akkor még nem ismert szénvagyonának további kiaknázására az

x 900-as években mélyítették az els flírásokat — K t
— K3j

— amelyek a kívánt ered-

ményt meghozva, a bányaterület megnagyobbodását eredményezték.

Az ebben az idben már mköd Kossuth- és Anna-aknák rétegtani viszonyaival

S c h m i d t J. foglalkozott elször. A terület földtani viszonyainak megismerésében
idrendi sorrendben Vadász E., Rozlozsnik P., Vitális I., Telegdi
Roth K., ifj. Noszky J., Székyné Fux V. kutatóknak jutott dönt szerep.

1949-ben a mecseki kerületi geológusi állás megszervezése, Wein G y. mködésével
a bányaföldtani kutatásban új távlatokat nyitott. Az addig csak alkalom- és ötletszer
bányafelvételek rendszeressé váltak, s a korszer bányamvelés lehetségeit nagy mér-
tékben elsegítették.

A terület földtani viszonyainak megismerésében a bányabeli s külszíni geológiai

adatokon kívül nagy jelentségek a medence területén mélyült fúrások is. Nélkülük az
épül, a tervezett s egyéb területek földtani kiértékelése jelen keretek között sem lett

volna megoldható.

Eladta a M. Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1961. jan. 13. -i szakülésén.
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A fúrásokkal harántolt legidsebb fekükzet a középstriász anizuszi mészk,
ill. dolomitösszlet, amely egyben az alsóliász telepösszlet földtani keretét alkotja. Ezt a

400— 600 m vastag rétegösszletet, — mint ismeretes — bányában seholsem tárták fel.

Néhány f szénkutató fúrás azonban elérte, s ez arra int bennünket, hogy a nagy hfokú
karsztvíz az amúgyis nagy bányahmérsékletet emelni fogja.

Az anizuszi emelet vastagpados mészk és dolomitrétegeire települ vékonyle-

mezes wengeni palákat a K— 2i.sz. fúrás harántolta át 100 m vastagságban. A felette

jelentkez palás, homokköves fáeies az újabb eredmények alapján fokozatos átmenetet

jelez a felstriász és alsójára között. Alátámasztja ezt a kantavári felstriász feltárás is,

ahol a közelmúltban Panopea, Naticopsis, Amauvopsis és egyéb smaradványok kerültek

el, vasérees gumókkal átsztt homokkpadokból. A kszéntelepes csoport feküjét az

i'm. raeti homokkcsoport alkotja. E durva és finomabbszem homokkövek tarka (zöl-

desszürke és csokoládésbarna) homokos agyagpalákkal váltakoznak, amelyek biztosan

jelzik a telepösszlet feküjét. Újabban kísérletek vannak a raeti-liász képzdményeknek
geofizikai alapon történ szétválasztására is. E fúrásokkal és bányavágatokkal egyaránt

feltárt képzdményekre az alsóliász kszénösszlet kzetei települnek éles határ nélkül,

aminek megvonása eddig slényi alapon sem sikerült. Továbbra is a kszénösszlet alján

jelentkez els, ún. a telepet vesszük megegyezés szerint a raet-liász határául, s az ez

alatt lev 50— 80 m-es meddösszlet adja gyakorlatilag a liász kszénösszlet közvetlen

feküjét.

^'\'BuáafÍeg'
1000m akna

l/Pas szokna
7 "L

Béta Bé/a/égokno
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V' AAny===—

—
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1. ábra. A komlói kszénterület fedszintvonalas térképe. (K 150 felett csak a kszénkutató fúrásokat
tüntettük fel.)

Abb. 1. Karte des Komloer Steinkohlengebietes mit Isohypsen des Hangenden. (Über K 150 wurden nur
die Kohlenforschungsbohrungen angegeben.)
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A liász legalsó, kszéntelepes tagozata tehát, szoros kapcsolatban van a raeti

emelet üledékeivel, s annak durva, törmelékes üledékképzdését folytatja. Ennek meg-
felelen helyes volna talán Vadász E. javaslata, hogy a két összletet — francia

mintára — „infraliász” néven foglaljuk össze.

A köszénsszlet kszéntelepek, kszénpala, agyagpala különböz szem-

nagyságú homokk, arkózás homokk sr váltakozásából áll.

A mintegy 400— 500 m-re becsülhet rétegsorban e képzdmények inkább száraz-

földi, esetleg partmenti jellegek, igazolva a telepek határozott vegyes jellegét. Néhol

a telepes összlet fels részében már megjelennek a tengeri lagunás fácies üledékek, amit

a valószín 7-es telep fedjében Zobákon Ostreák, Anomiák, a 3-as telep fedjében
ugyancsak Zobákon kagylók igazolnak. Ugyanez megtalálható Anna-akna 7-es telepé-

nek fedjében is. A K— 133 sz. fúrásban észlelt Phyllopodák azonban, az egyes kutatók

által feltételezett 4-es telep fedjében, eddig egyik üzem területén sem kerültek el.

További nyomozásukról tehát semmiképpen sem szabad lemondanunk.

A legdöntbb jelentség talán az ugyancsak fed csoportba tartozó 7— 8-as

telepösszlet fedjében mindenütt megtalálható luinasella és az ugyanitt elforduló agyagk
padokkal tarkított rétegösszlet. Bányabeli és fúrásokkal történ feltárások alapján biztos

vezérszintként való felismerése a legújabb idk eredménye — (a mellékelt 7
— 8-as

telepi térkép is e feltárások alapján készült. 2. ábra). Az eddigi feltárások szerint 3 jól

nyomozható Cardiniás padot találtunk a 7-es telepösszlet fedjében. Helyenként azon-

ban a 8. sz. telep közvetlen fedjében is jól fejlett Cardiniák találhatók. Ez III-as aknán
több száz méter csapáshosszban nyomozható volt. Az egyedek szép kifejldése, a

ma^síatV)

/akna

Kossuth légamPf
Kossuth! sz a'kna

1000

m

”~^liíasszokna
tltl-as/ég f.-r

-akna « Béta '•%

a légakna
\ K63

2. ábra. A komlói kszénterület 7— 8. telepösszletének fedszintvonalas térképe (Bétái számozás szerint
X. tp.)

Abb. 2. Karte des 7— 8. Flözkomplexes des Komloer Steinkohlengebietes mit Isohypsen des Hangenden.
(Nach Betaer Nummerierung X. Flöz.)
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mennyiségi elfordulás rovására történt. Ezek a fontos vezérrétegek fúrásokban is meg-
találhatók voltak. így a K— 17/a, K— 126 és a K— 143, valamint a régi K— 70/a. sz.

fúrásban. Bányabeli feltárásaink vannak ugyanebbl a szintbl Anna-aknáról, III-as

aknáról és Kossutli-aknáról, valamint Béta-akna régi K-i 8. telepi fedjébl, amelyet most
16. sz. telepnek neveznek. Úgyszólván tehát az egész medence területén végignyomoz-

2d je <0

*0

c,

3. ábra A

)

Földtörténeti oszcillációs ciklus, B) Limnikus biológiai ciklus, C) Paralikus ciklus. Magya-
rázat: 1. Kszén, 2. Pelit, 3. Pszammitos pelit, 4. Pszammit

Abb. 3. A ) Erdgeschichtlicher oszillations Zyklus, B)f I.ymnischer lithologischer Zyklus, C) Paralisclier
Zyklus. Erklárung : 1. Steinkohle, 2. Pelit, 3. Psammitischer Pelit, 4. Psammit

ható. Igen érdekes jelenség, hogy ezek a faimaelemek midig a telepek fedjében mutat-

koznak, s eddigi megfigyeléseink szerint a növényeket tartalmazó rétegekben seholsem

találtunk. Vadász E. szerint az egykori kszénképzdés lápmedencéjének teljes vizzel

borítottságával, a növényi tenyészet elhalása után jelentkezik az állati élet. Ez a felfogás

teljes mértékben megfelel a helyenként tömegszeren megjelen faunaelemek életmód-

jának, de esetenként felmerülhet a mocsárláp szellzetlen vizének tömegpusztulást

okozó hatásával való kapcsolat.

Az elkövetkezend területek felfúrásánál, ahol is a kszéntelepes összlet átfúrása

végig maggal történik, ezeknek a lumasellás padoknak a szemmeltartása elengedhetet-

lenül szükséges, amely a nagyobb szerkezeti egységek tükrében biztos támpontot nyújt

a kszéntelepes összlet mélységbeli és vastagságbeli elhelyezkedésére, ill. ezen keresztül

ásványvagyonbecslés terén is közelebbi adatok birtokába jutunk. A mellékelt térképen,

— a fbb szerekezeti elemek feltüntetésével — igen jól mutatkozik a kszéntelepes cso-

port gerincét tev 7— 8 telepösszlet csapása.

A kszéntelepek keletkezésében, — irodalmi adatokra támaszkodva, — igen sok

érdekes következtetés vonható le. Egy-egy telep keletkezésének ideje külföldi (szovjet

és nyugati) irodalomban közismert ciklusokkal, tehát egy üledéksorozat ritmusos válto-

zásával magyarázható. Egy-egy ih'en ún. megaciklus rendszerint átmeneti üledékkel
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kezddik, fokozatosan finomodó jelleggel, a végén telep-

képzdéssel. Ezután ismét finomabb üledékek következnek,

majd az egészet újból egy átmeneti képzdmény zárja

be. Ez az üledékképzdési folyamat ölel fel egy ciklust

(3. ábra). Egy megaciklus átmeneti üledéktl-átmeneti

üledékig tart, közben telepképzdéssel. A nyugati irodalom

ezzel szemben teleptl-telepig vesz egy teljes ciklusfolya-

matot.

A 3. ábrán a fels kép egy földtörténeti fejldésfolya-

matot ábrázol, telepképzdéssel, ahol a telep mindig tenger

elnyomulás folytán (ingresszió alatt) keletkezik.

A második kép linmikus telepképzdést mutat, amely

azonban nem folyamatos, mert az üledékképzdést küls
behatások — pozitív fenékingadozás, parti hullámverés,

oszcilláció — megakadályozhatják.

A harmadik kép a telepképzdés paralikus esetét

mutatja be, amikor a telepek egy regressziós folyamat

kiüminációs idszakában képzdnek. Ez utóbbi annyiban

különbözik az els képtl, hogy a telepképzdés ingressziós

folyamat eltt van. A lényeg tehát az, hogy mindkét esetben

a telepképzdés után még ingressziónak kell lennie, hogy

megfelel mennyiség üledék a telepet elzárja a teljes

oxidációtól.

Ennek megfelelen a 5, 9, 15, 16. sz. telepek kivé-

telével (4. ábra) a telepek fedjében és feküjében agyagpalák

találhatók változó vastagságban.

A komlói mvelhet telepek . száma 17. A telepek

számozása felülrl lefelé történik, i-tl 22-ig. A mvelhet
telepek összvastagsága Béta-akna adatait is figyelembe véve

33 m. Kossuth-, III-as-, Anna- és Zobák-akna átlagos telep-

vastagság adatai 24 m-re becsülhetk.

Nemcsak Pécsett, hanem Komlón is komoly prob-

lémát jelentenek a telepazonosítási nehézségek. A bányá-

ban az egyes telepek vastagsága, padozottsága, s a kísér és

fedkzet viszonyok utalnak az azonosságra. Utóbbiak azon-

ban az annyira változatos rétegsorban csak kis területen

belül válnak be. Akkor is a tektonikai viszonyok ismereté-

ben, ill. ezeknek az elbbiekkel történ egyidej értékelésé-

vel vehetk figyelembe.

A 7
— 8-as telepösszlet fedjében jelentkez agyag-

kövek nemcsak medence szinten, hanem egy-egy terület-

részen belül is azonosítási alapul szolgálnak. Ugyancsak
reálisnak látjuk a már ismertetett 7

— 8-as telepösszletnek,

mint a kszéntelepes csoport germcének faunisztikai alapon
való kiemelését, s ezen belül a horizontális elterjedés nagy-
ságának megfelelen a mellékkzet viszonyok, tektonikai

helyzet, s nem utolsósorban pollen elemzési adatok felhasz-

nálását. A jelenlegi, valószínleg végleges elképzelés szerint,

a Béta-akna Ny-i felében a 7-es telep a III-as aknai 7-es

teleppel azonos. Alátámasztja ezt az is, hogy a két üzemet

3.0m °*

Wm g
3.0 m Qg
2.0m 07

2. b. tp

3. tp

4. tp

5. tp

6. tp

47,Om

7,0m

9. tp

10. tp

12 tp

13 tp

141p
15 tp

16 tp.

17. tp.

0_ 1

m

4. ábra. A III. bányaüzem
összesített telepösszlet szel-

vénye
Abb. 4. Zusammenfassendes
Profil des Flözkomplexes im

III. Bergbaubetrieb
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vet nem választja el egymástól, s a Béta-aknai feltárások 50 m-re megközelítve
a III-as akna határát, a fed és fekükzet viszonyok, telepvastagság, fenti azonos-
ságra utalnak. A III-as és Béta-aknai 7-es telepek azonosságát a közelmúltban a
Béta-aknai 7-es telepben talált kövületes pad bizonyítja szembetnen, amely meg-
felelje a III-as akna 7-es telepi fedjében talált pad egyikének. A többi üzemek, Anna-,
Kossuth-, III-as és Zobák-üzemek telepeit azonos számozással tartjuk nyilván

Sokkal komolyabb probléma a Béta-akna K-i és Xy-i résznek azonosítása.

A bánya területét átszel hatalmas vet következtében a bányamez telepeinek

összefüggése megszakadt. Ennek a bányászat számára is igen fontos problémának a

megoldása folyamatban van.

5. ábra. Földtani szelvény Komló Nyugat és Kossuth-bánya déli fkeresztvágatán át. Magyarázat:
1. Miocén, 2. Középsliász, 3. Alsóliász fedmárga, 4. Alsóliász fedhomokk, 5. Alsóliász kszéntelepes

csoport, 6. Raetí-emelet képzdményei
Abb. 5. Geologisches Profil durch Westkomló und den südlichen Hauptquerschlag dér Kossuth-Grube.
Erklárung: 1. Miozan, 2. Mittellias, 3. Hangender Mergel, 4. Unterliassischer hangender Sandstein,

5. Unterliassische Steinkohlenflöz-Gruppe, 6. Formádon dér Raeter-Stufe

Visszatérve a rétegtani taglalásra, a fentiekben vázolt változatos kszénösszlet

fedjét magasabb alsóliász homokk üledékek alkotják. Ez a homokk fáeies K-felé

fokozatosan elvékonyodik.

A karottázs adatok szerint gyakorlatilag vitás a „fedhomokk csoport” meg-
különböztetésének kérdése.

Ha a fedképzdmények kifejldését részletesebben szemügvre vesszük, tapasz-

taljuk, hogy a mecseki, ill. komlói júra üledékképzdésben bekövetkez lényeges vál-

tozást csak a kszén kimaradása mutatja. Ezért is a kszéntelepes és fedösszlet pontos

szétválasztása sokszor lehetetlen. Annál is inkább, mert a liász fedhomokk sorozatá-

ban is elfordulnak vékony szénzsinórok, amelyek a korelhatárolást még inkább nehézzé

teszik. A szinemuri és lotharingiai homokkövek mésztartalom-változása erre nem ad

magyarázatot. Szerencsés helyzetben vagyunk akkor, ha a telepösszletben biztos ismérv-

ként palák jelentkeznek elször. Vékony palás közbetelepülések azonban az ún. fed-

homokkben is elfordulnak. Legújabban slénytani vizsgálatok révén sikerült egy lépés-

sel elbbre jutni, amely szerint a fúrások alapján a fedhomokkben néha Crinoidea

nyéltagok találhatók. A Crinoidea nyéltagok hiánya azonban nem jelenti a homokknek
a széntelepes csoporthoz tartozását.

A homokkösszletre szürke, réteges, kissé palás agyagmárga települ, alsó részében

Liogryhaea obliqua alakkal, amely a fedmárga fontos szintjelzje. Mint érdekességet
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meg kell említenünk, hogy az alsóliász fedmárgaösszletben teljesen szénült uszadék -

fatörzsön a zobáki bányában jó megtartású gryphaeákat találtunk. A magasabb fed

anyag foltosmárgás, majd homokköves szakaszai már átnyúlnak^ a liász középs

részébe.

A felsjúrában megindult regresszió az alsókréta után teljessé válik, s a területen

tovább már az erózió lepusztító hatása mutatkozik. Erre az eróziós felszínre települnek

éles diszkordanciával a miocén képzdmények, amelyek igen gyakran (Kossuth-bánya

Ny-i része, III-as-, Béta- és Béta II-akna területének egy része) a kszéntelepes csoport

fedjét képezik, Ny felé megszabva a bányászat határát.

//.

6. ábra. Földtani szelvény Zobák-Béta II. és Béta bányaterületen át. Magyarázat: i. Miocén,
2. Középsliász, 3. Alsóliász fedmárga, 4. Alsóliász fedhomokk, 5. Alsóliász kszéntelepes csoport,

6. Raeti emelet képzdményei
Abb. 6. Geologisches Profil durch das Grubengebiet Zobák-Béta II. und Béta. Erklárung: 1. Miozán >

2. Mittellias, 3. Unterliassischer hangender Mergel, 4. Unterliassischer hangender Sandstein, 5. Unter-
liassische Stemkohlenflöz-Gruppe, 6. Formationen dér Raeter-Stufe

ír*-*
AA

Teljesség kedvéért meg kell említenünk a jura végi — kréta eleji bázisos vulkános-

ságot, amely fleg az Anna-akna és a Zobáki terület igen nagy részét érintette trachido-

lerittelérekkel. A trachidolerittal valószínleg egyidej erupciós ciklus magmaterméke-
ként felszínretör fonolit kúpja elszigetelten áll a júra üledékek izoklinális rétegei között.

Az idsebb kitörésbeli képzdéményekkel szemben nem sokkal jelentenek aláren-

deltebb szerepet a harmadidszak kitörésbeli kzetei sem. A helvéti emelet alsó felében

felszínre tört amfibólandezit lávaszeren telepszik a mezozóos, ezen belül helyenként

a liász kszéntelepes csoport összletére.

Igen érdekes jelenség, Anna- és Zobák-bányában fúrásokkal és bányafeltárásokkal

kapcsolatban megismert 30— 50 m-es andezittelér, amelynek teleptelér jellege helyenként

azonban kétségbevonható. Az Anna-területén a 2 — 3-as telepek fedjében jelentkez

vonulat a zobáki ikeraknák környékén átcsap az ún. fedhomokk összletbe, majd azt

áttörve a széntelepes összletben az ugyancsak valószínleg 2— 3-as telepek fedjében
húzódik tovább. A zobáki antiklinális D-i szárnyában s a K— no. sz. fúrásban azonban
már nem található. A kráterbl felszínre tör lávából elágazó telér felfelé nyomulva meg-
szilárdult, s ezért a rétegek közé történ benyomulása csak egy bizonyos területrészen

történt meg. Mint fontos szintjelz azonban, egy adott területegységen belül feltétlenül

szem eltt tartandó. A liász kszéntelepekre gyakorolt minségrontó hatása, mhat minden
eruptívirmra, itt is jellemz.
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Hegységszerkezeti viszonyok

A kszénterület szerkezeti elemei a mellékelt fed és 7— 8-as tp-i szintvonalas
térképen jól láthatók (1, 2. ábrák).

A legidsebb tektonikai elem, amelyet R o z 1 o z s n i k P. É-i fvetnek álla-

pított meg, az a törésvonal menti feltolódás, amely Kossuth-, Anna-, és Zobák-aknákon

7. ábra. Északi feltolódás az Anna-bányaiizem területén. Magyarázat: 1. Fedmárga, 2. Andezit,
3. Trachidolerit, 4. Pszammit, 5. Pelit, 6. Feketekszén

Abb. 7. Nördliche Aufschiebung auf dem Anna-Grubengebiet. Erklárung: 1. Hangender Mergel,
2. Andesit, 3. Trachydolerit, 4. Psammit, 5. Pelit, 6. Steinkohle

áthalad. Már Wein G y. kimutatta, hogy itt nem vetvel, hanem feltolódással kell

számolnunk. Az 1950. után készített földtani- és bányatérképeken egymással párhuza-

mosan vet és feltolódás is szerepel. A jelenlegi Kossuth- és Anna-aknák területére es
régi bányatérképeknek a legújabb feltárásokkal való egybevetésével a feltolódás értel-

mezése teljesen igazolt. Uralkodó dlésiránya DK, csapása ÉK— DXy. Lefutása a mély-

ség felé szeszélyes, amint azt Anna-akna fkeresztvágat szelvénye is mutatja (7. ábra).
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E nagy É-i feltolódástól É-ra a mellékelt rajzok szerint a telepes összlet nagyjából

Ny—K irányú antiklinálisnak tnik, amely a Zobák É területén lev antiklinálisban foly-

tatódik. Ennek a szerkezeti elemnek külszíni megjelenési formája fleg Zobák É-n a júra

fels tagjaiból külszínen is jól ismert. A feltolódástól D-re található az az Anna-aknai

antiklinális, amely Zobákon bányászatilag is nyomozhatóan folytatódik. Tengelye

K—ÉK irányú, enyhe 8— i2°-os dléssel.

A közel Ny—K irányú gyrdéses szerkezeti formákat a szénmedence központi

részén az ún. déli fvet szakítja el. Csapása ÉK— DNy irányú. Elvetése verti-

kális irányban ioo— 150 m. Miocén eltti kora biztosra vehet. E két szerkezeti vonal

között a mellékelt térképeken látható módon a bányamez közepén egy nagy szinkli-

nális húzódik végig. Ezek a szerkezeti elemek a bányabeli feltárásokon kívül fúrásokkal

is feltártakká váltak (K— 115, K— 27, K— 112, K— 99.).

A legújabb szerkesztések eredményeképpen vált ismertté az ún. Béta-aknai,
közel É— D-i csapású vet, amely szerkezeti vonal, Béta-akna területét szeli

ketté. Ennek meglétét sokáig kétségbevonták. Bányabeli, s újabban fúrási adatok is

teljes mértékben igazolják. A D-i fvetvel egykorúnak mondható. Elvetési magassága
vertikálisan 100 m-nél több.

Amint a térképeken is látjuk, a Déli fvet és a Béta vet közt komolyabb törés-

vonal nincs.

A fenti törésvonalakkal párhuzamos irányú kövesteti vet ÉNy-i
irányú elvetése a Béta— Kövestet 18. sz. telepe alapján nem komoly jelentség. Mint
tektonikai irány azonban feltétlenül érdekes.

ÉNy— DK-i csapású a III. üzem Ny-i területét átszel ,,D” mezei vet,
amelynek helyzetét a 7— 8-as telepi térkép szemlélteti. Elvetése kb. 150 m lehet. Kora
a D-i fvetnél idsebb.

Ugyancsak ÉNy—DK csapású a Kossuth- és Anna-aknákat elválasztó vet.
Elvetési magassága 40— 60 m.

A Komlói Tröszt Vasas Kövestet területei közötti természetes határt jelz vasasi

vet, (2. ábra, 7— 8 telepi térkép) elvetési magassága elreláthatólag 70— xoo m lehet.

Részletes nyomozása folyamatban van.

Bányabeli tapasztalataink alapján a fleg É— D-i csapású K-i dlés vetk 10—
50 m elvetési magassággal, komolyabb bányabeli kutatási problémákat okoznak.

Idrendi sorrendben összefoglalva a mozgások jellegét, s ezen keresztül a hegység-

szerkezeti képet, elmondjuk, hogy a triászt nyílttengeri szedimentáeiós ciklus jellemzi,

a tenger lassú kiemelkedésével, de folyamatos üledékképzdéssel. Ez a júrában is foly-

tatódik, az abban bekövetkez süllyed fázisig.

Meg kell jegyeznünk, hogy sem iilepedési, sem szögdiszkordancia a területen eddig

seholsem volt tapasztalható. Ennek megfelelen az ókimmériai fázis legfeljebb

pozitív fenékingadozásban jelentkezik.

A zavartalan júra üledékképzdési fázist, az irodalom szerint is világszerte regiszt-

rált újkimmériai fázis zavarja meg, amelynek hegységszerkezeti megnyilvánulásai a

medence területén eddig konkrétan nem voltak bizonyíthatók. Tehetséges, hogy nyom-
vonalaikat a rétegek közé késbb benyomuló trachidolerittelérek elvágják.

A W e i n Gy. által legújabban hilszi fázisnak vélt régi posztkimmériai
fázis ÉNy— DK-i irányú vetrendszer kialakításában nyilvánul meg. Talán Kossuth-
bányán (VI. szinti flégvágat) a tracliidolerit intrúzió eltt keletkezett vetbe behatolt

eruptív telér tanúskodik koráról. Elválasztása az elbbitl, vagyis az újkimmériai fázis

mozgásától még mindig nem meggyz. Talán a különböz mozgásviszonyok azok,

amelyek az idrendre engednek következtetni. Biztos azonban az, hogy ennek a fázisnak

a töréselemeibe már behatolt a láva.
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A Kossuth- és Anna-bányai analógiákat figyelembe véve talán a III-as aknai ,,D”

mezei vett sorolhatnánk még ide. Ugyancsak idetartozik a Kossuth- és az Anna-aknát
egymástól elválasztó valószín vet, s nem feltolódás, amely közé trachidolerittelér

nyomult be.

A medence területén a hegységet ért nagy fázis, az ausztriai fázis, ers
ÉK— DNy-i csapásirányú redzdésben és ugyanilyen csapású feltolódásban nyilvánul

meg.

Az Anna— Zobák D-i antiklinális, a Zobák É-i antiklinális, a Kossuth-bányai
gyrt szerkezet ezen mozgási szakasz eredménye. Ennek a mozgásrendszernek eredménye
az üzemeket átszel É-i feltolódási vonal, amely az 1900-as években feltételezett ún.

É-i fvetvel azonos. Korára támpontot nyújt az Anna-aknai fkeresztvágatokba a fel-

tolódás mentén benyomult trachidolerit. Mai ismeretünk szerint idetar-
toznak az egész mecseki mezozoikum gyrt formái.

A Kossuth-, III-as-aknákat elválasztó D-i fvet az ausztriai fázis által ért gyrt
formákat érintette, többszáz méteres eltolással. Ide vehet, nagyságát és csapásvonalát

tekintve a Bétái nagyvet is. A trachidolerit benyomulása és iránya alapján ide vehet
a Vasasi vet is. Ezeknek a miocén eltti kora biztosra vehet, mert a helvéti üledékek

elmetszik ket.
A harmadidszak mozgásai közül azok az É— D-i, fleg harántvetk emelendk

ki, amelyek a bányamez eddigi feltárásaiban is jelentkeztek. Ezek a mozgások fleg a

stájer és attikai fázisokban játszódhattak le. Ennek igazolására szolgál Anna-akna V.

szinti fvágatától Ny-ra es kerülvágatában észlelt vet, amely az andezittelért

elvetette.

A pannóniai rodán-valaelii szakaszba tartozó mozgásirány az elbbiekétl telje-

sen eltér jelleget mutat. Itt Ny— K-i csapással D-felé történ elmozdulásokat észlelünk,

amelynek legszebb példája a III-as hknai D-i feltolódás. Ez a liász kszéntelepeket

100— 120 m-re szakította el egymástól. Ez utóbbi irányát és idrendi jellegét tekintve,

szépen beleillik a K-i Mecsek É-i részének hegységszerkezeti képébe. Pannóniai korát

ennek alapján rekonstruálhatjuk.
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Die montangeologischen Verháltnissc des Komlóer Kohlenbeckens (Mecsek-Gebirge, S-Ungarn)

DR. GY. POLAI

Das eine Fláche von 22 kin2 einnehmende Kolüengebiet passt in das stratigra-

phische und tektonische Bild des Östlichen Mecsek vollkommen hinein.

Die durch Bohrungen durchquerten áltesten Eiegendgesteine sind durch den
ntteltriadischen anisischen Kalkstein-, bzw. Dolomitkomplex vertreten, dér von dünn-
plattigen Wengener Schiefern überlagert wird. Die oberhalb clieser Bildungen auftre-

tende Schiefer-Sandstein-Fazies markiért einen allmáhliehen Übergang zwischen dér

oberen Trias und dem unteren Jura. Das Liegende des Kohlenflöz-Komplexes wird
von dér Sandsteingruppe des Rháts gebildet.

Das unterste, Kohlenflöze führende Glied des Lias liángt mit den Ablagerungen
dér rhátischen Stufe eng zusammen und vertritt eine Fortsetzung dérén grobklastischen

Sedimentbildung. In dér Schichtenfolge des Flöz-Komplexes, dérén Máchtigkeit auf
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400— 500 m geschatzt werden konnte, treten Kohlenflöze, Tonschiefer, und Sandsteine
von verschiedenen Korngrössen auf. lm oberen Teil des Flözkomplexes erseheinen hier

und da auch die in einer marínén kagunenfazies ausgebildeten Sedimente. lm produk-
tiven Komplex können Ostreen, Cardmien háufig angetroffen werden. lm Kohlenflöz-
Komplex betrágt die Zahl dér abbauwürdigen Flöze 17.

Die Entstehung dér einzelnen Kohlenflöze kann mit deu in dér kiteratur allge-

mein bekannten Zyklen, das heisst mit einer zyklischen Veránderung dér einzelnen
Sedimente erklárt werden.

Jeder sogenannte Megazyklus beginnt gewölmlieh mit einem Übergangssediment,
das allmáhlicli feiner wird. Diesem Sediment folgen wieder feinere Sedimente und dann
wird dér ganze Zyklus von neuem durch eine Übergangsbildung abgeschlossen. Ein
Megazyklus dauert alsó von einer Übergangssedimentbildung an bis zu einer neuen
Übergangssedimentbildung und inzwischen bilden sieh Kohlenflöze aus.

lm Mecseker Kohlengebiet stellen die Flözidentifikationsschwierigkeiten ein

schwieriges Problem dar. In dér Grube deuten die Máchtigkeiten dér einzelnen Flöze,

ihre bankartige Ausbildung und die Verháltnisse dér begleitenden tauben Gesteine auf
die Identitát hin. Die letzteren bewáhren sich jedoch in dér áusserst mannigfaltigen
Schichtenfolge nur innerhalb eines beschránkten Raumes.

Die im Hangenden des Flözkomplexes 7— 8 auftretenden Tonsteine dienen nieht
alléin im Massstab des ganzen Beckens, sondem aueh innerhalb dér einzelnen Gebiets-
teilen zr Erklárung. Im Gebiet des Beckens wird die Identitát dér Flöze 7 des Schach-
tes III und des Schaclites Béta durch die in dér jüngsten Vergangenheit im Hangenden
des Flözes 7 des Schachtes Béta gefundene fossilreiche (Cardinien) Bank augenfállig

bewiesen, die dér eiuen dér im Hangenden des Flözes 7 des Schachtes III angetroffenen
Bánke entspricht.

Zr stratigrapliischen Gliederung dér in dér Frage stehenden Bildungen zurüek-
kehrend, müssen wir behaupten, dass das Hangende des friiher schematisch dargelegten
Kohlenkomplexes von dep ebenfalls unterliassischen Ablagerungen gebildet wird. Diese
Sandsteinfazies verdünnt sich stufenweise nach Síiden und geht graduell in die Tonmer-
gel-Bildungen dér lotharingischen Stufe über. Als eine Besonderheit sei es erwáhnt, dass
im unterliassischen Hangendmergelkomplex vollkommen verkolilte Baumstámme und
in dér Zobáker Grube gut erhaltene Gryphaeen angetroffen worden sind.

Die durch Tonmergel, Fleckemnergel mid Sandstein vertretenen Abschnitte des
liöheren Horizontes des Hangenden greifen bereits in den mittleren Teil des kiás über.

Die im oberen Jura eingetretene Regression umfasst nach dér untereli Kreide das
ganze Territórium und im weiteren áussert sich sehou die deuudierende Wirkung dér
Erosion überall im ganzen Gebiet.

Dér Vollstándigkeit halber miissen wir noeli den am Ende des Juras am Anfang
dér Kreide stattgefundenen Vulkanismus erwáhnen, dér einen sehr grossen Teil des
Anna-Schachtes und Gebietes von Zobák getroffen hat.

Wenn wir den Charakter dér Bewegungen und dadurcli das tektonische Bild des
Gebietes in chronologischer Reihenfolge zusammenfassen wollen, müssen wir feststellen,
dass die Trias durch einen pelagischen Sedimentationszyklus nüt einer langsamen Hebung
des Meeres, aber mit einer kontinuierlischen Sedimentbildung gekennzeichnet wird.
Dieser Zyklus setzt sich auch wáhrend des Juras fórt, bis zr Absenkungsphase, die im
Jura stattfindet.

Das tektonische und im allgemeinen das geologisch-entwicklungsgeschichtliche
Bild des Östlichen Mecsek, und zwar des Komlóer Kohlengebietes wird im wesentlichen
durch die langsame Hebung des Meeresbodens eharakterisiert. Es ist zu bemerken,
dass bis jetzt noch nie eine Sedimentationsdiskordanz, oder eine Winkeldiskordanz auf
dem in dér Frage stehenden Gebiete beobachtet werden konnte. Dementsprechend
áussert sich die altkimmerische Phase höchstens in einer positiven Oszilla-
tion des Meeresbodens im Mecsekgebirge.

Die ungestörte jurassische Sedimentationsphase wird durch die nach den kitera-
turangaben in dér ganzen Welt registrierte jungkimmerische Phase unterbrochen, dérén
tektonische Wirkungen, mit Bezug auf die in dér Frage stehende Periode, im Gebiete
des Beckens bisher konkrét niclit bewiesen werden konnten. Ihre Existenz könnte viel-
leicht dadurch bestátigt werden, dass ihre Spuren durch die zwischen die Schichten
spáter eingedrungenen Trachydoleritgánge durchschnitten sind.

Die alté postkimmerische Phase, die von Gy. Wein neulich fiir die H i 1 s e r
Phase gehalten wird, áussert sich in einem NW—SW-lieh gerichteten Verwerfungs-
system. Von seinem Altér zeugt vielleicht dér eruptive Gang, dér in dér Kossuth-Grube
(Hauptwetterweg des Horizontes VI) in die vor dér Trachydolerit-Intrusion entstandene
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Verwerfung eingedrungen ist. Die Abtrennung dieser Bewegungen von denen dér jung-
kimmerischen Phase ist noch iminer nicht überzeugend. Über die chronologische Reihen-
folge könnte inán vielleicht aus den verschiedenen Bewegirngsverháltnissen sehliessen.

Es ist jedoch sicher, dass in die Bruchelemente dieser Phase die hava bereits einge-
drungen war.

Alit Rücksicht auf die Analogien in dér Kossuth- und dér Anna-Grube könnte
mán vielleicht noch die im Féld «D« des Schachtes III vorhandene Verwerfung in diese
Phase einreihen. Ebenfalls zu dieser Phase gehört die tektonische Störung — die ver-
mutlich eine Verwerfung und keine Aufschiebung darstellt — welche den Kossuth-
vSchacht vöm Anna-Schacht abtrennt und in welche ein Traehydoleritgang eingednmgen
ist.

lm Gebiet des Beckens áussert sich die das Gebirge getroffene grosse Phase, und
zwar die austrische Phase, in einer NO—SW-Hch streichenden intensiven
Faltung und einer áhnlich streichenden Überschiebung.

Die Anna — Zobáker südliche Antiklinale, die Zobáker nördliche Antiklinale,
sowie die Faltenstruktur in dér Kossuth-Grube stellen das Ergebnis dieser Bewegungs-
phase dar. Dieses Bewegungssystem hat die N-l'che Aufschiebungslinie, die mit dér in

den 1900. Jahren angenommenen nördlichen Hauptverwerfung identisch ist, zustan-
degebracht. Orientierungsangaben über ihr Altér gibt dér Trachydolerit, dér lángs dér
Aufschiebung in die Hauptquerschláge des Anna-Schachtes eingednmgen ist. (N a c h
unserer gegenwártigen Kenntnis gehören die mesozoischen
F a 1 1 u n g s f o r m e n des ganzen M e c s e k g e b i r g e s zu dieser
Phase.)

Die südliche Hauptverwerfung, die den Kossuth-Schacht und den Schacht III

voneinander abtrennt, traf die den Bewegungen dér austrischen Phase miterworfenen
Faltungsformen und vemrsachte eine Verschiebung von mehreren Hundert Metem.
Hinsichtlieh ihrer Grösse und ihrer Streichlinie ist auch die Bétaer Grossverwerfung
dieser Phase zuzuschreiben. Auf Grund des Eindringens und dér Richtung des Trachy-
dolerits können wir auch die Vasaser Verwerfung in die austrische Phase einreihen. Das
vormiozáne Altér dér angeführten Bildungen könnte für sicher gehalten werden, da die

helvetischen Ablagerungen sie durchschneiden.
Unter den Bewegungen dér Tertiárperiode sind vor allém jene N— S-hch gerich-

teten, hauptsáchlich Ouerverwerfungen hervorzuheben, die auch in den bisherigen
Aufschlüssen des Grubenfeldes angetroffen wurden. Diese Bewegungen mögen sich

hauptsáchlich in dér steirischen und dér attischen Phase abgespielt habén. Zr Bekráfti-

gung dieser Annahme dient die in dér westlieh von dér Hauptstrecke des Horizontes V
des Anna-Schachtes gelegenen Umgangsstrecke beobachtete Verwerfung, die den Ande-
sitgang verworfen hat.

Die dér pannonischen rhodanisch-walachischen Phase angehörende Bewegungs-
richtung weist einen von den vorigen vollkommen abweichenden Charakter auf. Hier
sind W— O-lich streichende, nach S verschobene Elemente zu finden, dérén schönstes

Beispiel die S-hch gerichtete Aufschiebung des Schachtes III darstellt. Sie hat die liassi-

selien Kohlenflöze um 100 bis 120 m voneinander abgerissen. Diese letztere passt mit
ihrer Richtung und chronologischen Verhaltnissen in das tektonische Bild des N-lichen

Teiles des O-lichen Mecsek schon liinein. Auf diesem Grund können w'r ihr pannonisches
Altér wohl rekonstruieren.



A MECSEKI LIÁSZ FEKETEKSZÉNTELEPEK TÁVOLAZONOSÍTÁSÁRA
IRÁNYULÓ PALYNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

BÓNA JÓZSEF*

(I. —II. táblával)

Összefoglalás: A mecseki alsóliász feketekszéntelepek palynológiai vizsgálata 1956-
ban kezddött a Magyar Állami Földtani Intézetben. A Mecseki Földtani Kutató-fúró
Vállalat laboratóriumában tovább folytattuk. E dolgozatban az eddig elért eredményeinket
kívántuk ismertetni. Rendszerbe foglalva felsorolást adunk az eddig talált fajokról. Táblá-
zatban közöljük az egyes fajok dominancia-változásait telepenként. Vizsgálataink kiderí-
tették, hogy a G ó c z á n által bevezetett P/F pollenanalitikai hányados lápövek kijelö-
lésére alkalmas. A paralikus és limnikus jellegeknek megfelelen a pollenkép is változást
mutat. E változásnak megfelelen a limnikus jelleg telepeket el tudjuk választani a
paralikusaktól.

A mecseki liász feketekszén mikroszkópos vizsgálata Szádeczk y-K. E.,

Pa ál Á.-né és Góczán F. [1956] tanulmányaival néhány évvel ezeltt indult.

Ezek részben szénkzettani, részben palynológiai vizsgálatok voltak. Megállapították,

hogy a kszéntelepek spóra- és pollentartalomban rendkívül gazdagok. A telepekben

különböz lápövi képzdmények ismerhetk fel. Egyes telepek bizonyos szénkzettani

és palynológiai jellegzetességei a többiétl különböznek és az egész aknamez területén

követhetk. E jellegzetességek alapján, az akna területén belül, egymáshoz viszonylag

közel fekv teleprészeket egymással azonosíthatóknak, ill. a különböz telepeket egy-

mástól megkülönböztethetnek találták.

Miután ezek az alapvet kutatások a módszertani nehézségeket tisztázták, és a

vizsgálatok mikéntjére útmutatást adtak, a Mecseki Földtani Kutató-fúró Vállalat

laboratóriumában tovább folytattuk az általuk elkezdett vizsgálatokat. Célunk az volt,

hogy az összes általuk nem vizsgált telepeket is megvizsgáljuk, és megkíséreljük a telep-

azonosítást palynológiai módszerrel, egymástól nagyobb távolságban lev teleprészeken.

A célnak megfelelen az összehasonlítás alapjául szolgáló kszénmintákat egymástól

nagyobb távolságra, valamennyi mköd komlói akna területérl (Kossuth-, Hármas-,
Anna- és Béta-akna) gyjtöttük. A mintákat C s a j á g h y-H u s z k a-féle [1956]
módszerrel tártuk fel. A szokásos százalékolási módszerrel állapítottuk meg az egyes

minták, majd ennek szintézisével az egész telep pollenképét.

A vizsgálatok során néhány újabb, hazai területrl eddig még nem ismert spórát

és pollent is találtunk. A korábban Góczán által leírt sporomorpha együttes reví-

zióját is elvégeztük. Ezek nagy része ez ideig csak nagyobb rendszertani kategóriákba volt

besorolva, s e mellett minden formának külön típusszáma volt. A típusok pontos mor-
fológiai leírása módot adott arra, hogy ebbl kiindulva elvégezzük a rendszertani be-

sorolást. A meghatározás során P o t o n i é, R. mesterséges rendszerezését használtuk,

mert világviszonylatban elfogadott, alkalmazott és jól áttekinthet rendszert ad. Meg-
felel azért is, mert az idtávlatok miatt spóráink és pollenjeink anyanövénnyel való

kapcsolatának kiderítése egyelre kielégít módon nem megoldható, különösen a régen

kihalt formáknál.

Eladta a M .Földtani Társulat Mecsekhegységi Csoportjának 1961. dec. 12.-Í szakülésén.
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i. ábra. A hármasaknai IV. telep szelvénye, valamint az egyes mintákhoz tartozó fenypollen és trilét

mikrospóra-értékek diagramja. Magyarázat : i. Finomhomokos agyagpala, 2. Agyagk, 3. Klárit-
durit átmeneti jelleg kszén, 4. Palás kszén, 5. Vitrites-fuzitos kszén, 6. Szárnyas fénypollenek dia-

gramja, 7. Tetraéder alakú trilét mikrospórák diagramja

A bb. 1. Profil des Flözes IV des Hármasakna-Schachtes, sowie Diagramm dér zu den einzelnen Pro-
ben gehörigen Werte dér Coniferenpollen und dér Trilet-Mikrosporen. Zeichenerklárungen :

1. Feinsandiger Tonschiefer, 2. Tonstein, 3. Kolile mit einem Übergangscharakter zwischen Klárit und
Durit, 4. Schieferige Kohlé, 5. Vitrit-Fusit-Kohle, 6. Diagramm dér luftsáckigen Coniferenpollen, 7. Dia-

gramm dér tetraederförmigen Trilet-Mikrosporen

Rendszertani felsorolás

Auteturma: Sporites H. P o t o n i é 1893.
Turma: Triletes Reinsch 1881.
Subturma: Azonotriletes L, u b e r 1935.
Infraturma: Laevigati (B ennie et Kidston 1886) R. Pót. 1956.

Calamospora cf. nathorstii (Halle) Klaus
Aulisporites astigmosus (Leschik) Klaus.
Cyathydites minor C o u p e r

Dictyophyllidites harrisii C o u p e r

Todisporites maior C o u p e r

Dipteridaceaeauritulina obstusior Mai. f. typica M a 1.

Concavisporites jurensis B a 1 m e.

Infraturma: Apiculati (B ennie et Kidston 1886) R. Pót. 1956.

Baculatisporites wellmanni (C o u p e r.) K r u t z s c k.

Infraturma: Murornati Pót. et K r. 1954.

Reticidatisporites sp. (Ibr.)

Exinella magnotuberadata Mai. var. compacta Mai.
Zebrasporites sp. Klaus.

Turma: Monoletes Ibr. 1933.
Subturma: Azonomonoletes £ u b e r 1935.
Infraturma: Laevigatomonoleti Dybova et Jachowicz 1957.

Laevigatosporites vulgáris Ibr. f. maior Loose

Infraturma: Sculptatomonoleti Dybova et Jachowicp 1957.

Marattisporites scabratus C o u p e r
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Anteturma: Pollenites R. Pót. 1931.
Turma: Saccites Erdtman 1947.
Subturma: Monosaccites (C h i t a 1 e y 1951). Pót. et K r. 1954.
Infraturma: Aletesacciti X, e s c h i k 1955.

Tsugaepollenites mesozoicus Couper

Infraturma: Striatiti Pánt 1954.

Ovalipollis cf. ovális Krutzsch
Ovalipollis cf . longiformis Krutzsch

Infraturma: Disaccitrileti I.eschik 1955.

Vitreisporites pallidus (Reiss.) Jansonius 1962.

Infraturma: Pinosacciti (Erdtman 1945) R. Pót. 1958.

Abietinaepollenites microalatus R. Pót.
Diplosacculina simplicissima Mai.

Infraturma: Abietosacciti (Erdtman 1945) R. Pót. 1958.

Piceaepollenites cf. alatus R. Pót.

Infraturma: Podocarpoiditi Pót., Thomson et Thiergart.

Cuneatisporites radiális heschik

Subturma: Polysaccites Cookson 1947.

Podocarpeaepollenites trialatus T h i e r g.

Subturma: Psilonapiti Erdtman
Inaperturopollenites cf. magnovelatus Weil. et Krieg.
Laevigatasporites sp. Pót. et G e 1

1

.

Infraturma: Granulonapiti Cookson 1947.

A raucariacites australis Cookson

Subturma: Circumpolles (P f 1 u g 1953) Klaus 1960.

Covollina sp. Mai.
Classopollis sp. P f 1 u g.

'XurmsL-.Praecolpates Pót. et Kr. 1954.

Encommiidites troedssonii Erdtman

Turma: Monocolpates Iversen et Troel-Sehmidt 1950.
Subturma: Intortes (N a u m o v a 1937) R. Pót. 1958.

Ginkgocycadphytus sp. Samoilowitz
Cycadaceaelagenella capertiformis Mai.

Subturma: Retectines (Mai. 1949) R. Pót. 1958.

Monosulcites minimus Cookson

A rendszerbe be nem sorolt formák:

Vitreisporites bitorosus (Reiss.) Jansonius 1962.

Bennettitinaepollenites n. fgen.

2 Földtani Közlöny
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Cyathidites,

Diptcriaceaeaurituli-

na,

Concavisporites

M

arattisporites

Vüreisporites

pallidus

Ginkgocycadopliytus

0,00 — 0,00 0,00 — 0,00 0,00— 1,00 38,70-55,10 10,70— 22,70 3,70-5,70 0,30— 2,40
0,00 0,00 0,55 5 i,8 i 18,40 5,oo 1,20

0,00— 2,50 0,00— 1,30 0,00 — 0,70 59 , 7o — 78 ,
8o 3,20— 9,30 0,00—2,60 0

, 50— 1,30
0,26 0,20 0,26 73 ,i 6 6,90 1,20 0,90

0,00— 0,20 0,00 — 1,20 0,00— 1,00 36,20— 57,20 7,40— 13,30 1,00—5,60 0,00— 2,30
0,07 0,65 0, 36 47,24 10,70 2,75 1,21

0,00— 0,30 0,00— 0,50 0,00 — 1,00 68,60— 80,70 6,00— 8,90 4,00 — 5,10 0,50—1,80
0,10 0,10 0,76 72,33 7,6o 4,50 1

,3°

0,00— 4,30 0,00— 1,70 0,00— 0,60 65,30 — 80,60 2
,90— 14,40 0,00—1,20 0,00— 2,40

1,70 0,60 0,20 73,70 5 , 3° 0,30 1,30

0,00— 0,00 0,00— 1,50 0,00— 2,00 52,30— 71,00 3,70-19,40 1,20 — 5,00 2,80—4,30
0,00 0,60 1,50 61,91 11,40 2,30 3,30

0,00 — 0,70 0,00— 9,50 0,00— 8,60 53,10— 82,70 0,80— 26,90 0,20— 4,50 0,00— 4,50
0,16 2,00 V 1,60 64,73 13,40 1,80 1,40

0,00— 0,90 0,00— 1,30 0,50— 1,70 18,70-73,50 4,70— 49,80 1,00—8,70 0,00 — 2,00
0,05 0,60 0,90 57,36 24,00 2,73 0,75

0,00 — 1,40 0,00— 1,70 0,00— 4,80 55,60— 69,90 2,40— 19,50 0,60—3,30 0,00 — 2,40
0,25 0,80 1,30 62,40 9,6o 1,90 0,90

0,00 1,70 1,16 72,00 8,10 0,58 0,00

0,00— 0,60 0,00—1,90 0,00— 3,10 60,70— 84,90 1,20—11,70 0,00—0,60 0,00—0,80
0,14 0,71 0,85 74,62 7,50 0,14 0,40

0,00—0,60 0,50—5.40 0,00 — 3,30 49,70— 78,80 1,20— 22,90 0,00— 2,10 0,00— 1,40
0,18 2,60 1,50 66,40 8,60 0,70 0,50

0,00— 0,50 0,70 — 14,90 0,00— 4,60 40,10 — 77,60 1,20— 31,20 0,00—1,50 0,00— 2,50
0,10 5,00 1,50 61,20 12,60 0,80 0,76

0,00— 0,00 0,00— 9,70 0,00— 4,60 48,60 — 86,30 2,60— 10,10 0,60—4,20 0,00 — 2,20
0,00 3,60 0,78 65,86 6,80 1,60 1,00

• 0,00 — 0,00 0,50— 1,70 0,00— 1,10 48,60— 75,60 1,60— 15,80 0,60—2,10 0,00— 3,00
0,00 0,80 0,34 67,19 8,40 1,50 1,20

0,00— 0,00 0,00— 1,70 0,00 — 1,20 70,60 — 72,10 9,30— 14,80 0,60—1,20 0,60—1,20
0,00 0,90 0,60 71,29 12,00 °,9° 0,90

0,00— 0,00 0,60 — 1,80 0,00— 1,20 22,30 — 72,30 9,20-39,40 0,00—1,10 1,10— 1,70
0,00 1,05 0,45 58,35 17,48 0,45 1.36

Lectogenotypus: Bennettitinaepollenites bitorosus n. fsp.

Diagnosis: 30— 40 mikron nagyságú, ovális vág}* kerekded pollenek. Az exine

1 mikron körüli vastagságú. Felszíne sima. A meridionalis tengely jobb- és baloldalán

1 — 1 redszer megvastagodás látható, amely nem éri el sem a proximális, sem a disztális

pólust. A redk mentén az exine sötétbarna vagy fekete, egyébként sötétsárga vagy

világosbarna szín.

Megj egy zés: Ezt a pollent a komlói liászból korábban G ó c z á n ismer-

tette Bennettitinae sp. (11 típus) néven. E pollenek különböznek a Diptycha (N a u m.)

R. Pót. és a Praecolpates P o t. et K r. csoportok tagjaitól azáltal, hogy rajtuk csak

két redt lehet megfigyelni és a redk között colpus nincs.
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Bennettitinae

folleni-

tes,

Eucommiidites

Cycadaceaelagenella,

Monosulcites

Corollina,

tlassopollis

T

sugaepollenites

Laevigatasporites,

A

raucariacites

A

bietinaepallenites,

Diplosacc

ulina

,

Piceaepollenites,

Cuneatisporites

Egyéb

spóra

és

pollen

0,00—1,20 9,00— 2,10 0,00 — 2,00 0,00—0,60 2,60— 29,70 3,10 — 8,20 0,60 — 3,20
0,80 3j6o ' r, 3° 0,11 11,00 4,10 2,61

0,00—1,60 0,30-4,50 0,00—1,30 0,00—0,80 3,20—16,60 4,70— 10,20 0,00— 2,80
0,40 1,60 0,36 0,31 7,60 5,88 0,92

0,00— 1,00 0,00— 3,60 0,00— 0,60 0,00—2,80 1,20— 3,00 14,50—46,00 0,00—0,60
0,29 1,85 0,25 1,66 2,00 28,84 0,29

0,50— 1,30 0,00—1,30 0,00— 0,50 0,00 — 0,50 0,00—1,10 6,10—11,70 0,00—0,80
0,88 0,88 0.25 0,13 0,50 9,46 0,40

0,80 — 3,70 1,00— 2,20 0,50— 1,80 0,00— 2,50 0,00— 2,40 3,00—12,80 0,50— 6,60
1,90 1,40 1,20 1,00 0,60 8,70 2,06

0,70— 1,30 1,40-7,50 0,00— 1,70 0,00— 0,30 0,00 — 7,50 5,00-13,80 1,20— 6,30
1,10 2,70 0,70 0,22 1,40 8,26 4,40

0,30— 11,60 0,30-4,90 0,00 — 1,60 0,00— 0,90 0,00 — 2,20 2,80—11,80 0,30—4,50
2,10 1,90 0,56 0,28 1,00 6,42 2,40

0,00— 2,20 1,10—3,70 0,00— 1,80 0,00 — 1,50 0,00— 1,50 3,10—8,70 0,00—15,30
0,70 2,45 0,80 0,15 0,53 6,24 3",

9

5

1,50—8,00 2,90 — 9,50 0,00— 0,50 0,00 — 0,50 0,00— 3,40 5,80—8,90 1,70— 6,80
3,50 5,00 0,16 0,16 1,40 7,66 4 , 3°

1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 n.50 I,l6

0,00—8,50 0,00— 5,00 0,00— 0,00 0,00— 1,50 0,00 — 3,70 3,00-17,30 0,00 — 8,50
2,50 1,48 0,00 0,21 0,72 8,15 3 , 3°

1,60—6,70 0,00— 3,00 0,00 — 1,70 0,00 — 0,30 0,00— 1,60 8,40—20,50 0,50— 9,30
3.70 *>30 0,18 0,06 0,43 11,56 2,30

1,00—11,10 0,00 — 5,40 0,00— 0,80 0,00 — 0,50 0
,
00— 3,70 4,30—12,50 0,00— 7,90

3.90 1,70 0,10 0,04 0,80 9,68 2 ,3°

1,70-5,30 0,60—1,80 0,00— 2,40 0,00—0,60 0,00—10,80 3,20—14,80 0,00 — 3,40
3,00 1,40 0,85 0,30 5,40 7,40 1,20

2,10— 12,70 0,00— 2,00 0,00— 0,60 0,00— 0,00 0,60 — 5,20 4,60—11,20 0,00 — 5,10
6,80 1,00 0,11 0,00 3 ,4° 7,47 2,00

0,60— 2,90 0,60—1,20 0,60— 1,80 0,00— 0,00 0,00— 0,00 7,70-9,30 0,00—1,70
1,70 0,90 1,20 0,00 0,00 á,6o 0

,9°

2,30-7,50 0,70—10,90 0,00— 0,00 0,00— 0,00 0,00 — 0,00 4,60—1 1 ,00 0,60—11,60
4,95 4,20 0,00 0,00 0, 00 7,30 4,55

Bennettitinaepollenites bitorosus n. fsp.

Derivatio nominis: A meridionalis tengellyel párhuzamos két redrl.
Lectoholotypus: Bennettitinae sp. (n. típus) Góczán 1956. VIII. Tábla 7. ábra.
Ixícus typicus: Komló, Mecsekhegység
Stratum typicum: alsóliász
Botanikai hovatartozás: Valószínleg a Bennettites-félék.

Diagnosis: 30— 40 mikron nagyságú, kifejezetten ovális pollen. Az equatorialis

tengely a meridionalis tengely 2/3 része, vagy annál alig nagyobb. Az exine 1 mikron
körüli vastagságú. Felszíne sima. A meridionalis tengely két oldalán 1 — 1 redszer
megvastagodás van, amely nem éri el egészen sem a proximális, sem a disztális pólust.

2*
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Verrucipollenites n. igen.

Lectogenotypus: Verrucipollenites apertus (R o g. 1954) n - comb.
Diagnosis: 1 . Rogalska, 1954. S. 27: Pollenites apertus n. sp.

Verrucipollenites apertus (R o g. 1954) n. comb.

üectoholotypus: Pollenites apertus. Rogalska, 1954. XTI. Tábla 13. ábra.
Locus typicus: Szilézia.
Stratum typicum: alsóliász

Diagnosis: mint a genus diagnózisa.

A telepazonosítás problémái

Az egyes formák, ill. formacsoportok telepenkénti százalékos megoszlását a mellé-

kelt táblázatban foglaltuk össze. Az oszlopokban lev fels két szám a telepen belüli

értékek ingadozását mutatja, az alsó szám az átlagértékeket. Az ingadozás elég nagy,

amely azt bizonyítja, hogy olyan üledékgyjt medencékben, ahol a medencét, és köz-

vetlen környékét is növényzet borítja, a levegben való pollenkeveredés nem elégséges

ahhoz, hogy statisztikailag teljesen egyöntet pollenes jöhessen létre. A vizsgálatok

alkalmával az egészen szórványosan megjelen formákat az egyéb kategóriába soroltuk.

A táblázaton feltüntetett adatok alapján a IV. telepet véltük vezértelepként hasz-

nálni az azonosításban. Ebbl a telepbl vett átlagminták a — többitl teljesen eltéren
— nagy százalékban tartalmaztak légzsákos fenypolleneket. így Abietinaepollenites,

Diplosacculina, Piceaepollenites és Cuneatisporites polleneket. Átlagosan 28,84%-ot,

míg a többi telepekben értékük nem érte el, vagy alig haladta túl a 10%-ot. Ezt a telepet

a Kossuth-aknai vizsgálatai alapján G ó c z á n is vezet telepként jelölte meg. Való-

ban, Anna-aknán ugyanolyan jelleggel jelentkezik a telep, mint Kossuth-aknán. A telep

fels része klarit-durit átmeneti jelleget mutató spórakszén (kennel), az alsó része vitrit.

Hármas aknán a kennel, Anna-aknán a vitrit vastagabb. Minden bányabeli, négyes-

telepi mintában nagy a szárnyas fenypollenek százalékos értéke.

Megvizsgáltuk több környez fúrás által harántolt telep kszénanyagát, hogy

kikeressük azokból a négyes telepet. Várakozásunkkal ellentétben csak két fúrásban

találtunk olyan kszenet, amely nagy fenypollen-tartalmánál fogva azonosítható a

négyes teleppel. Egyik minta a Komló— 142. sz. fúrásból származott, mely Káli
Zoltán üledékciklusossági vizsgálatai alapján is négyes telepnek bizonyult. A másik

a Komló— 154. számú fúrásból, üledékciklusossági vizsgálatok alapján nem lehet négyes

telep. Ez a komlói területen a VI. és a VII. telep között húzódó nagy medd szakaszban

van.

A probléma most már az volt, hogy a környez fúrások kszénanyagában miért

nem jelenik meg a négyes telep nagy fenypollen-tartalmával, ill. miért kapunk ilyen

értéket más telepben is. A fennálló problémát a telep részletes vizsgálata döntötte el.

Szilas Jen és Major Géza geológus mérnökök anyagváltozásonként szedtek

mintát a laboratórium részére a hármasaknai négyes telepbl. A telep szelvényét, az

anyagváltozásnak megfelel mintavételi helyeket, valamint az egyes mintákhoz tartozó

fenypollen és trilét mikrospóra-értékek diagramgörbéjét az 1 . ábrán mutatjuk be. Ez a

részletes vizsgálat kiderítette, hogy a magas fenypollen-tartalom hordozója a kennel,

különösen eimek fénytelen része. A fed és fekü kzetekben kisebb a fenypollenek szá-

zalékos értéke. A 2. sz. mintában 55,65%, a 3. sz. mintában 47,70%, a 4. sz. mintában

17,80%, a 6. sz. vitrites mintában lecsökken 7,60%-ra és legkevesebb a kétféle kszenet

egymástól elválasztó palás kszénben.
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Vizsgálataink alapján a négyes telep kétféle minség szene kétféle lápövi képzd-

ménynek felel meg. A inélylápi képzdmény, a klarit-durit átmeneti jelleget mutató

kszén, rendkívül gazdag pollentartalmú. Benne feldúsulva találjuk a magasabb tér-

színrl szállított fenypolleneket. A sekélylápi vagy láperdei övnek megfelel vitrites

képzdményben viszont feldúsulva találjuk a páfrányspórákat. A feldúsulás okát a

következképpen magyarázzuk. A láperd és sekélyláp növényzete által termelt spóra-

2. ábra. A pollen- és spórafeldúsulás, illetve differenciálódás elve. Magyarázat: A ) Csak atmoszfe-
rikus spórát és pollent kap, Bj A közvetlenül lehulló spóra nagyrészt konzerválódik, C ) A közvetlenül

lehulló pollen nagyrészt elpusztul

Abb. 2. Prinzip dér Pollen- und Sporenanreieherung, bzw. Differenzierung. Zeichen-
erklárungen: A) Erhált nur atmosphárische Sporen, B) Die unmittelbar abfallenden Sporen

werden grösstenteils erhalten, C) Die unmittelbar abfallenden Pollen gehen grösstenteils zugrunde

mennyiség nagyrésze lehull a mocsárba, beágyazódik és konzerválódik. A spórameny-

nyiség másik része mint atmoszférikus spóra felszáll a magasabb légrétegekbe. Ott

keveredik a magasabb térszínrl jöv, fleg fenypollenbl álló atmoszférikus pollennel.

Alkalmas idben mint aeroplankton hull ismét vissza a lápba és a környez területekre.

A feldúsulás oka tehát az, hogy a sekélyláp és láperd öve a közvetlenül belehulló spóra-

mennyiség által több páfrányspórát kap (2. ábra).

A páfrányspóra és fenypollen aránya (P/F) ezek szerint a lápöveknek megfe-

lelen szabályszer ingadozást mutat. A G ó c z á n által bevezetett P/F arány els-

sorban lápövek elkülönítésére alkalmas. Azonosításra átlagminták alapján csak kisebb

területegységen belül használható, ahol egymás fölött nagyjából azonosan váltakozik

a lápöves jelleg. A geofizikai maglövés anyaga, mint pontszer minta a telepbl, nem
helyettesítheti az átlagmintát.

A távolazonosítás lehetségei

Általános tapasztalatunk az, hogy a Todisporites, a Baculatispovites

,

a Bennetti-

tinaepollenites és Eucommiidites nagyobb százalékos értékkel mindig csak az alsóbb.
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limnikus jelleg telepekben jelentkeztek. A kontinentális hatás ersödése folytán ezek-

nek anyanövényei valószínleg jobban elszaporodtak. Ez a szaporulat a pollenflórában

dominanciaváltozást idézett el. A kontinentális hatás azonban nem lehetett nagymér-
ték, mert nincsenek olyan sporomorphák, amelyek kizárólag csak a limnikus vagy
a paralikus jelleg telepekre szorítkoznának. A fúrásmintákból kapott nagyobb Todispo-

rites értékek is mind a limnikus jelleg telepekben voltak, fleg a XV. telepben. Az ered-

mények jól egyeztek Káli Zoltán üledékcilusossági vizsgálataink eredményeivel.

A paralikus és limnikus jellegeket nemcsak a pollenflórában beálló változások

mutatják, hanem a felszaporodó fuzit is. A hatos telepben és az e fölött lev paralikus

jelleg telepekben igen sok a fuzit-t, az alsóbb telepekben ritka.

A fedtelepek fuzitosabb jellegét P a á 1 Á.-né korábban szénkzettani vizsgá-

latokkal mutatta ki. Pollenpreparátumokban azonban ez a jelleg szembetnbben mutat-
kozik, mert a fuzit, mint a legjellegzetesebb oxinit, a savazásnak és lúgozásnak egyarán t

ellenáll, és így a preparátumban feldúsul, míg az oldható elegyrészeket el tudjuk távolítani

Az egyes területek kszénanyagában — mennyiség tekintetében — a pollen-

tartalom nagy eltéréseket mutat. Pollenben leggazdagabb a komlói terület kszénanyaga.
Valamivel szegényebbek a mázai, szászvári és nagymányoki minták. Alig van pollen a

hosszúhetényi kszénben, és gyakorlatilag nincs a pécsi területen. Itt a szénülés már
olyan elrehaladott, hogy kihat a legellenállóbb növényi részekre, így a spróra- és pol-

lenhéjakra is.
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Palynologische Untersuchungen zwecks einer Fernkorrelierung dér liassischen Steinkohlenflöze

des Mecsek-Gebirges

J. BÓNA

Dér in den Koklenflözen gefundene Sporomorphenkomplex wírd systematiseh
dargelegt. Die Dominanzveránderungen werden in dér l'abelle i angegeben. In den
uhteren Flözen vöm limnischen Charakter sind Todisporites, Baculatisporites, Eucom-
miidites und Bennettitinaepollenites durch höhere Prozentwerte vertreten. Diese Verán-
denmg ist auf den limnischen Charakter zurüekzuführen. Oberhalb des Flözes VI, und
zwar in den Flözen parah'schen Charakters, findet mán keine solchen Werte. Dieser
Charakter kann zr Femparallelisierung gebraucht werden.

Das Verháltnis dér luftsáekigen Coniferenpollen und dér Trilet-Mikrosporen,
das heisst dér P/F— Wert, ist zr Markierung dér Moorzonen geeignet. Die Tiefmoor-
Bildungen weisen eine Anreieherung an luftsáekigen Coniferenpollen auf. In den Prápa-
raten, die vöm Matériái dér paralischen Flöze hergestellt worden sind, seben wir eine

Anreieherung an Fusit.

Beschreibung dér neuen Gattung und dér neuen Art:

Bennettitinaepollenites n. fgen.

Rectogenotypus: Bennettitinaepollenites bitorosus n. fsp.

Diagnose: 30 bis 40 p grosse, ovale oder runde Pollen. Die Exine ist cea 1 n dick.
Ihre Oberfláehe ist glatt. An dér rechten und dér linken Seite dér meridionalen Achse
sind je 1 faltenförmige Verdickung zu sehen, die weder den proximalen, noeh den
distalen Pol erreichen. Bángs dér Faltén ist die Fxine dunkelbraun sehwarz, übrigens
dunkelgelb oder hellbraun.

Bemerkungen: Dieser Pollen ist früher von F. Góczán aus dem kiás von
Komló unter dem Namen BennetHtinae sp. (11. Typus) besehrieben worden. Diese
Pollen unterscheiden sich von den Gliedern dér Gruppén Diptycha (N a u m) R. Pót.
und Praecolpates P o t. et K r. dadurch, dass auf ihnen nur zwei Faltén beobaehtet
werden körmén und unter den Faltén es keinen Colpus gibt.

Bennettitinaepollenites bitorosus n. fsp.

Derivatio nominis: Nach den zwei, mit dér meridionalen Achse parallelen Faltén.
Rectoholotypus: Bennettitinae sp. (n. Typus), Góczán 1956. Tafel VIII. fig. 7.
Rocus typicus: Komló, Mecsekgebirge
Stratum typicum: Unterer Bias
Botanische Zugehörigkeit: Wahrscheinlich zu den Bennettiten.

Diagnose: 30 bis 40 p grosse, ausgesproehen ovale Pollen. Die áquatoriale Achse
bildet den 2/3 Teil dér meridionalen Achse oder ist kaum grösser. Die Exine ist cca 1 p
dick. Ihre Oberfláehe ist glatt. An beiden Seiten dér meridionalen Achse befinden sich
je 1 faltenförmige Verdickung, die weder den proximalen, noch den distalen Pol errei-

chen.

TÁBRAMAGYARÁZAT — TAFERERKRÁRUNG
I. Tábla — Tafel I.

1. Calamospora cf. nathorstii (H a 1

1

e) Klaus
2. Aulisporites astigmosus ( R e s c h i k ) Klaus
3. Bennettitinaepollenites bitorosus n, fsp.

4—5. Exinella magnotuberculata Mai. compacta Mai.
6 . Eucomiidites troedssonii Erdtman
7. Classopollis sp. P f 1 u g
8. Coiollina sp. Mai.

9— 10. Araucariacites australis C o o k s o n
11— 12. Tsugaepollenites mesozoicus Couper

II. Tábla — Tafel II.

1. Laevigatosporites vulgáris I b r . f. maior Loose
2. Verrucipollenites apertus (Rog. ) n. Comb.
3. Vitreisporites bitorosus (Reiss) Jansonius.
4. Ovalipollis cf. ovális Krutzsch

5— 6. Zebrasporites sp. Klaus
7. Ovalipollis cf. longiformis Krutzsch
8. Pollenpreparátumban feldúsult fuzit



A MECSEK-HEGYSÉGI MEZOZÓOS ÜLEDÉKEK
OXIDÁCIÓSFOK VIZSGÁLATA

SOMOS LÁSZLÓ*

összefoglalás : A dolgozat els részében általános üledékgeokémiai vonatkozásokat
tárgyalunk. A továbbiakban a kzetek oxidációs vizsgálatával foglalkozunk az egyes
produktív üledéksorok fácieseinek felismerésére és azonosítására. A kénhidrogénes, esetleg
sziderites fáciesnek megfelel lápi reduktív szenes rétegek oxidációs-fokuk alapján igen jól
elkülöníthetk a többi meddtl, ezzel irányt szabhatnak a szénképzdés lehetségének
felkutatásában. Az egykori kontinentális üledékek magas oxidációs-fokuk alapján könnyen
elválaszthatók a paralikus képzdményektl. A kszéntelepek képzdése a szingeneti’kus
kénhidrogén esetleg sziderit fácieshez kötött, tehát ahol a sziderit mellett már vasszilikát
(chamosit, glaukonit) is megjelenik, telepképzdéssel nem számolhatunk.

Részletesen kidolgoztuk a tengeri vörös-iszap keletkezésének genetikai és kémiai
vonatkozásait. Ebben a vonatkozásban a mélytengeri áramlások oxigén transzportáló
hatásán kívül igen gyakran számolnunk kell á tengeralatti kitörések közvetett oxigén
dúsító hatásával.

A dolgozat másik része egy kísérleti mintasorozat vasoxidációs-fok elemzésérl
számol be. Ezek eredményeképpen az elhatároláson túl sok, eddig egyértelmen nem
magyarázható genetikai és fáciestani kérdés is tisztázhatóvá vált.

Ismeretes, hogy egy-egy kzetanyag keletkezési körülményeit, a másodlagos
hatások ersségét, esetleges elemdúsulások lehetségét elssorban a redoxviszonyok

határozzák meg. A redoxviszonyok mérszámának, a redoxpoteneiálnak meghatározására

az irodalomból több módszert ismerünk.

Mivel a kzetek túlnyomó többsége vízben nem oldható, ezért közvetlenül az

oxidált, ül. redukált ionok által okozott feszültségkülönbség sem mérhet — így nem
helyes a kzetekkel kapcsolatban redoxpotenciálról beszélni. Ennek ellenére általános

geokémiai jelenségek leírásánál, egyes kémiai fáciesek vagy nagyobb kzetcsoportok

jellemzésére a mai földtani irodalomban általánosan elterjedt redoxpotenciál kifejezés

többé-kevésbé elfogadható. Abban az esetben viszont amikor elemzés, vagy bárminem
mérés alapján jellemznk egy adott kzetet, ill. kzetmintát helyesebb redoxállapotokról,

esetleg redoxviszonyokról beszélni.

A vízben maradék nélkül oldódó evaporitok normál hidrogénelektródhoz viszo-

nyított potenciáljának mérése megfelel apparátussal megoldható. Az üledékek túlnyomó

többsége azonban vízben nem, vagy csak igen lassan oldódik. Ilyen esetekre közvetett

eljárásokat kell alkalmazni, melyek mindegyike több-kevesebb hibalehetséget rejt

magában.
Pusztoválov és Szokolova porított kzetanyagokon végeztek méré-

seket, ezek azonban csak a legjobban oldódó komponensekre adnak közelít adatot.

Bd és Bárdossy [2] módszere a kzetanyag oxidálásán, majd a fölös

oxidálószer mszeres visszamérésén alapul.

Huber és G a r r e 1 s [7] 1953-ban végzett kísérleteikben elssorban a kör-

nyezet hatását vizsgálták. Megpróbálták oldatokban reprodukálni a vas dúsulási és

oldódási lehetségeit a környezeti tényezk változtatásának hatására.

A kísérletek alapján a legfontosabb vasásványok stabilitási mezit határozták

meg a redoxpotenciál és />H függvényében (1. ábra).

Eladta a M. Földtani Társulat 1961. okt. 20. -i szakülésén.
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A módszer alapvet hibája, hogy az egykori üledékképzdési viszonyok sohasem

reprodukálhatók tökéletesen.

Szádeczk y-K a r d o s s E. az üledékek kémiai jellemzésére az oxidációs

fok használatát ajánlja. Mivel ez az érték elemzésekbl közvetlenül számítható, ezért

igen nagy gyakorlati jelentsége van. Elméletileg minden változó vegyérték elem kon-

centráció-viszonyai felhasználhatók a kzetanyag oxidációs állapotának rögzítésére.

i. ábra. A legfontosabb vasásvány-
típusok stabilitási mezi a pB és E

függvényében
Fig. i. Stability fields of the most
important types of iron minerals as

a function of pn and E

2. ábra. Összefüggés a vasoxidációs-értékek és a
redoxpotenciál között

Fig. 2. Relationship between iron oxidatiou values
and oxidation-reduction potential

Gyakorlatilag a Fe3+/Fe2+ rendszer oxidációs fokáról szoktunk beszélni. Súlyelemzé-

sekbl számítva az oxidációs fok:

0Fe —
2Fe

203

FeO
súly % .

Meg kell jegyeznünk, hogy ez az érték természetszerleg csak akkor rögzíti az üledék

-

képzdés eredeti oxidációs viszonyait, ha a másodlagos hatások minimálisak. A prob-

léma más mszeres méréseknél is jelentkezik.

Valamely rendszer redoxpotenciálját az oxidált és redukált alak koncentráció

viszonya rögzíti. A vasoxidációs fok hasonló hányadosból adódik, tehát a két érték között

szoros összefüggésnek kell lennie. Az értékek megközelít átszámítására a különböz
rendszerek korrelálásánál sokszor szükség van. Pusztovalov és Scserbina
kémiai rendszereihez redoxpotenciál értékeket adott (inillivoltokban). Ezen értékha-

tároknak a vasoxidációs viszonyokhoz való kapcsolatát a következ függvény szem-
lélteti

(2 . ábra).

Az összefüggés logaritmusos, tehát ilyen formában az alacsony (0Fe < 1
)
és az

igen magas oxidációs-fokú értékeknél nehezen értelmezhet. Ezért az egynél kisebb oxi-

dációs fokokra egy szemilogaritmusos kiegészít diagramot is szerkesztettünk io—

6

értékig
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Ennek ellenére az elemzések bizonytalansága a vasoxidáeiós-fokok használatának határt

szab. Klasszikus módszerrel végzett elemzésbl számított vasoxidáeiós-fokok többé-

kevésbé megbízható határa 0,01 és iooo között van. Ennél magasabb oxidációs viszony

jellemzésére más (ersebben oxidáló) elem használata szükséges. Gondolok itt elssorban

a mangánra, ez azonban közönséges üledékekben közel sem olyan gyakori, min t, a vas.

A redoxpotenciál gyakorlati vonatkozásai az üledékes genetikai sorok értelmezésénél

Szovjet irodalomban [12] a következ megnevezésekkel találkoztunk, melyek a

kzetek alapvet oxidációs állapotát rögzítik: oxidációs + 45° — (+ 200) mV, oxidációs-

redukciós átmenet -f- 200-tól (+100) mV és redukciós +100—
(
— 400) mV, közömbös

(7-es) pH -nál. Scserbina már 1939-ben redoxpotenciálok alapján a következ
kémiai fácieseket különítette el (pH = o értéknél):

oFe

1. Ferro-vas fácies E < 600 mV <0,01

2. Ferro-ferri fácies E = 7— 800 mV 0,1 — 10

3. Ferri-vas fácies E = 1000 mV 10 000

4. Kromát vanadát fácies E = 1200—1300 mV >10000
5. Magasabb oxidok fácies E > 1350 mV
6. Nitrát fácies E > 1350 mV

Pusztovalov fáciesei azonban közönséges üledékekre jobban értelmez-

hetk, ugyanis elssorban különböz vasásványok sorára építi fel. A fáciesek sora a

növekv oxidációsfok függvényében a következ:

E ®Fe
I. Kénhidrogénes < 0,03

2. Sziderites 0,1

3 - Chamosites o ,3

4 - Glaukonitos 0.73 0,8

5 - Foszforitos o.75 1.7

6. Oxidációs > 7.0

7 - Ultraoxidációs

Ez a sor egyben az üledékek leggyakoribb képzdési mélységét is magában foglalja,

figyelembe véve azt, hogy az utolsó tagok újból a tengeri üledékekhez való átmenetet

jelezhetnek. (1. vörös-iszap fácies kialakulása.)

Szádeczk y-K a r d o s s geokémiai [8] rendszerezése oxidációsfokon és a

vegyület-potenciálon alapul. A ,,vegyület-potenciál”a kémiai vagy ásványos összetételbl

additíve számítható.

Gyakorlatilag eltérve a tisztán geokénúai szemponttól, a vegyüleGpotenciál

helyett esetleg az átlagos szemnagyságot is alkalmazhatónak tartjuk. Ezzel egyszer és

könnyen értelmezhet rendszert kapunk, melyben kzettanilag is élesen elkülönülnének

pl. a szárazföldi (oxidációs) agyagok a tengeri jelleg agyagos üledékektl. Az átlagos

szemnagyság figyelembevétele viszont a hagyományos üledéksorok, kémiai üledék,

pelit, pszammit, pszefit stb. megkülönböztetését tenné lehetvé.

Rétegsorok azonosítására bevált az oxidációsfok izzítási veszteség függvényében

történ ábrázolás is.
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Fontos gyakorlati szerepe van a kzetek oxidációs vizsgálatának az egyes produk-

tív üledéksorok fácieseinek felismerésében és azonosításában. A kénhidrogénes, esetleg

sziderites fáciesnek megfelel lápi reduktív szenes rétegek az oxidációsfokok alapján

elkülöníthetk a többi meddtl. Segítségükkel sföldrajzi térképek szerkeszthetk,

ezenfelül irányt mutathatnak a szénképzdés lehetségének felkutatásában. Az egykori

kontinentális üledékek magas oxidációs fokuk alapján pl. azonnal elválaszthatók a para-

likus képzdményektl. Gyakorlati példákkal igazolható, hogy a mecseki kszéntelepek

képzdése a szingenetikus kénhidrogén, esetleg sziderit fácieshez kötött, tehát olyan

üledéksorban, ahol a sziderit mellett már vasszilikát (chamosit, glaukonit) is megjelenik,

telepkézdésre nem számíthatunk.

Bárdossy Gy. szóbeli közlése szerint a pécsi kszénminták agyagásvány

vizsgálatánál több esetben ehamositot határoztak meg. Ez látszólag ellentmond a Pusz-
t o v a 1 o v-féle genetikai sor helyességének. Véleményünk szerint a kszéntelepekben

található szilikátos vasásvány nem szingenetikus a telepekkel. Valószínleg eróziós,

bemosásos jellegekkel állunk szemben. Ily módon ezen telepek, amelyekben szilikátos

vasásvány található, bizonyos fokig allochton kifejldések lehetnek. Összhangban van

ez azzal, hogy épp a Pécs környéki kszéntelepekben gyakori a tektonikai okokra nem
mindig visszavezethet telepvastagság változás.

A mszeres és az elemzéses redoxmérések eredménye csak a kzetet utoljára ért

oxidációs hatást tükrözi. Gyakorlatilag pl. a Mecsekben, korrekció nélkül csak a mély-

fúrások nagy mélységébl elkerült minták oxidációs értékeit használhatjuk fel a kelet-

kezési viszonyok tisztázására. A másodlagos tényezkbl adódó oxidációsfok változást

azonban a nyomelemek eloszlása jelzi. Ismeretes, hogy a nagy oxidációs fokú ferrivasas,

bauxitos, mangános, nitrátos lerakódásokban általában a sziderofil vagy pegmatofil, ill.

szedimentofil elemek dúsulnak. A kalkofil elemek viszont leggyakrabban a reducitos

üledékekben találhatók meg. A nyomelemek eloszlását azonban a szerves anyagok ersen
befolyásolják (II, Cu) és sok ritka elem a lepusztítási területrl eredeti ásványtársulások-

kal együtt közvetlenül származtatható (Zr, Ti). Ezért lényegében csak a Cd, Hg, Ge
elemek jeleznek biztos redoxfáciest (éspedig redukcióst!). Az oxidációs viszonyokra

érzékeny titán csak a kzetalkotó ásvány pontos ismeretével együtt használható fel

fácies megkülönböztetésére.

A lehordási terület oxidációs viszonyai más szempontból is hatással vannak az

üledék oxidációs fokára: a kzet eredeti redox állapota befolyásolja a mért oxidációs

fokot. Elméletileg az lenne helyes, ha csak a szingenetikus ásványképzdések oxidációs

viszonyait állapítanánk meg. Ez azonban az üledékek túlnyomó többségében nem
keresztülvihet. Ha az üledékösszlet képzdése folyamán pusztulási terület közel azonos

volt, ez a tényez állandónak véve, elhanyagolható.

Tengeri vörös-iszap fácies kialakulása

Jelenkori üledékekben végzett oceánográfiai kutatások során sokszor és nagy
területeken találtak ultraoxidációs ferri vasas, st helyenként mangánoxidos iszap,

agyag képzdményeket. Az els benyomásra meglepnek ható tény minden igényt

kielégít magyarázata még nincs meg. Az igen nagy mélységekben végbemen oxidáció-

nál felszíni hullámmozgás szerepét aligha vehetjük számba. Elfogadott, többé-kevésbé
kielégít magyarázat szerint ezen üledékek az ún. arktikus hideg fenékáramlatok terü-

letén alakulnak ki. Kisebb hmérséklet vízben az oxigén jobban oldódik, st a levegnek
vízben történ oldásakor megváltozik a leveg oxigén-nitrogén aránya is, a vízben oldott

leveg oxigén tartalma közel 35%-os lesz.
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Vizsgáljuk meg, lehetséges-e olyan nagy oxigén dúsulás igen nagy mélységekben,

ami az oxidációt létrehozza?

A o°-os (átlagos sótartalmú) tengervíz 8 em 3/l = 0,011 g/l, s a 20° C-os tengervíz

megközelítleg 0,007 &A oxigént képes oldani.

Mennyi ezzel szemben a vörös-iszap kialakulásának oxigén szükséglete ? Egyszer-
sítve csak a vas oxidációjához szükséges oxigén mennyiséget számítjuk. Az elhanyagolás

jogos, mert a vas gyakorisága ezen fáciesekben kiugró. Az átlagosan jelentkez 8—9%
Fe,03-tartalom helyett egységesen 10% Fe

2
03-ot számoltunk. Ezzel némiképp az eset-

leges más oxidokat is figyelembe vettük. A stöchiometrikus számításnál csak vízmentes
FeO és Fe„03

-t állítottuk arányba. Az eredményen nem változtatott volna, ha a vas
hidroxidos vegyületeivel dolgozunk. A pontos fiziko-kémiai állapotjelzk hiányában
nem tudjuk, hogy a vas milyen formában szenvedte el az oxidációt. 1 tonna 10% -os

Fe,03-tartalmú vörösiszap 100 kg Fe 203
-at tartalmaz, az ehhez szükséges oxigén meny-

nyiség:

2FeO + 1/2 0 2 = Fe
2
03

egyenlet alapján = 10 kg oxigén. Ugyanakkor 1 tonna

vízben a fentiek szerint maximálisan oldható (o° C-on) n g oxigén, tehát 1 tonna vörös-

iszap képzdéséhez kereken 1000 tonna víznek kell leadnia teljes oldott oxigén meny-
nyiségét.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 1 m2-es alapterület és kb. 5 in vastag vörös-

iszap képzdéséhez a felette lev közel 10 000 m magasságú hasáb által bezárt vízoszlop

teljes oxigén tartalmát kell az iszapnak átadnia (a vörösiszap térfogatsúlyát durván

2 to/m3-nek vettük).

Könnyen belátható azonban, hogy ilyen módon stacionárius állapotban oxidáció

nem mehet végbe. Ezért nagy szerepet kell tulajdonítanunk az áramló víznek. Vizs-

gáljunk egy nagy méret, pl. 5000 x 5000 km-es, átlag 4 km mélység tengerrészt, órán-

ként 2,5 km-es sebesség áramlás feltevésével. Ez esetben a 25. io 12 m2 terület tenger-

aljzat oxidációjához 250000 io 12 in 3 vízmennyiség szükséges. Minthogy e tengerrész

köbtartalma 4000X25.10 12 m 3
,
a tengerrészben lev víz 2,5-szeresét kell az áramlás-

nak kicserélnie, hogy az oxidáció végbemehessen.

Ehhez nagyfokú gomolvgó mozgás, ill. függleges áramlás volna szükséges, ami

kevésbé valószín. Célszer tehát csak az alsó 10 m-es szakasz oxigén leadását figyelembe

venni. Ez a vízmennyiség a tengerrészen belül 10 x 25. io 12 = 250.ro 12 m3
. A szük-

dációhoz 1000-szeres teljes vízkicseréldés szükséges. Ez 2,5 km/ó áramlási sebességgel,

igen rövid id alatt elméletileg végbemegy. Az egyszer teljes kicseréldéshez 2000 óra

szükséges, a teljes oxidáció tehát 2000 x 1000 = 2.106 óra alatt megy végbe, ez 228

évnek felel meg.

Feltételeztük a víznek teljes telítettségét oxigénnel és hogy ezt a gázmennyiséget

a víz a tengerfenék alsó 10 méterében teljesen le is adja. A valóságban ez nincs meg s így

az oxidációhoz szükséges id megn. Ez az eredmények helyességén azonban lényegileg

nút sem változtat. Földtörténetileg a 228 év helyett 2280 vagy 22 800 év minimális

idt jelent. Ez a tény, hogy ilyen rendkívül rövid id alatt vörös-iszap fácies kialakulhat,

igazolja a magyarázat helyességét.

Az oxigén oldhatósága a hmérséklet emelkedésével csökken, éspedig oly mérték-

ben, hogy a 20 °C-ú tengervíz már csak 5 cm 3 ill. 0,007 g oxigént képes oldani literenként.

Ezen oxigén mennyiséggel számítva az idszükségletet, hasonló jelleg áramlás mellett

is csak mintegy 330 év adódik. Az oxidációhoz szükséges idmennyiség még így is kicsi.

Felvetdik a kérdés, hogy ilyen látszólag rendkívül könny oxidáció mellett

miért nem oxidálódik mindenhol és minden esetben a tengerfenék?

250 000.10,12
séges és rendelkezésre álló vízmennyiség viszonya = 1000, tehát az oxi-
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Véleményünk szerint ezzel el is jutottunk a probléma kulcsához. A mélytengeri

oxidációs viszonyok kialakításában nem a vízhmérsékletnek, hanem a hmérsékleti

különbségeknek van dönt szerepe. Ha egy adott vízmennyiség bármely hmérsékleten

oxigént old, majd felmelegszik, akkor a gáz szempontjából túltelítetté vált víz „aktív”

reakcióképes oxigént ad le, ez ers oxidációs állapotot hoz létre. Az ily módon végbemen
oxidáció idszükséglete (o°-ról 20°-ra történ hmérséklet emelkedésnél) az elbbi elmé-

leti tengerrészben kb. 600 év.

Ezek az idnormák csak összehasonlító értékekként kezelhetk, abszolút értelem-

ben történ felhasználásuk mindennem elméleti és gyakorlati alapot nélkülöz.

Végeredményben a vörös-iszap fácies fentiekben vázolt kialakulásánál alapvet

a víztömeg nagyfokú mozgatottsága és a hmérséklet emelkedésének a lehetsége.

Ezekre késbbiekben a szubmarin effúziók hatásának vizsgálatánál még visszatérünk.

Szádeczk y-K a r d o s s E. [8] geokémiájában felveti a tengeralatti (szabad

halogénes) vulkáni exhalációk redoxpotenciál növel szerepét. Az ún. közvetett oxidáció

ilyen esetekben kémiailag jól magyarázható. Ez a jelenség véleményünk szerint sok

esetben a vörös-iszap képzdésének fontos oka lehet.

A szabad klór- és fluorgázt tartalmazó exhalációk a vízbl „aktív” oxigént sza-

badítanak fel. A fiziko-kémiai feltételt a klór és fluor rendkívül magas redoxpotenciálja

adja meg. Mindkét elem lényegileg ersebben „oxidáló” jelleg mint az oxigén, és így

képesek a vízbl oxigént fejleszteni, miközben anionos formában a hidrogénnel igen ers
hidrogénklorid és hidrogénfluorid savat alkotnak.

A keletkezett ers savak biztosítják az oxidációhoz és a vas oldódásához szükséges

nagy hidrogénion-koncentrációt {pH o— 1). Késbb az exhalációk megszntekor emel-

kedik a pH és az oldott vas vízveszteséggel kiválik:

2Fe (OH) 3
= Fe.,03 + 3H.,0

és kialakul a ferrioxidos vörös-iszap fácies.

A mecsekhegységi júra képzdmények között kiugró oxidációs értékeket mutat a

bath emeletbeli vörösgumós mészmárga [10]. A rétegsor üledékkémiai jellegétl élesen

elüt kb. 15 in vastag pelites anyag képzdésénél megfontolandó, hogy nem kell-e egy

esetleges exhaláció oxidatív hatásával számolnunk.

Bár Csalogovits I. szóbeli közlése szerint a mecseki mezozóos vulkanizmus

esetén halogénes exhalóciók megléte nem valószínsíthet, az átmeneti (batiális) övben

lerakodott üledékek nagy oxidációs foka zavartalan üledékképzdéssel aligha magya-
rázható. Vadász E. földtörténetében [10] „a fény, a hmérsékleti ingadozás, a víz-

tömegmozgás és az oxigéntartalom hiányával” jellemzi az átmeneti öv üledékeit. Ezek
szerint jelen esetben a természetes vízmozgás ill. áramlásokkal kapcsolatos oxidációt

ezen képzdmények genetikájából ki kell zárnunk. Fennmarad a vulkáni mködés lehe-

tsége. Az elzkben részleteiben ismertettük, az oxigén vízben történ oldódásának

jelentségét az oxidációnál. Itt alapvet feltételként fogadtuk el a víztömeg nagyfokú

mozgását és a víz hmérsékletének emelkedését. Véleményünk szerint szubmarin effú-

ziók esetén (még bázisos vulkanizmusnál is) núndezen feltételek kialakulhatnak. A vul-

káni anyag víztömegeket mozgató hatása nyilvánvaló, hasonlóképpen egyértelm a

hmérséklet nagyfokú emelkedésével kapcsolatos aktív oxigén felszabadulás lehetsége is.

Már utaltunk arra, hogy nagy oxidációsfokú szárazföldi üledékek lepusztításakor

is keletkezhetnek a tengerben vörös vagy sárga szín oxidált képzdmények. Erre példa

a nagy kínai löszterületeket átszel Sárga folyó ersen oxidált hordalékának lerakódása

a parttól viszonylag nagy távolságban. Mivel ezen tengeri üledékek genetikájában az

üledékképzdés oxidációs viszonyai lényeges szerepet nem játszottak, ezért valódi

vörösiszap fáciesként nem is kezelhetk.
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Népszer jelleg irodalomban a vörösiszap képzdés más feltevésével találkoz-

tunk, mely szerint a partoktól távol lebeg nagy felület finom porszemcsék viszonylag

sok levegt adszorbeálnak. Ezek tengervízbe kerülve lesüllyednek a fenékre és ott oxigén

dúsulást idéznek el. Véleményünk szerint elegend mennyiség leveg adszorbeálódása

esetén is a porszemcse leadja oxigén burkát mieltt a tengerfenékre érne.

Összefoglalóan: a vörös-iszap fácies képzdési lehetségeit illeten meg-
állapítható, hogy a mélytengeri áramlások oxigén transzportáló hatásán kívül gyakran
(esetleg az esetek többségében) számolnunk kell a tenger alatti kitörések közvetett oxigén

dúsító hatásával.

Oxidációsfok vizsgálatok a Mecsek-hegységi liász kszénösszlet közvetlen fekvjében

A Mecsek-hegységi liász kszénösszlet a raeti üledéksorból folyamatos üledék-

képzdéssel fejldik ki. A kontinentális ill. epikontinentális jelleg felstriász-alsójúra

rétegsorokban a mecsekihez hasonló korelhatárolási problémák gyakoriak. Ennek ellenére

hegységünk területén mélyül kszénkutató fúrások anyagát kémiai módszerekkel is

vizsgálva, a telepes és az improduktív fekv elválasztása megoldhatónak látszik. Az így

megadott határ azonban sohasem jelent pontos sztratigráfiai szintet. Az elhatároláson

túl több, eddig egyértelmen nem magyarázható genetikai kérdés is tisztázhatóvá vált.

Közel ioo db mintán végeztünk oxidációs fok elemzést. Az elemzések a Komlói
Szénbányászati Tröszt laboratóriumában és a Mecseki Földtani Kutató-Fúró V. földtani

laboratóriumában készültek. A kiértékelés alapját az ismert fácies elhelyezkedési séma

(3. ábra) alkotta, melyen feltüntettük a kszénképzdéskor leggyakrabban jelentkez

3. ábra. A kémiai fáciesek alakulási helyzete zárógát jelenléte esetén

Ft?. 3. Changes in the Chemical fácies in presence of a barrage
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fáciesjelz vas-ásványokat. Látható, hogy tulajdonképpen a Pusztovalo v-féle

fáciesek oxidációs viszonyok függvényében történ térbeli ábrázolásáról van szó. A telep-

képzdés elsdleges feltételét megszabó enyhe hajlású partalakulás esetén kialakul az

ún. zárógát. Ez a viszonylag szellzött hullámmozgásos sáv mintegy szimmetria tengely-

ként a litológiai és kémiai fáciesek központját képezi. E sávtól a part vagy a nagyobb

mélység tenger felé fokozatosan csökkent az oxidációs fok. Kialakulnak a chamositos,

sziderites (pelosziderites) majd kénhidrogénes vas-fáciesek. Telepképzdés a kénhidro-

4- ábra. A felstriász — alsójára átmeneti
rétegsor nagyobb vastartalmú képzdményei-
ben mért leggyakoribb oxidációs fokok és

izzítási veszteségek
Fig. 4. Most frequent degrees of oxidation
and loss of ignition measured in the forma-
tion rvith higher iron content of the transi-
tional series between the Upper Triassic and

the bower Jurassic

5. ábra. A fels triász — alsójára átmeneti
rétegsor medd kzeteiben mért leggyakoribb

oxidációs fokok és izzítási veszteségek

Fig. 5. Most frequent degrees of oxidation
and loss of ignition measured in the barren
rocks of the transitional series between the

Upper Triassic and the Lower Jurassic

génes lápi, esetleg a sziderites lagúna fácieshez kötött. A lápövbl kiemelkedettebb hely-

zet szárazföld, a szárazföldi tarka pelittel általában ugrásszeren emelked oxidációs

fokot jelez. Bizonytalan a zárógát kémiai fáciese. Ez a gát méreteitl függ. Optimális
viszonyok között itt megjelenhet a glaukonit. Véleményünk szerint a glaukonitos fácies

kialakulása összefüggésben van azokkal az esetekkel, amikor a nyílt tengeri oldalon a

szulfid fáciest oxidációs, st ultraoxidációs vörös-iszap helyettesíti. Eddigi feltevések

szerint a vörösiszap-fáeies mélytengeri, oxigéndús hideg áramlatok hmérsékletének
emelkedésekor alakul ki, ugyanakkor a glaukonit képzdése a hideg és meleg víztömegek
mozgatott határához, tehát épp a zárógáthoz kötött. Mindenesetre látható, hogy a
glaukonitos fácies kialakulásához megfelel, jól definiált optimális viszonyok szüksé-

gesek. Ez némiképpen magyarázatot adhat arra, hogy feltételesen elfogadható glauko-
nitos homokkövet csak egy esetben írtak le [11] a liász telepösszlet komlói 7-es telepé-

nek környékérl (Schwáb M. 1954). Hasonlóan hiányoznak a Mecsekbl a litoló-

giailag típusos zárógát képzdmények is.

A felstriász — alsójára átmeneti rétegsorból készült elemzések megfelel diagram-
ban történ ábrázolásával határozott jellegbeli különbözségek mutathatók ki a medd
fekü és a produktív telepek között. A nagy vastartalmú ún. vasércmintákra jellemz
(4. ábra), hogy a produktív összleten belül rendkívül egyöntetek, sterilek. Az elemzések
adatai alapján csaknem kizárólag vaskarbonátból és piritbl állanak, ez természet-
szerleg az alacsony oxidációs értékekbl is kitnik.

Lényegesen más oxidációs viszonyokat mutatnak az ún. meddszakasz üledékei.

Az általános magasabb, néha 0 Fe = i-et is elér oxidációs fok már szilikátokkal szeny-
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nyezett sziderit fáciest jelez. Káli Z. gyjtésébl Erdélyi J. ezekbl penninnel

ill. chamosittal burkolt gömbös szideritet írt le. Ez a képzdmény egyébként az átmeneti

rétegekre jellemz, az elemzések is ilyen jelleg kzetekbl készültek.

A kevés számú elemzés szerint a karbonátos fekükzetek további oxidációs fok

emelkedést mutatnak. Ez a viszonylag magas oxidációs jelleg genetikailag magyaráz-
ható, emiek ellenére fennáll a lehetsége másodlagos oxidációnak is.

A mélyebb fekvben (tehát az alfa telepek alatti szakaszban) medd kzetekbl
készült elemzések viszonylag alacsony, általában 1,0 alatti oxidációs fokot adnak. Ez
ellentmond minden eddigi feltevésnek, miszerint a fekü tarka pelitek és homokkövek
szárazföldi üledékek lennének. Ismeretes, hogy raeti üledékekben igen sokszor jelent-

keznek tarka szárazföldi jelleg komplexumok. Ugyanakkor a zavartalan nagy mély-

ségbl elkerült fúrási mintákon nem észlelhet a szárazföldi üledékekre mindenkor

jellemz magas oxidációs jelleg. Véleményünk szerint azok a területek, ahol a feküben

magas oxidációs fokok jelentkeznek, másodlagos oxidációtól zavartak, igazolni látszik

ezt az a tény is, hogy a „tipikusnak” nevezett vörös raeti üledékek helyén a legtöbb

esetben tektonikai zavarok, vagy felszín közelség mutatható ki. Ez fennáll az ismert

pécsi sekélyfúrások ill. a K— 54-es fúrás területén is, ahol a raeti üledékekben gyakoriak

voltak a tarka kzetek. St a Pécs— 13 sz. fúrás esetében a tarka jelleg ellenére is csak

igen alacsony 0,57-es oxidációs fokot mértünk. Irodalmi adatok alapján (G r o s s z

1957) a K— 54. sz. fúrás raeti agyagköveiben 20-nál magasabb 0Fe értékek jelentkeznek

[5]. Ez az érték már az ultraoxidációs fácies tartományba esik, amit ha elsdlegesnek

fogadmik el, akkor a raetben sivatagi viszonyokkal kellene számolnunk. Ugyanakkor a

produktív összletbe átvezet medd sorban általában a fekünél magasabb oxidációs

viszonyok jelentkeznek.

Ily módon a fácies alakulási vázlat szerint nyilvánvalóvá válik, hogy a fekübl

a telepcsoportba igen lassú regresszió vezet át. A felstriász — alsójúra kiemelkedés

legmagasabb pontja nem a raetben, hanem a telepcsoport alsó szakaszában következett

be. Ezzel nem kívánjuk azt mondani, hogy a legalsó kszéntelepek (és természetesen az

alfa telep sem) regressziós telepek lennének. Ezek mindegyike egy-egy oszcillációs sza-

kasz ingressziós vonalán képzdött.

Ha a telepösszletet valóban regresszió vezeti be, akkor az egész telepcsoportot

vizsgálva a fed és fekü telepekben szimmetriának kell jelentkezni. Káli Z. litológiai

fáeiesvizsgálatai ezt a tényt alátámasztják; eszerint a legalsó telepek képzdésénél enyhe

paralikus jelleg mutatható ki. Végs bizonyítékot adnak erre Bóna J. spóra vizsgá-

latai [3], melyekbl kitnt, hogy a sekélyebb lápot jelz Toditesek fed és fekü tele

pekben mutatnak minimumot.

Mindezek ellenére a látszólag legnagyobb kiemelkedést jelz oxidációs, vagy ultra-

oxidációs fáciesek sohasem a telepcsoportban, hanem annak mélyebb fekvjében jelent-

keznek. Erre a másodlagos hatások figyelembevételével adhatunk választ. A felstriász-

ban az üledékek képzdése kevéssé szellzött, enyhén redukciós viszonyok között, a

telepösszletnél viszonylag mélyebb vízben történt. A fokozatos térszínemelkedés a medd
csoportban bizonyos oxidációs fok növekedést hozott létre, de a további redoxpoteneiál-

növekedést meggátolta a telepképzdéssel kapcsolatos szerves anyagban dús zárt láp-

övek, lagúnák kialakulása. Ha pedig egy ilyen képzdmény-komplexumot másodlagos

oxidációs hatás ér (mint említettem elssorban tektonikai vonalak mentén, felszín vagy

kimosási térszín közelében) a szervesanyagoktól lényegileg mentes fekü üledékek oxidá-

lódnak és közömbös mélységviszonyok mellett oxidált állapotukban maradnak. Yiszont

a telepcsoportban, de bizonyos fokig már a meddcsoportban is a jelenlev szerves

anyagok elégve C0 2
formájában a kzetanyagból kikerülve újból redukálttá teszik az

üledéket. Lényegileg a másodlagos oxidációt a lápövek igen ers redukciója elnyomja
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Abban az esetben, ha a telepcsoport paláit túlságosan ers oxidációs hatások érik, akkor

ezen üledékek is tarkákká válnak. Ez történik a meddhányókon, de ismerünk példát

erre a telepcsoport agyagkövein is.

A diagramok alapján nyilvánvalóvá válik az a triviális összefüggés is, ami az

üledékek szervesanyag-tartalma és az oxidációs viszonyok között jön létre. Általános-

ságban megállapítható, hogy a redoxpotenciál a szervesanyag-tartalominal fordított

arányban növekszik. Az általunk mért izzítási veszteséget a sziderites vasércek kar-

bonát-tartalma ersen megnöveli. A karbonátos vasércek a vas kétértéksége miatt

különben is alacsony redoxviszonyokhoz kötöttek, tehát a két folyamat egyirányú.

A vizsgálati eredmények szórását Gauss-féle egyszer kiegyenlítéssel vizsgáltuk

[6], Ezzel a módszer használhatóságára kaptunk adatot. Számítottuk az egyes mezk
átlagértékeit (x) és az elemzési sorozat minden adott eredményére egyenlen jellemz
középhibát (ju) .

Mivel minden egyes mezt meghatározó elemzési pontok két tényeztl függenek

(0 fe és izz. v.), minden képzdmény-csoportra két középhibát kaptunk: /i
()
az oxidációs-

fokok középhibája és /a
1
az izzítási veszteségek középhibája.

1. A nagyobb vastartalmú (karbonátos) minták középhibái:

a) feküben ja0 — ± 5,0 (ábra szerinti egység) *

b) medd cs. bán /u0 = ± 2,5 (egység)

c) telep cs. bán [a0 = ± 4,5 (egység)

2. A medd minták középhibái:

a) feküben /u0
= ± 2,3 (egység)

b) medd cs.-ban fi0 = ± 1,0 (egység)

c) telep cs.-ban /u0 = ± 1,5 (egység)

A felsorolásból kitnik, hogy az izzítási veszteségek középhibája, egyben a szórása,

általában többszöröse az oxidációsfok szórásának. Továbbiakban ezért a legfontosabb

0 Fe értékek szempontjából vizsgáljuk a módszer megbízhatóságát. Általánosságban

megállapítható, hogy az alacsony vastartalmú medd kzetek középhibája kicsi. Ezen
belül is legkisebb a szórás a medd csoport üledékeiben, tehát ezen rétegsor üledékei

jól definiálható oxidációs viszonyokkal jellemezhetk, a szervesanyag-tartalmuk is

megfelelen állandó. Hasonlóképpen kicsi a középhiba a telepcsoport medd kzeteiben,
itt azonban' a rendkívül változó izzítási veszteség alakulás (fi l

= ± 7,0%), az ábrázolási

módszer alkalmazhatóságát nagymértékben lerontja.

A fekü karbonátos mintái mind az oxidációs fok, mind pedig az izzítási veszteség

szempontjából igen nagy szórást mutatnak. Ez a tény fokozottabban kiemeli a másod-
lagos hatások lehetségét ezen mintáknál.

Szemléltetés céljából a K— 140. sz. fúrás medd ill. alfa telepes rétegsorában észlelt

oxidációs fok értékeket diagramban ábrázoltuk, bejelöltük a tágabb értelemben vett

lápöv fácieseit (6. ábra).

A fels méterek a felszínközei oxidációs viszonyait mutatják, utána ingadozással

ugyan, de általában egynél magasabb oxidációs fok, a tulajdonképpeni medd csoportot

jelzi. Az ún. lámpási (alfa) telepek két f lápöve viszont határozott és igen ers mini-

mumot mutat. A telepcsoport alsó padjait trachidolerit intrúzió zavarta meg, ez némi
növekedést okozott a redox állapotban.

= ± 11,0%

j«i = ± 5.o%

i“i = ± 5.5%

P'i
~ i 3>7°o

= ± i,9%

f-i
= ± 7,°%

Megjegyzés: az oxidációsfokok ± eltérései az ábrán látható kis beosztásokra vonatkoznak.

3 Földtani Közlöny
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Megjegyezni kívánjuk, hogy a mintákat teljesen mechanikusan minden külö-

nösebb válogatás nélkül gyjtöttük, pl. a 65 m-ben jelentkez oxidációs minimum egy
világos szürke kevés szerves anyag tartalmú mintából adódott (izz. v. 9% alatti). A minta

gyjtésekor a telepek pontos helye, karottázsmérések hiányában bizonytalan volt.

Kszéntelepekbl, palás kszénbl és kszénpalából, melyek alacsony oxidációs foka
triviális, elemzés nem is készült.

Végeredményben a redox állapotok ismerete alapján, megfelel számú elemzés

elvégzésével olyan üledéksorok különíthetk el egymástól, melyekben egyéb módszerrel

6. ábra. Az izzítási veszteség

% és az oxidációs fokok vál-
tozása a K— 140. sz. fúrás med-d rétegsorában

Fig. 6. Variation of the %
loss of ignition and the degrees

of oxidation in the barren
rock strata of the borehole

K — 140

az azonosítás valamilyen oknál fogva nem lehetséges. Az a tény, hogy a feküben annak

ellenére, hogy szénképzdés nem történt — viszonylag alacsony oxidációs fok mutat-

kozik — igazolja ezen rétegsor mélyebb vízben történt képzdését. Az ülepít közeg

mélységét tekintve a meddcsoportnál alacsonyabb oxidációs fok nagyobb mélységet

igazol, tehát ismételten megállapítható, hogy a fekiibl a medd szakaszon keresztül

fokozatos regresszió vezeti be a telepképzdés idszakát. Ezen mélységbeni eltéréseken

kívül, melyet a szilikátos vas fáciesek megjelenése is igazol, leglényegesebb különbség

a fekü és telepes csoport között az oszcillációs mozgások számának és intenzitásának

ugrásszer növekedésébl adódik.

A telepkézdés hiánya a feküben meredekebb partalakulás mellett leginkább az

oszcillációs mozgások hiányával magyarázható.

Végül meg kell említenünk, hogy a most bemutatott vizsgálati módszer csak nagy-

számú elemzéssel lehet eredményes. Laboratóriumos intézményeknél indokolt a külön-

böz litológiai vizsgálatok mellett ezt a kémiai módszert is alkalmazni. Az adatok ilyen

módon történ további gyjtésével esetleg finomabb rétegazonosítási problémák is

megoldhatókká válnak.

IRODALOM - REFERENCIA

r. G. Bárdossy — M. Bd: A new method to characterize the State of oxidation of rocks.
Acta Geologica, 1961. — 2. Bd M. — Bárdossy G y.: Új módszer az üledékes kzetek redox-
viszonyainak meghatározására. Geofiz. Közi. 1959. — 3. Bn a J.: Komlói liász kszéntelepek palino-
lógiai vizsgálata, Földt., Közi., 1963. —4. Erdey-Gruz T. - Schay G.: Elméleti fizikai-kémia.

1954. — 5. Grossz Á.: Üledékföldtani vizsgálatok a komlói liász kszénösszlet néhány medd kzetén.
Földt. Közi. 1957. — 6. Hazay I.: Geodéziai kézikönyv I. 1956. — 7. Huber N. K. — R. M.
Garrels : Relation of pa and oxidation potential to sedimentary iron mineral formation. Economic
Geology, 1953. — 8. Szádeczky-Kardoss E-: Geokémia, 1955. — 9. Vadász E.: A Mecsek-
hegység, 1935. — 10. Vadász E.: Földtörténet és földfejldés, 1957. — 11. Elzetes vizsgálatok a
komlói kszenes rétegösszlet párhuzamosítási kérdéseivel kapcsolatban. MAFI. 1954. (Kézirat.) — 12.

Szputnyik polevogo geológia — nyeftjányika. Tóm I. 1954.



Somos: A mecseki mezozoikum oxidációs-fok vizsgálata 35

Studies on the oxidation degrees in the Mesozoic of the Mecsek Mountains (S-Hungary)

I.ÁSZI. SOMOS

In the first part of the paper the generál geoehemical eonditions of sediments are
discussed. In the course of discussion, after having Iáid down the fundamental prin-

eiples of electrochemistry, author computes the relationship between the degrees of
iron oxidation (Op e )

and the oxidation-reduetion potential (E) by means of stochio-
metrical method. The 0Fe and E values of the Seherbina and the Pustovalov facies have
been given by the results of conversion.

Further, author emphasizes the important praetieal role of the studies of the
oxidation of rocks in recognizing and identifying the facies of individual productive
sedimentary series. On the hasis of their degree of oxidation, the reductive, boggy, ear-
boniferous layers corresponding to the hydrogen sulphide facies, and possibly to the
siderite facies, can well be separated írom the rest of the barren rock. They permit to
plot palaeogeographic maps and, in addition, they may indicate the generál line of
possible investigation of coal formation. On the basis of their high degree of oxidation,
the former Continental deposits can easily be set apart írom paralic formations. It can
be proved by praetieal examples that. the formation of coal seams in the Mecsek Moun-
tains is confined to syngenetic hydrogen sulphide facies and, possibly, to siderite facies,

i. e. in a sedimentary series where siderite is already associated with iron silicates

(chamosite, glauconite), no formation of seams can be expected.
The genetical and cliemical circumstances of formation of the maríné red silt

facies have been analysed in detail. Finally, 3 fundamental types of formation, closely
related with each other, have been discussed:

(1) Sudden rise of the degree of oxidation in connection with the increase of
temperature of the pelagic cold streams.

(2) Function of free halogenic volcanic exhalations causing an increase in the
oxidation-reduetion potential.

(3) Oxidized formations formed in the course of the denudation of sediments
showing high degrees of oxidation.

The high degree of oxidation of sediments deposited in the zone of transition

of the Dogger (Batlionian) in the Mecsek Mountains is explained by a partial combina-
tion of the first two types.

A complete study of the possibilities of formation of the red silt facies has permit-
ted to ascertain that, apart írom the oxygen transporting effect of pelagic streams,
often (maybe in the majority of cases) the indirect oxygen-enrielbng influence of sub-
marine eruptions must be taken int consideration.

The subsequent part of the paper renders account of analyses of the degree of

iron oxidation of an experimental set of samples. Because of the completely gradual
transition between Upper Triassie and Fower Jurassic in the Mecsek Mountains a
lót of problems arises in connection with the delimitation and identification of the respee-
tive formations. Application of Chemical methods

(
0 Fe )

in the exainination of the maté-
riái fumished by prospecting borings fór coal suggests that separation of coal measures
írom improductive underlying rocks could be resolved in this way. Diagrams of 0Fe
values and percentage ignition losses (figs 4— 5), have been plotted as a result of stra-

tigraphic delimitation.
Further, it has become possible to elear up many genetic problems which could

nt be explained unambiguously so far.

Fór experimental purposes approximately 100 samples were subjected to test

as to their degree of oxidation. Interpretation was based upon the well known scheme
of the arrangement of facies. This scheme clearly shows that we have to deal with spa-
tial representation of the Pustovalov facies as a function of eonditions of oxidation.
If the coast is formed at low angles representing the primary condition of the formation
of seams, the so-called barrage is brought about. This relatively well aerated, surging
zone represents, practically as a symmetry axis, the centre of lithological and Chemical
facies. From this zone landwards or towards deep sea, the degree of oxidation gradually
decreases. There are formed the eommonly known chamosite, siderite (pelosiderite)

facies and then the hydrogen-sulphide-iron facies. The formation of coal seams is confi-

ned to the boggy hydrogen-sulphide facies and probably to the sideritic lagoon facies.

The dry land situated higher than the boggy zone and the appearance of terrestrial

varicoloured pelites eommonly indicate a sudden rise in the degree of oxidation. The

3*
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üti

Chemical facies of the barrage actually depending on the degree of development of the
latter, is uncertain. In optimál conditions glauconite may be expected in the area.

Further, author tries to give an answer to the genetic questions of the series

forming a transition between Upper Triassic and Lower Jurassic. The evaluation of the
degrees of oxidation made it obvious, that a very slow regression represents the tran-
sition írom underlying rocks int coal measures. Peak (maximum) of the uplift during
Upper Triassic — Lower Jurassic took piacé nt in the Rhaetian, bút in the lower phase
of the formation of the coal measures.

In fact, the knowledge of oxidation-reduction pattems resulting írom a suffi-

cient number of analyses permits to dehmitate sedimentary series in which identifi-

cation by means of fossils is impossible fór certain reasons. In addition, the oceurrence
of relatively lower degrees of oxidation in the underlying rocks — in spite of the fact

that no formation of coal has taken piacé there — confirms the formation in deeper
waters of the series in question. As far as the depth of the sedimentary environment is

concemed, the degrees of oxidation. lower than those occurring in the barren rock series,

point to greater depths. Therefore, it may be stated that the period of formation of
seams has been preceded by a continuous regression, starting during the formation
of the underlying beds and proceeding throughout the formation of the barren rocks.

Apart from these differences in depth corroborated by appearance of the silicate iron

facies too, the most essential difference between underlying beds and coal measures
consists in a sudden increase in the number and intensity of the oscillating movements.



HEGYSÉGSZERKEZETI VIZSGÁLATOK A
KÖVESTETI FONOLITTERÜLETEN

NÉMEDI VARGA ZOI/TÁN*

összefoglalás: A hosszúheténvi feketekszénterület mélyfúrásokkal történ kuta-
tása közben vált szükségessé a terület ENy-i részén elhelyezked fonolitelfordulás behatóbb
tanulmányozása. A fonoliton, valamint a környez területen és a kutatófúrások alapján
tett földtani megfigyelések új adatokkal járulnak a mecseki krétakori vidkanizmus és
hegységszerkezet ismeretéhez.

Földtani felépítés

A legidsebb csak fúrásokból ismert felstriász rétegek a kszéntelepes csoport

legalsó telepe alatt foglalnak helyet. Ezeket néhány fúrás a K-46 182 m H-7, 180 m,
K-125 106 m és a H-23 118 m vastagságban tárta fel (1. ábra). A néhány éve teljes

szelvény fúrásmóddal, esetenkénti magfúrással mélyült és karottázs mérésekkel kiegé-

szített K-125, és H-23.
(
a kszéntelepes csoport nagy részét állandó magfúrással mélyí-

tették) fúrások alapján a raeti emelet fels szakaszában uralkodó a szürke, zöldesszürke,

helyenként homokos palásagyag s csak alárendelten található szürke, világosszürke

finom-és középszem homokk (20—25 %).Trachidolerittelérekcsak ritkán mutatkoznak.

A kutatófúrások nagy része elérte a felstriásznak ezt a szakaszát, mégis a határ ponto-

sabb megállapítása a fúrásminta kevertsége miatt nem volt mindig lehetséges.

A területen elször 1957-ben ismertettük [5] a kszéntelepes összlet alsó határát

jelz ún. ,,a” telepcsoportot a Béta-aknáról, melyet az említett két fúrásban is sikerült

kimutatni. A K-i 18. sz. fúrás e határ eltt állt le abban a tudatban, hogy a feküt érték el.

A kszéntelepes csoport alsó, telepmentes szakasza területünkön kevesebbnek

(80—100 m) adódott, mint amennyit Wein Gy. [15] közöl a komlói Kossuth-akna

területérl. Ez a rétegcsoport a kzetösszetételt illeten elüt a kszéntelepes összlettl

s a fentebb leírt raeti üledékekhez hasonló. Az üledékkzettani hasonlóság mellett igen

jellemz a geofizikai viselkedés hasonlósága is. Ezen az alapon olyan fúrásoknál, amelyek

földtanilag kevésbé megbízhatók, de bennük a karottázsméréseket elvégezték, a fekü

határa jó közelítéssel kijelölhet (H-7, H-15, K-58, K-72 stb.)

A medd csoport pelites üledékeire az uralkodó szürke, zöldesszürke színen kívül

jellemz a kszénösszlet medd agyagpaláinak gyakori szalagosság-sávozottsági hiánya,

valamint a kevésbé palás szerkezet. A homokköveknél ilyen határozott eltérés nem
figyelhet meg. Jellegzetes képzdményként kell megemlíteni a szideritgömbös homok-
követ, melyet elször Káli Z. ismert fel a komlói területen, s eddigi ismereteink szerint

csak ebben a szakaszban, illetve a fekürétegsor fels részén található több szintben.

A geofizikai paraméterek közül a kzettani különbözség különösen az ellenállásban

ismerhet fel, miszerint a medd csoport agyagos üledékei a kszéntelepes csoportéhoz

* Eladta a Magyar Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1961. okt. 20-i szakülésén. Kézirat
lezárva 1962. nov. 28.
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i. ábra. A kövesteti fonolitteriilet fedetlen földtani térképvázlata. Szerkesztette: N é m e d i Varga
Zoltán 1961. Magyarázat: r. Raeti emelet, 2. Alsóliász hettangi-szinemuri emelet (koszentelepes

csoport), 3. Alsóliász lotharingi emelet, alsó tagozat (fedhomokk csoport), 4. Alsóliász lotharingi emelet,

fels tagozat (fedmárga csoport), 5. Középsliász alsó tagozat (foltos mészmárga csoport), 6. Közepsoliasz

fels tagozat, 7. Alsókréta trachidolerit. 8. Alsókréta fonolit, 9. Helvéti emelet, 10. A földtani szelvény

vonala, 11. Autiklinális, 12. Vetvonal, 13. Feltolódás, 14. Kutatófúrás száma. 15. Banvavagat

Fig. 1. Geological map-scheme of the plionolite area of Kövestet. Plotted by Z. N é m e d i \ a r g a,

1961. Explanation: 1. Rhaetian stage, 2. Hettangian and Sinemurian stages of the kower kiás

(coal measures), 3. kotharingian stage of the kower kiás, lower part (overlying sandstone suite), 4. kotha-

ringian stage of the kower kiás, upper part (overlying mari suite), 5- kower part of the Middle kiás

(spotty calcareous mari suite), 6. Upper part of the Middle kia-s, 7. kower Cretaceous trachydolente, 8.

kower Cretaceous plionolite, 9. Helvetian stage, ro. kine of the geological section, rí. Anticline, 12. Fault

line, 13. Upcast, 14. Number of the prospecting bore-holes, 15. Gallerv

viszonyítva a karottázsszelvényen kisebb ellenállással jelentkeznek. Ezzel szemben

a rádioaktív szelvények közül a természetes gammasugár-görbe határozottan nagyobb

intenzitás-értékeket mutat. Elssorban az agyagos kzeteknél szembetn ez a jelenség.

Mindezek vonatkoznak a fúrásokban harántolt felstriász rétegsorra is. Geofizikai para-

méterek alapján a határt a kszéntelepes csoport alsó részén, az utolsó mrevaló kszén-

telep és az alatta következ medd csoport határán jelölhetjük ki.
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A kövesteti terület az alsóliász kszéntelepes összlet kifejldését illeten átmenet

a komlói és Vasas-hosszúhetényi terület között. Míg a komlói kifejldés a terület É-i

részén mélyült fúrások és a Béta-aknai adatok szerint 300— 350 m vastagságú, kevesebb

és vastagabb kszéntelepekkel, addig a Vasas-hosszúhetényi a kutatófúrások alapján

500— 700 m, több de vékonyabb teleppel. A fonolitterületen csak néhány állandó mag-
fúrással mélyült kutatófúrás van, ezek feldolgozása a kzetösszetételt illeten nem adna
reális képet. Az átmeneti viszonyokat érzékelteti 6 komlói és 10 hosszúhetényi, állandó

magfúrással mélyült kutatófúrás kszéntelepes csoportjának százalékos kzetösszetétele

a kszéntelepes csoport összvastagsága szerint súlyozott értékekkel:

^^\^^^Kzet

:

Terület:

Homokk
/o

Finom -

homokos
agyag-
pala

%

Sötét-
szürke

agyagpala
kszén-
pala
%'

Kszén,
palás-
kszén
%

31,75

35,07

30,99

35,77

25,10

24,30

12,16

Hosszúhetény 4,86

Megállapítható, hogy Hosszúhetény felé haladva a kszéntelepes összletben a

homokos üledékek aránya növekszik, míg a kszéné jelentsen csökken. Területünk

nagy része a komlóihoz tartozik. Megemlíthet még az a különbség is, hogy a hosszú-

hetényi területen a produktív összletben karbotrachidolerit-telérek ritkábbak, míg ott

a trachidolerit és a kszéntelepes összlet aránya 4,25 %, addig Komlón 29,22 %, a már

említett fúrások alapján.

A trachidolerit telérek megjelenése a komlói területen sokszor telepszámesökkenést

is okoz, mivel a teleptelér jelleg telérek a legkisebb ellenállást képvisel kszéntelepbe

nyomultak be és azt kokszosították ill. magukba olvasztották.

A fúrások földtani adatainak értelmezését nagyban elsegítik a geofizikai fúró-

lyukszelvényezések, melyek még az állandó magfúrás esetében sem nélkülözhetk.

A kszénösszletet felépít kzetek nem egyformán ismerhetk fel a karottázsszelvényen.

Egyértelmen kijelölhetk a trachidolerittelérek és a fonolit még teljesszelvény fúrás

esetén is. Ezt a trachidolerittelér, a mellékkzetben kialakult kontakt zóna és a távolabbi

kzetek közötti ugrásszeren eltér geofizikai viselkedés teszi lehetvé. A traehidoleritet

alacsony természetes potenciál (SP) érték, az ellenállásmérések közül a potenciálszonda

görbéjén határozottan magas, a gradiensszonda görbéjén pedig a szonda behatolási

mélységétl és a telér vastagságától függen magas, illetve igen alacsony ellenállás jel-

lemzi. A természetes rádioaktív gamma-érték, hasonlóan mint a homokknél, az összes

többi kzethez viszonyítva a legalacsonyabb. A kontakt zónát olyan határozottan nagy

természetes potenciál és kicsi ellenállás jelzi, mely mind a trachidolerittl mind a kontakt-

hatást nem szenvedett kzettl élesen elkülöníti. A fonolit a trachidolerittl a természetes

gammasugár görbe alapján különíthet el, mindig kiugróan nagy értékekkel jelentkezik.

A trachidolerit és fonolit közötti átmeneti kzetek geofizikai jellemzi a fonolitra emlé-

keztetnek.

A homokkövek görbéi a változás irányát tekintve, általában a trachidoleritekéhez

hasonló lefutásúak, a trachidoleriteket kiemel kontakt zóna jelenléte nélkül. Legválto-

zatosabb az agyagos kzetek geofizikai viselkedése, hiszen a kszénpalától a homokk-
sávos agyagpaláig egész sor kzet építi fel a kszénösszletet. Ebbl a csoportból a karót-
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tázsszelvényen a sötétszürke, jelents szervesanyag tartalmú agyagpalák jellegzetesek.

A trachidoleritek kontakt zónáját kivéve, ezek a kzetek jelentkeznek legkisebb ellen-

állással s talán ami még feltnbb, legnagyobb természetes rádioaktivitás értékkel.

A kszéntelepek szétválasztása a kísér kzetektl az utóbbi idkig nehézséget okozott,

mivel a természetes potenciál, ellenállás és természetes rádioaktivitási értékeik határozott

eltérést nem mutatnak. A telepeket törvényszeren kísér sötétszürke agyagpalák sok

esetben nem a felismerést, hanem a rejtést idézték el. Kizárásos alapon azt meg lehetett

mondani, hogy hol nincsenek telepek, de biztosan hol vannak, azt nem. Az utóbbi évek-

ben bevezetett szórt gammasugárzás-mérés (gamma-gamma) alapján a kszéntelepek

is a jól kijelölhet kzetek közé kerültek. Természetesen a geofizikai értelmezéseknél

nem nélkülözhetk a részletes és pontos földtani adatok.

A lotharingiai emeletet kitölt tengeri fedösszlet egy alsó, homokkövet és agyag-

márgát tartalmazó és egy fels, agyagmárgát, márgát és mészmárgát magába foglaló

tagozatra osztható. A 160— 200 m vastagságú alsó tagozat (fedhomokk csoport)

fokozatosan fejldik ki a kszéntelepes összletbl sötétszürke szferosziderit konkréciós,

homokos, meszes agyaggal, agyagmárgával, mely helyenként a magasabb szinteken

igen nagy számban tartalmaz rosszmegtartású apró csigákat (Coelostylina sp. H-30.

sz. fúrás). A határmegvonás á néhány méteres átmeneti öv segítségével történik, ahol

az alacsony karbonáttartalmú, agyagos fedrétegsor fokozatosan mészmentes, ritmusos

keletkezés üledékekbe megy át. A növekv karbonáttartalmú agyagos üledékeket

csak ritkán szakítják meg a vékonyabb-vastagabb homokk padok.

A fedösszlet mindkét tagozatában találhatók elszórtan helyenként gryphaeás

padok. Újabban a hosszúhetényi területen sikerült kimutatni az alsó tagozatban 3 pádból

álló vezérszintet. A H-19, H-26, H-29, H-30, H-31, sz. fúrásokban követhetk a kszén-
telepes csoporttól 80—100 m-re, az 1,0— 1,5 m között változó egymástól átlagosan 12, ill.

4 m távolságra elhelyezked, túhiyomórészt Gryphaeákból álló padok.

A komlói területen eddig a K-126 sz. fúrásban találtuk meg a gryphaeás szintet

kissé eltér kifejldésben. A 100 m vastag fedhomokk csoportban a kszénösszlettl

60 m-re található az egymástól 3 m-re elhelyezked 1 és 4 m vastagságú gryphaeás pad

.

Az utóbbiból 8 m vastagságú a csoporthoz viszonyítva smaradványokban gazdagabb

szakasz fejldött ki. A több kilométeres távolság miatt s a közbüls adatok hiányában

egyelre csak feltételezzük, hogy ez a hosszúhetényi szintnek felel meg. A fedmárga

csoportban két smaradványdús szakasz és egy o,5m-es gryphaeás pad is mutatkozott,

melynek megfeleljét a hosszúhetényi területen eddig nem ismerjük. A jövben mélyül

állandó magfúrások segítségével a két területen a homokk rétegekhez hasonlóan a faunás

padokat is fel lehet használni majd azonosításra.

A lotharingi emelet fels tagozata felé egy 10-25 m között váltakozó szürke,

durvaszem, meszes homokk alapján vonható meg a határ. Míg Hosszúhetény keleti

részén kivastagodik (H-19, H-20), addig déli irányba haladva a hosszúhetényi épül

akna közelében fokozatosan elvékonyodik és márgás homokkbe megy át (heteropikus

fácies). Vasas felé fokozatos átmenettel a márgás homokkövet homokos márga, majd

márga váltja fel s a határ elmosódik. Egyidejleg a tagozat alsó szakaszán, a kszén-

telepes csoport határán vastag meszes, ill. márgás homokkösszlet fejldik ki. A vasasi

területen ezért fedhomokkrl beszélhetünk. Ez természetesen csak az alsó része a fenti-

ekben leírt fedhomokk csoportnak. Jelenleg a vasasi területen a fels határ megvonása

nem volt lehetséges.

A vasasi és hetény-komlói terület közötti kifejldésbeli eltérés volt az oka, hogy

Kovács L. a Basa-gödör patakjában, a H-23 sz. fúrás mellett felszínre bukkanó

homokk réteg alatti márgát fedmárgának minsítette. Imreh L. térképén pedig

az egész patakmeder fedmárgának van jelölve, mely DK-i irányban tektonikusán érint-
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kezne a kszéntelepes csoporttal. Valójában a patak a fedmárgacsoport felé határt

adó kb. 15 m vastag homokk réteg feküjét tárja fel.

A fels tagozatot (fedmárga csoport) felépít kzetek fokozatosan növekv
mésztartalommal mennek át a középsliász foltos mészmárga összletébe. A határmeg-

vonás gyakorlati alapon a foltok megjelenésével történik. A komlói területrészen 250— 300

m vastag a fedmárga csoport és 340— 380 m a középsliász alsó tagozatát képvisel

foltos mészmárga összlet. A hetényi területen eddig nagy vastagságú (700— 800 m) fed-
márgát és viszonylag vékony foltosmárga kifejldést írtak le. A fúrások adatai szerint

itt a határ elmosódik s az elhatárolás nehézséget okoz. A H-19, és H-20. fúrás fedréteg-

sorának karbonátelemzése, valamint a geofizikai karottázsmérések korrelációja alapján

a hetényi területen is a komlóihoz közel hasonló kifejldési vastagságúnak kell a fed-
márgát tekintenünk, s a hetényi terület keleti részén felszínre került mészmárgát a közép-

sliász alsó tagozatába kell sorolnunk, bár foltok csak a fels szakaszában figyelhetk meg.

Hosszúheténytl északra a Hármas-hegy tömegében jut felszínre a középsliász

meszes, kovás homokk, homokos márga, foltos mészmárga és agyagos mészkbl álló

fiatalabb sorozata.

Helvéti üledékeket a terület komlói részén találunk, ahol a halpikkelyes, helyen-

ként riolittufa padot tartalmazó (K-143, K-118), puha agyagmárgaösszlet közvetlenül

települ a liász rétegekre.

A vulkáni kzeteket a fonolit és a trachidolerit képviseli. A fonolit felszínen a

Kövestetn mutatkozik, azonkívül 13 fúrás liarántolta (2. ábra). Béta-akna kövesteti

lejtsaknájában a bányászati feltárások a fonolit alá értek, de eddig fonolitot nem találtak.

Trachidolerit a fúrásokban gyakori, mint karbotraehidolerit, felszínen 2— 3 telér követ-

het a Hármas-hegy lábánál, melyek a csókaki telérek folytatásai. Ezenkívül a területen

mindössze három kisebb foszlányban észlelhet.

A fonolittömeg földtani helyzete

A mecseki alsókréta vulkánosság változatos kifejldés kzeteivel elször Hof-
m a n n K. foglalkozott. Kzettani leírásukat — köztük a fonolitét is — Mauritz B.

végezte el. Vadász E. [12] alapvet munkájában részletesen ismerteti a kövesteti
fonolitelfordulás földtani helyzetét, szelvényt közöl a területrl s közli azokat az okokat
amelyek — fúrások hiányában — megnehezítik a fonolit szubvulkáni formájának fel-

ismerését. A fonolittöinegnek a hegységszerkezeti mozgásokban passzív viselkedésére

tett megállapításai e vizsgálatokban is irányadóul szolgáltak. Majd mindkét mecseki

fonolitelfordulásra megállapítja „élesen elkülönült települési helyzetük szerint, felszínre

nem tört bizmalit jelleg szubvulkánnak tekinthetk” [11]. Székyné F u x V. [10]

a komlói bányából írt le fonolitot s azt találta, hogy az nem a Kövestet, hanem Somló
fonolitjával azonosítható.

A felszínen 1,7 km hosszúságban és 0,6 km szélességben elterül fonolittelér

csapása — mint ismeretes — ÉNy— DK-i lefutású, dlésszöge 25 — 35
0 között változik,

a felszínhez közelebb a fonolitkfejt és a K-72, K-122, K-46 sz. fúrások alapján bizonyos

szétterül jelleggel kisebb dlésszög adódik, ami a mélység felé növekszik. Az átlagos

dlésirány ÉK-i, a kisújbányai periszinklinális felé mutat (3. ábra).

A fonolit vastagsága változó a 452,6 háromszögelési pont, a K-46, és K-118 sz.

fúrások irányában a legvastagabb, eléri a 150 m-t, s a széleken viszonylag hirtelen kiéke-

ldik. A kutatófúrások adataiból szerkesztett fed- és feküszintvonalas térképek (4.,

5. ábra) alapján a fonolit vízszintes metszete (6. ábra) kifli alakú, követi a felszíni kibúvás
vonalát, mely a fonolittömeg déli részén ÉÉK-i irányból fokozatosan ÉÉNy-i irányba
vált át.
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Ezt a fonolitbenyomulást követ hajlító igénybevétel következményének tartjuk,

amit a fonolittest csapására közelíten merleges tenziós repedések jeleznek. Ezeket
a repedéseket a felhagyott és mköd kfejt területén Csalogovits I. [2] által

felismert káliumban gazdag hidrofonolit telérek töltik ki. A telérek csapása uralkodóan
ÉK— DNy, közelíten függleges helyzetben, vastagságuk változó néhány cm-tl 10 m-ig

2. ábra. Fonolitot harántolt kutatófúrások rétegsorainak összehasonlítása. 1. Raeti emelet, 2. Alsóliász
hettangi-szinemuri emelet (kszéntelepes csoport), 3. Alsóliász lotharingi emelet, alsó tagozat (fedhomok-k csoport), 4. Alsóliász lotharingi emelet, fels tagozat (fedmárga csoport), 5. Középsliász alsó tagozat
(foltos mészmárga csoport), 6. Alsókréta fonolit-jelleg trachidolerit, 7. Alsókréta fonolit, 8. Helvéti 1

emelet, 9. Holocén-pleisztocén. 10. Szerkezeti vonal, 11. Komlói területre es fúrás, 12. Hosszúhetényi
területre es fúrás

Fis 2. Comparison of the cross-sections of the bore-holes penetrating the phonolite. 1 . Rhaetian stage,
2. Hettangian and Sinemurian stages of the I.ower Kiás (coal measures), 3. I/itharingian stage of the I.ower

;

I.ias, lower part (overlying sandstone suite), 4. I.otharingian stage of the I.ower I.ias, upper part (over-
lving mari suite), 5. Lower part of the Middle I.ias (spotty calcareous mari suite), 6. I.ower Cretaceous
trachvdolerite of phonolite character, 7. L,ower Cretaceous phonolite, 8. Helvetian stage, 9. Holocene-
Pleistocene, 10. Tectonic line, n. Bore-holes pút in the area of Komló, 12. Bore-holes pút in the area of

Hosszúhetény



Némedi-Varga : Hegységszerkezeti vizsgálatok fonolitterületen 43

s mintegy válaszfalat jelentenek a kfejt térségek között, mivel anyaguk útburkolás

céljára nem alkalmas. Kevésbé jelentsek az ÉNy— DK-i lefutású és átlagosan 44°-kal

DNy felé dl, helyi jelleg tenziós repedések 2— 3 cm vastagságot elér hidrofonolit-

ábra. Földtani szelvények a kövesteti fonolitterületen keresztül. Szerkesztette: N é m e d i Varga
Zoltán iqör. Magyarázat: 1. Raeti emelet, 2. Alsóliász hettangi-szinemuri emelet (kszéntelepes
csoport), 3. Alsóliász lotharingi emelet, alsó tagozat (fedhomokk csoport), 4. Alsóliász lotharingi emelet
fels tagozat (fedmárga csoport), 5. Középsliász alsó tagozat (foltos mészmárga csoport), 6. Alsókréta

fonoíit, 7. Szerkezeti vonal, 8. Kutatófúrás
Finnre 3. Geological sections across the phonolite area of Kövestet. Plotted by Z. Némedi Varga
rgór. Explanation : 1. Rhaetian stage, 2. Hettangian and Sinemurian stages of the Power Pias
(coal measures), 3. Fotharingian stage of the Power Pias, lower part (overlying sandstone suite), 4. Fotlia-
ringian stage of the Power pias, upper part (overlying mari suite), 5. Power part of the Middle Pias

(spotty calcareous mari suite), 6. Tectonic line, 8. Prospecting bore-hole

kitöltései. A mellékkzetek csapása felszín alatt nem követi a fonolitot, teleptelérré

minsítését a körülvev rétegeknek a felszínen közel megegyez települése okozta. A k-
fejt bejáratának baloldalán megegyez, a jobboldalán eltér a fonolit és a köviiletes

agyagmárga érintkezési felülete. Az elfordulás K-i és DK-i részén a fonolittal közel

egyez településben követhet a kszéntelepes fed alsó tagozata (fedhomokk csoport)

.

Az északi területrészen jelents 45°-os csapásirány eltérés mutatkozik, mivel a fonolit
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9
K- 144

4 ábra. A kövesteti fonolit fedszintvonalas térképe. Szerkesztette: Némedi Varga Zoltán
1961. Magyarázat: 1. Fonolit kibúvási vonala, 2. Fonolit kiékeldési vonala, 3. Szerkesztett szint-

vonal, 4. Feltételezett szintvonal, 5. Kutatófúrás

Fig. 4. Map showing the contour Lines of the top of the Kövestet phonolite. Plotted by Z. Némedi
Varga, 1961. Explanation: 1. Outcrop line of the phonolite, 2. Line of wedging out of the

phonolite, 3. Plotted contour line, 4. Presumed contour line, 5. Prospecting bore-hole

•K-144

,K-m
• K- 114

5. ábra. A kövesteti fonolit feküszintvonalas térképe. Szerkesztette: Némedi Varga Zoltán
1961. Magyarázat: 1. Fonolit kibúvási vonala, 2. Fonolit kiékeldési vonala, 3. Szerkesztett szint-

vonal, 4. Feltételezett szintvonal, 5. Kutatófúrás

Fig. 5. Map showing the contour lines of the bottom of the Kövestet phonolite. Plotted by Z. N é m e d i

Varga, 1961. Explanation: 1. Outcrop line of the phonolite, 2. Line of the wedging out of the
phonolite, 3. Plotted contour line, 4. Presumed contour line, 5. Prospecting bore-hole



Némedi-Varga : Hegységszerkezeti vizsgálatok fonolitteriileten 45

a mellékkzeteket áttöri. A fonolit feküjében feltárt kszéntelepes csoportnak a vasasi

É— D-i csapása a fonolit alatti kövesteti lejtsaknában ÉK— DNy-i tengely antikliná-

list formálva átmegy a Béta-aknán feltárt K— Ny-i csapásba. Ugyanez a csapásváltozás,

ha nem is ilyen jól, de követhet a fonolit fedjében is a kutatófúrások alapján. Míg a

hetényi területen a H-5, H-7, H-11, H-15, H-23, H-26, H-30 sz. fúrás adatai szerint

a fonolit a kszéntelepes csoport fels részében — 30— 40 m-re a fed határától — jelent-

kezik, addig a K-46, K-118, K-25 sz. fúrásban a fed magasabb fels tagozatában (fed-

márga csoport) található, mintegy 250 m-re a kszéntelepes csoport határától (lásd

összehasonlító táblázat, 2. ábra).

6. ábra. A. kövesteti fonolit vízszintes síkmetszetei. Szerkesztette: Néinedi Varga Zoltán 1961

Fig 6. Horizontal pláne ssctions of the Kifestet phonjilite. Plotted byZ. Némedi Varga. 1961

A kutatófúrások egy részénél, különösen amelyek magfúrással mélyültek, meg-
figyelhet volt a fonolit nndkét oldalán 15 — 150 m között váltakozó torlódásos zóna.

Jól szemléltetik a jelenlétét a dlésszögváltozások. A H-23 sz. fúrásban a torlódásos

zónáig a rétegek dlése 30— 35°, a 15 m-es zónában 45— 53° között változik A fonolit

dlése a fonolit fedszintvonalas térképe és a földtani szelvények alapján a kfejtben
mért 3o°-nak vehet. A 44 m vastag alsó zóna dlésértéke 35 — 40°, majd a fúrás talpáig

20— 30° között változik. Találhatók ennél eltérbb adatok is. Torlódásos zónával kísért

a fonolit és a mellékkzet érintkezése a H-23 sz. fúrás környékén is, ahol a kszéntelepes

csoportnak közel azonos fels részén helyezkedik el. A torlódásos zónát 9 flírásban ész-

leltük. Az alsó zóna mindig vastagabb, erteljesebb az igénybevétel. W e i n Gy. szíves

szóbeli közlése szerint a bányában sehol sem észlelt torlódásos zónát a karbotrachidolerit-

telérekkel kapcsolatban s ezért szerinte a merev fonolit határán a plasztikusabb mellék

-

kzetek késbbi tektonizmus hatására másodlagos gyüredezettségek.

A fonolit és a mellékkzet kölcsönhatására a fonolitszegély világos zöldesszürkévé

lett, s a mellékkzetben kontaktöv alakult ki. A fonolitszegély kialakulása a fonolit-

vastagságtól függ s általában 2 — 3 m. A H-26 sz. fúrásban a fonolit közel van a kiékel-

déshez (28 m vastag) s ezért teljes egészében átalakulást szenvedett.
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A mellékkzetben kialakult kontaktöv helyenként változik. Eddig a H-30 sz.

fúrásban jelentkezett legnagyobb vastagságban (16 m). A K- 118 sz. fúrás 256 méterébl
származó magminta szerint a fedmárga a kontakt övben feketésszürke kalciterekkel

átjárt, repedéses, mészmentes kzetté alakult át.

Hegységszerkezeti viszonyok

Melegmánytói-Pécsváradig követhet a triászmagvú alsóliász kszénösszlet

és tengeri fedképzdményei alkotta boltozat, melyet Hosszúhetényen és a Völgyi réteken

áthúzódó szerkezeti vonal oszt két részre. A nagy vettl Ny-ra az ÉK— DNy-i tengely-

irányú Melegmány-hárságyi, K-re a K—Ny-i lefutású hosszúhetényi antiklinálisnak

nevezett boltozatszakaszok helyezkednek el. A vizsgált terület a Melegmány-hárságyi

boltozat északkeletibb részét foglalja magában.

A fonolittömeg jelenléte bonyolulttá tette a szerkezeti képet, így a környez
területek tanulmányozott szerkezeti viszonyait kell elször vizsgálat tárgyává tenni,

mivel azok szoros összefüggésben vannak a fonolitterület szerkezeti elemeinek keletkezé-

sével. A fonolitbenyomulás pedig az azt követ szerkezetalakulást befolyásolta. Ezt

figyelembe véve nézünk területünktl egy kissé távolabbra is. A terület északi szinkliná-

lisba hajló részének és a mézesteti antiklinálisnak fontosabb szerkezeti vonalait a kuta-

tások felderítették. Mindkét f szerkezeti elem ÉK— DNy-i lefutású. ÉK-felé hajló ten-

gellyel — az antiklinális esetében meredekebb É-i szárnnyal — és megegyez csapás-

irányú törésvonalakkal. Az irodalomban ismételten említett É-i feltolódáson és D-i

fvetn kívül további szerkezeti vonalak mutathatók ki. Legjelentsebb a szinklinális

területén húzódó, a D-i fvetvel párhuzamos, tle délre es vet, melyet elször a K-133

sz. fúrásban észleltünk, ahol 300— 350 m vastag rétegsor kimaradásával került egymás

mellé a középsliász foltos mészmárga csoportjának a középs- és az alsóliász fedmárgá-

nak alsó része. Ezek után területünkön számos fúrásban sikerült kimutatni a jelenlétét

(K-113, K-125, K-143 stb.). A kövesteti terület és környékének helyzetét a gyrdéses
és töréses szerkezeti elemek határozzák meg.

A feltolódások és vetdések jellegzetes együttesét aszimmetrikus ék-szerkezetnek

tekinthetjük. Összenyomó erk hatására alakult aszimmetrikus ék-szerkezetet elször

K ó k a y J. [3] mutatott ki Várpalota környékérl, s keletkezését az igénybevett réte-

geknek a nyomás hatására törési síkok mentén a legkisebb ellenállás irányába történ

kitolódásával magyarázza. Hasonló Migliorini ,,összetett-ék”-nek nevezett szer-

kezete, melynek létrejöttét a feszültség-irányok változásának tulajdonítja (7. ábra).

De Sitter [8] szerint a feltolódások legyezszer elhelyezkedése nyírási sikok rotá-

ciójának, s a vetdések az igénybevétel további szakaszában a kompresszió irányválto-

zásának eredményei, melyet a feltolódott rétegsor terhelésébl származtat. S c h m i d t

E. R. Az É-i feltolódás mellett a nyilvánvaló D-i fvett az általános hegységszerkezeti

viszonyokra hivatkozva feltolódásnak minsítette [7]. Balkay B. [1] felismerve,

hogy a feltolódásokkal párhuzamos csapású vetk csak helyileg jelentenek széthúzódást,

a vetket a rátolódott aktív rögöknek a passzív rögöktl való elszakadási felületeinek

tartja s létrejöttüket a vetsík alatti rög lényegesebb fölfelé nyomulásával képzeli el.

A részaránytálán ék-szerkezet esetében általában enyhehajlású síkon történt rátoló-

dásokkal és meredek síkú vetkkel találkoztunk (8 . ábra) . A Zobák-kövesteti terület eseté-

ben fordított a helyzet, amit egyrészt a gyrdésben résztvev kompetens és inkompetens

rétegek ismétldésébl álló kszéntelepes csoport, valamint a fekü- és fedrétegsor eltér

viselkedésében, másrészt az összenyomó erhatás megnyilvánulásában kell keresnünk

(9. ábra). A csúsztatósíkoknak irányok szerinti kialakulását — ugyanolyan erhatás
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mellett — az igénybevett anyag is befolyásolja. A területen kimutatott egyenlejtes

szerkezeti vonalak (feltolódás, vet) ÉNy— DK-i irányban ható erhatást jelölnek.

A vetk a gyrdést és feltolódást eredményez nyomó-
erhatás csökkenésének a feltolódott rétegsor elhelyez-
kedésére visszavezethet anyagterhelésnek és fesziiltség-

7. ábra. Összetett ék-szerkezet Migliorini szerint

Fig. 7. Compound wedge structure according to Migliorini

8. ábra. Részaránytalan ék-szerkezet, mint az északmeeseki fiatal pikkelyszerkezet
kialakulásának elvi vázlata

Fig. 8. Asymmetrical wedge structure as a theoretical scheme of the formation of the récén t

imbricated structure in the northem part of the Mecsek Mountains

9. ábra. Részaránytalan ék-szerkezet s egyben a komlói É-i feltolódás és D-i fvet keletkezésének
magyarázata. (A— A’ a bányamvelésekkel feltárt szint)

Fig. 9. Asymmetrical wedge structure offering explanatiou fór the formation of the northem
upthrust and the Southern main fault in Komló. (A— A’ represents a level exposed by workings)
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feloldódásnak eredményei. Keletkezésük folyamatát az erhatások egyen-

súlyra törekvése jellemzi. A vetsíkok helyzetét az ered er iránya, keletkezési id-
tartamát pedig a nyomó erhatás csökkenésének mértéke határozza meg.

Kimutatható részaránytalan ék-szerkezet az intrapannon mozgásokkal kapcsolat-

ban is. Az északmecseki pikkelyben a mezozoikumnak D-i irányba a harmadkori üledé-

kekre történ feltolódási síkjaiból, és a K— Ny-i csapású peremi leszakadások meredeken
É-felé dl vetfelületeibl álló szerkezetet aszimmetrikus ékkel magyarázhatjuk, mint
annak egyik legszebb példáját.

A fonolit földtani helyzete arra utal, hogy a feltörést megelzen a mellékkzetek
ÉNy— DK-i irányú erhatásra ÉK-felé megbillentve felgyrdtek s az ekkor keletkezett

harántirányú repedések egyikébe nyomult be a fonolit. Rekonstruálva a Melegmány-
pécsváradi boltozat kövesteti szakaszát, az a fonolit feltörést megelzen közelíten

ÉK— DNy-i tengelyirányú, meredekebb északi és laposabb déli szárnyú ferde boltozat

lehetett, ÉK-felé hajló tengellyel. A boltozat tengelye a fonolittömeg területén a H-23 sz.

fúrás tájékán fut le. A gyrdés mértékét a K-46, K-72, K-118, K-122, K-125 sz. fúrások

fonolit alatti rétegsorainak dlésértékei igazolják. W e i n Gy. bányabeli megfigyelések

alapján az ixjkimmériai mozgások hilszi szakaszával kapcsolatban a törések és kisebb

kiemelkedés mellett egyhe gyrdést is feltételez a vulkanizmus f kitörési szakaszát

megelzen [16]. Jelenlegi vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a fonolit-
tömeg egy jelentsebben gyrt és töréseket is tartalmazó
boltozat tengelyirányára közelíten merleges csapású
hasadékot tölt ki. Ez alátámasztja Vadász Elemérnek azt a korábbi

megállapítását, hogy akövesteti fonolit felszínre nem tört bizma-
lit jelleg szubvulkánnak tekinthet. A fonolitbenyomulást köve-

ten a kompressziós erhatás folytatódott. Ezt igazolja az elfordulás DK-i részén meg-
figyelhet kszéufedrétegek ÉNy-i irányába a fonolitra torlódása. A inonoklinális

helyzet fedmárgát szépen tárja fel a Hosszúhetény— Hird közötti normál nyomtávú
vasútvonal nyárasháti bevágása. A feltárásban végzett kzetrésmérések 325

0
felé irá-

nyuló réteglapmenti rátolódásokat jelölnek.

A terület szerkezeti vonalait vizsgálva a fúrások alapján a gyrdést követ
és a fonolitbenyomulást megelz idszakra rögzíthet a K-66 és K-65 sz. fúrások között

lefutó, közelítleg ÉK— DNy-i lefutású s meredeken ÉNy felé dl vet. Elvetési magas-

ságát tekintve közepes vetnek felelhet meg. A kövesteti lejtsakna els szintjén e vet
mentén érintkezik rendellenesen a produktív összlet a fedvel. Wein Gy. [14] a mézes-

teti antiklinális területén igazolta egy ÉNy— DK-i irányú törésvonal jelenlétét s a f-
szerkezeti elemeknél — mivel azokat elvetette — fiatalabbnak, a miocénnél pedig id-

sebbnek állapította meg. A kövesteti területen ennek az iránynak folytatásába esik

az a szerkezeti vonal, amelynek mentén a Hármas-hegy lábánál, a Hegyel hátján ki-

bukkanó trachidolerittelérek hirtelen lezáródnak. Ez a vet csak helyileg okozott csapás-

változást. A fonolitot borító márgarétegek közelíten ÉNy— DK-i csapásával szemben

a vet másik oldalán ÉK—DNy irányt követnek. Délebbre a Nyárasliát és Tojrét

tájékán, a vasúti bevágás, kisebb feltárások és az épül akna adatai alapján az antikli-

nális déli szinklinálisba hajló szárnyát láthatjuk átlagos 132/34° dlésértékkel.

A hosszúlietényi nagy vett mely a Völgyi réteken és a községen halad keresztül

elször Kovács L. [4] említi. Balkay B. [1] szerint a vettl K-re es boltozat

tengelye a hárságyihoz képest É-ra tolódott. A felszíni és fúrási adatok alapján meg-

állapítható, hogy a meredeken K-felé hajló vízszintes mozgási összetevre is mulató

harántvet mentén történt a K-i rész, a tulajdonképpeni hosszúhetényi boltozatrésznek

dél felé irányuló mozgása. Hetény nyugati részéhez viszonyítva az elvetdés nagysága kb.

200 m-nek adódik, a vízszintes eltolódás mértékét az antiklinális északi szárnyában a
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Pokmálán (Csókak) felszínre lep trachidoleritteléreknek a Hármas-hegy alján észlelt

folytatásai alapján kb. 200— 300 m-nek tartjuk. A dlésszög és csapásirányváltozás

i

10. ábra. A nyárasháti vasúti bevágás izo-

vonalas kzetrésdiagramja. Magyarázat :

i — 2 —

3

—

4

—

6

—

8

— 10 > %, 150 mérés

Fig. 10. Isometric rock fissure diagram
of the railway cutting in Nyárashát.
E x p 1 a 11 a t i o n : 1 — 2 — 3— 4— 6 — 8 — 10

> %» 1 5° measurements

É

12. ábra.. A felhagyott foiiolitkfejt izovonalas
kzetrés diagramja. Magyarázat :

1 — 2—

3

— 4 — 6— 8 — 10 > %, ioo mérés
Fig. 12. Isometric rock fissure diagram of
the abandoned quarry. Explanation :

1—2— 3 — 4— 6— 8—10 > %, 100 measu-
rements

t

11. ábra. A mköd fonolitkfejt izovonalas
kzetrés diagramja. Magyarázat :

1—2 — 3—

4

—

6

—

8

— 10 > %, 100 mérés
Fig. 11. Isometric rock fissure diagram
of the active phonolite quarry. Explan-
ation: i—2 —

3

—

4

—

6

— 8 — 10 > %, 100
measurements

13. ábra. A fonolit délkeleti kibúvásának
izovonalas kzetrésdiagramja: Magyará-
zat: x — 2 — 3 — 4

— 6— 8— io> %, 100 mérés

Fig. 13. Isometric diagram of the fissures
in the south-eastern outcrop of the phonolite.
Explanation: 1— 2 — 3 — 4 —6— 8— 10 > %,

100 measurements

a rotációs mozgás eredménye. Az elmozdulás kora kétségtelenül a trachidoleritfeltörés

és gyrdés utáni.

A fonolitbenyomulást követ idszakra tehet a H-30 sz. fúrástól nyugatra húzódó
ÉÉK— DDNy-i csapású vet, jelenlétét a H-30 sz. fúrásban a kszéntelepes csoportnak

a fedvel történ tektonikus érintkezése, és kb. 60 111 fedhomokk csoport kimaradása

4 Földtani Közlöny
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alapján valószínsítjük. Úgyszintén kisebb jelentség a H-23 és H-5 sz. fúrások között
lefutó K— Ny-i csapású, vízszintes elmozdulást eredményez szerkezeti vonal, mely
lényegileg ÉNy— DK irányú hegységképz erhatásra keletkezett f csúsztatósík.

Jelenlétét a fedhomokk csoport fels határát jelz homokkréteg helyzete igazolja

(H-23, H-5 és térképez fúrások alapján). Bányában is követhet a fonolittest déli hatá-

rán jelentkez az elbbivel hasonló igénybevételre keletkezett szerkezeti vonal.

A terület DK-i részén ÉNy-felé irányuló feltolódást a H-25 és H-29 sz. fúrások

kszéntelepes csoportjában jelentkez jelents rétegsor ismétldés, valamint a H-25
fúrásban a fedhatárának a H-7 sz. fúrás és a felszíni viszonyok szerint vártnál magasabb
helyzete alapján valószínsítjük.

Mivel a feltolódásnak tulajdonított rétegsor-ismétldés jelents kitermelhet
kszénvagyon növekedést okozott, a feltételezés igazolását a közeljövben a területnek

ezen a részén mélyül két kutatófúrástól várjuk.

A tanulmányozott kövesteti terület a Melegmánv-hárságyi boltozat legbonyo-

lultabb szakasza, közepén a mozgást fékez fonolittömeggel. Különösen az intrapannon

mozgásokkal szemben ismerhet fel a fonolit merev tömegként való viselkedése. Komlói
bányabeli és fúrási adatok alapján a D-re irányuló mozgások srn ismétld néhány-

méteres nagyságú feltolódások formájában jelentkeznek. A fonolittömeg pasz-
szív ellenállásának eredménye a Hármas-hegy nagyobb
arányú D-re tolódása s a középsliász fiatalabb soroza-
tának rendellenes érintkezése az alsóliász f e d m á r g á v a 1 .

Kzetrésmérések eredményei

A terület négy pontja volt alkalmas — a feltárási viszonyok miatt — kzetrés-

mérésekre.

A kiértékelés menete a következ volt: a kzetréseket elször sztereografikus

vetület hálón ábrázoltuk, majd elkészítettük az izovonalas kör-diagramot. (10, 11, 12,

13. ábra). Ezáltal a pontsrségi vonalak az abszolút érték mellett megadják a viszony-

lagos repedéselfordulást is. Az izovonalas diagramról a gyakorisági maximumoknak
leolvastuk a dlésadatait. A kapott súlyozott értékeket egyszer csapásdiagramban

ábrázoltuk a gyakoriság és a genetikai osztályozásuk jelölésével (14., 15., 16., 17. ábra).

Az els mérési sorozat a nyárasháti vasúti bevágás fedmárga összletében történt

(10. és 14. ábra).

Legnagyobb gyakorisággal a réteglapmenti nyírási felületek szerepelnek, melyek

mentén az elmozdulás a csapásra közel merleges s ÉNy-felé irányul. A rétegfejeket adó

síkok tenziós vagy rotációs nyírási jellegét eldönteni nem lehetett. Felteheten mindkét

erhatás érvényesült egymásutáni sorrendben. Az általános kompresszív erhatás mellett

az I. rend nyírási felületek (Mohr síkok), — melyek a hatóervel hegyes szöget zárnak

be — helyileg is térszkülést jelölnek. Az I. rend csúsztatósíkpár közül az egyik (250/84°)

fejldött ki jelentsen, míg a másik kevésbé. Ehhez az erhatáshoz kapcsolódik az ala-

csony gyakorisággal jelentkez ÉNy— DK-i csapású tenziós repedések keletkezése.

DNv-i dlésük a gyrt szerkezet DK-i hajlásút jelzi. De Sitter szerint a szerkezetre

merleges tenziós repedések és az erhatással hegyesszöget bezáró nyírási felületek szin-

klinálisra jellemzk [8]. A diagramon jelölt II. rend nyírási felületek, bár gyakoriságuk

alacsony, antiklinális szerkezetet is jeleznek. A fentiekbl arra következtetünk, hogy

a bevágás az antiklinális déli szárnyának közvetlen az inflexió alatti szinklinálisba hajló

részét tárja fel.
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Feltn, hogy a repedésrendszerek ugyanabban az irányban ható ermegnyilvá-

nulást jeleznek. Fz jól összeegyeztethet a fonolit intenzitás-csökkent szerepével, mely

az intrapannon mozgások alatt is érvényesült, s ezáltal a területnek ez a része nyomás -

árnyékba esett.

A második mérési hely a mköd fonolitkfejt (n. és 15. ábra), melynek kzetrés-

diagramja szintén FNy— DK-i erhatást mutat, helyileg az antiklinális gerincszakaszára

14. ábra. A nyárasháti vasúti bevágás kzetrés-
rendszere. Magyarázat: i.I. rend tenziós
repedés, 2. Rotációs nyírási felület (réteglap), 3.
Rotációs nyírási felület (tenziós repedés?, réteg-
fej), 4. I. rend nyírási felületek, 5. II. rend

nyírási felületek.

Fig. 14. Fissure System of the railway
cutting in Nyárashát. Ex planation :

1. Primordial tension fissures, 2. Rotational
shear surface (bedding pláne), 3. Rotational shear
surface (tension fissure?, head of bed), 4. Primor-
dial shear surfaces, 5. Shear surfaces of second

order.

A kzetrések gyakorisági viszonyai:
Frequency of fissures in rocks:

Sorszám Súlyozott
dlésérték

Gyakoriság

Serial Weighed value Frequency
number of dip

I. 331/60° 8%
Ti. 1 32 /34

° <10%
III. 283/72° 2%
IV. 250/84° <10%
V. 65/88° <10%
VI. 225/75° 1%
VII. 26/80° 4%

VIII. 10/78° 2%

15. ábra. A mköd fonolitkfejt kzetrésrend-
szere. Magyarázat: 1. II. rend tenziós
repedés. 2. HÍ. rend tenziós repedés. 3. Rotációs
nyírási felület (,, réteglap”), 4. Rotációs nyírási
felület („rétegfej”), 3. II. rend nyírási feliilet.

Fig. 15. Fissure System of the active phonolite
quarry. Explanation : 1. Tension fissure
of second order, 2. Tension fissure of tliird order,

3. Rotational shear surface („bedding pláne”),
4. Rotational shear surface („head of bed”),

5. Shear surface of second order.

A kzétrések gyakorisági viszonyai:

Frequency of the fissures in rocks:

Sorszám Súlyozott
dlésérték

Gyakoriság

Serial
number

Weighed
value of dip

Frequency

I. 136/75
°

4%
II. 315 / 78

° 2%
III. 286/73° <10%
IV. 230/44° <10%
V. 35 /26

° <10%
VI. 204/55° <10%

jellemz térnövekedéssel. Fzt a hajlítóigénybevételt tükrözi az erhatással tompaszöget
bezáró II. rend nyírási síkpár egyikének kifejldése és a 10 m vastagságot is elér liidro-

fonolittal kitöltött FK— DNy-i csapású tenziós repedések.

A közelítleg FNy— DK-i csapású réteglapnak és rétegfejnek megfelel rotációs

nyírási síkok mellett itt szerepel hasonló csapásiránnyal, DNy-i dléssel a III. rend
tenziós repedés is, amelyet 2— 3 cm vastag hidrofonolittelérek töltenek ki. A III. rend
tenziós repedéseket ÉK— DNy-i síkban ható forgatónyomaték eredményének kell tekin-

tenünk, mivel csak a fouolitra korlátozódnak és helyileg dilatációt jelent igénybevételhez
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kapcsolódnak, amelyre jellemz tenziós irány az ÉK-DNy-i. A jobbra irányuló forgató-
nyomaték keletkezésének lehetségét jól szemlélteti a terület ÉK-i ill. DNy-i részén
a különböz korú képzdmények a vízszinteshez elfoglalt helyzete. A felhagyott kfejt
térség kzetrésdiagramján (12. és 16. ábra) a hidrofonolittal kitöltött uralkodó tenziós
repedések a forgatónyomaték hatására keletkeztek, mivel az ÉNy-DK-i síkban ható
ervel kb. 45 -os szöget zárnak be. Mellettük kisebb gyakorisággal a normál tenziós

16. ábra. A felhagyott fonolitkfejt kzetrés.
rendszere. Mag y’a r á z a t : 1. II. rend ten-
ziós repedés 2. III. rend tenziós repedések, 3.

Rotációs nyírási felületek („réteglap”), 4. Rotá-
ciós nyírási felület („réteg fej”), 5. II. rend

nyírási felület.

Fig. 16. Fissure System of the abandoned
phonolite quarry. Explanation : 1. Ten
sión fissure of second order, 2. Tension fissures o'

third order, 3. Rotational shear surfaces („bed*
ding pláne”), 4. Rotational shear surfaces'
(„head of bed”), 5. Shear surface of second order.

iy. ábra. A fonolit délkeleti kibúvásának kzet
résrendszere. Magyarázat: 1. II. rend
tenziós repedések, 2. Rotációs nyírási felület

(„réteglap”), 3. Rotációs nyírási felület

(„rétegfej"), 4. I. rend uyirásí felületek, 5. II.

rend nyírási felület.

Fig. iy. Fissure System of the south-eastem
outerop of the phonolite. Explanation :

1. Tension fissures of second order, 2. Rotational
shear surface („bedding pláne”), 3. Rotational
shear surface („head of bed”), 4. Primordial
shear surfaces, 5. Shear surface of second order.

A kzetrések gyakorisági viszonyai: A kzetrések gyakorisági viszonyai:
Frequency of the fissures in rocks Frequency of the fissures in rocks:

Sorszám Súlyozott
dlésérték

Gyakoriság Sorszám Súlyozott
dlésérték

Gyakoriság

Serial
number

Weighed
value of dip

Frequency Serial
number

Weighed
value of dip

Frequency

I. 306/85° 3% I. 114/60° 4%
II. 270/75

° <10% II. 88/50° 6%
III. 254/62° <10% III. 270/33° <10%
IV. 232/54° 8% IV. 228/50° 6%
V. 53 /54

° 6% V. 29/70° 6%
VI. 45 /35

°
4% VI. 358/84° <10%

VII.
VIII.

202/72°
108/63°

<IO°/„
1%

VII. 175/88° <10%

síkok is szerepelnek. Ezt a keletkezést valószínsíti az, hogy ezek a tenziós repedések

korábbi nyírási síkokkal is egybeesnek, vagyis azok felújultak s a korábbi síkmenti el-

mozdulást a falak szétnyílása váltotta fel. A fonolit délkeleti kibúvásának kzetrésrend-

szere (13. és 17. ábra), az elzktl kissé eltér erhatást jelöl, mely a peremi résznek

az igénybevételt követ mozgások hatására történt kimozdulására utalhat. A kihlési

repedéseket nem lehetett a késbb keletkezett repedésrendszertl egyértelmen elkülö-
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níteni, mivel azok legtöbbször egybeesnek valamelyik orogén fázis által létrehozott

repedésekkel. A kzetmérések is azt bizonyítják, hogy a Meleg -

m á n y
- p é e s v á r a d i boltozat kövesteti szakaszán elsd-

leges ÉNy - DK-i irányú összenyomó ermegnyilvánulás-
sal kell számolnunk.
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Teclonic investigations in the phonolite area of Kövestet (Mecsek Mountains)

Z. NÉMEDI VARGA

The bore-hoies sunk fór prospecting, penetrate the Liassic coal measures of the
Mecsek Mountains and permit the study of one of the two occurrences of plionolites of

this region, namely that of Kövestet. The tectonic investigations carried out on the
phonolite and in the adjacent areas have fumished new evidence to the knowledge of the
dynamic meehanism of the volcanic and tectonic activities in the Mecsek Mountains.
As far as the formation of the coal measures is concemed the area in question represents
a transition between the area of Komló and that of Hosszúhetény. The lower and the
upper boundary of the coal measures can be traced on the basis of the lithology as well
as on that of the core logs. The Lower Liassic, Lotharingian, maríné rock suite overlying
the phonolite can be split in two parts, and the bore-holes permit to trace in the lower
part a leading Gryphea horizon consisting of 3 beds. The phonolite has been cut by 13
bore-holes. It strikes NW -— SE and its intrusion fills a fissure whieh is normál to the
axis, trending NE—SW, of an asymmetrieal anticline brought about by the preceding
tectonic movements. This fact eonfirms E. V a d á s z’s fonner statement that the phono-
lite of Kövestet can be regarded as a subvolcano of bismalite character that has never
erupted to the surface. The interaction of the phonolite and of the bedrock caused the
margin of the phonolite to tm light greenish-grey, and a contact zone was fonned in the
bedrock. In 9 bore-holes, a zoneof imbrication measuring 15 to 150 m could be observed
which indicates the different behaviour of the phonolite mass and of the bedrock
during the posterior movements. The association of upthrusts and faults caused by Cre-
taceous and more recent movements is explained by the presence of an asymmetrieal
wedge structure. On the basis of the measurements of rock-fissures in the phonolite
quarry and in the overlying coal measures it may be assumed that in this area the strain

has manifested itself, above all, in NW-SE direction.



ÜLEDÉKKÉPZDÉSI IDTARTAMSZÁMÍTÁS
A DÉLMECSEKI SZARMATA RÉTEGEKBEN

SZEDERKÉNYI TIBOR*

Összefoslalás: A mélyfúrásokkal feltárt Szilág}- környéki szarmata összletet alkotó
kovaföld, diatomás márga, inészmárgakzetek nagyrészben éves éghajlati változásokat
jelz mikrorétegzettséget mutatnak. A rétegzetlen kzetek ezekkel azonos anyagi össze-
tételnek, tehát a számításnál átlagértékekkel jellemezve nagyobb hibát nem okoznak.
Durvább törmelékes kzet igen kevés a rétegsorban, tehát á mikrorétegek számlálása
útján közelít pontossággal megadható az egyes rétegek és a teljes szarmata összlet képz-
dési idtartama. Ez a Szilágy-2 és a Marton fa- 1 . sz. fúrásokból nyert adatok alapján
mintegy 700 000 év. A kzetrétegek anyagi minségébl és lerakodási idtartamából
közelít pontossággal megadható a szarmata séghajlat. Az egyes rétegek által jellemzett
éghajlattípusok idtartama viszonylag jó egyezést mutat Bacsák égi mechanikai
alapon számított pliocén és pleisztocén éghajlattípusainak idtartamával.

Az üledékes kzetek jellemz tulajdonsága a szakaszosság, ritmusosság, mely

periodikusan ismétld földtani jelenségek hatását tükrözi. Különösen nagy jelentsége

van az olyan törmelékes üledékes kzetekben, ahol smaradványok hiányában nehéz-

ségekbe ütközik a rétegtani szintezés, telepazonosítás, fáciesvizsgálat. A kell alapos-

sággal folytatott és jól értelmezett ciklusvizsgálatok segítségével mindezek aránylag jó

eredménnyel elvégezhetk. További elny, hogy a ciklusok és ritmusok vizsgálata eseten-

ként felhasználható keletkezési idtartamszámításra is.

A délmecseki. Szilágy környéki szarmata összletben a kzetek ritmusos mikro-

rétegzettségi jelensége alapján idtartamszámítást végeztünk dr. Barabás A. javas-

latára, aki igen behatóan foglalkozott a ciklusosság és ritmusosság kérdésével és errl

a Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjában eladást is tartott. Vizsgálatai

szerint csatlakozott Vadász E. véleményéhez, aki élesen különválasztotta a ciklus

és ritmus fogalmát. Szerinte a ciklusosság és ritmusosság, ill. üledékszakaszosság és üte-

messég egyaránt a földtani jelenségek és kzettípusok komplexumának idszakos ismét-

ldését jelenti, de ezen belül a ciklusokat tektonikai okok hozzák létre, mig a ritmusokat

elssorban idjárási tényezk okozzák. Az üledékszakaszokat (ciklusokat) nagyság

szerint is osztályozza. Megkülönböztet nagy, közepes és kis szakaszokat.

Barabás A. a ritmus fogalmát némileg kiterjesztette. Véleménye szerint

a ritmus vagy üledékütem a földtani folyamatoknak nem szerkezeti okokra vissza-

vezethet idszakos üledékanyag-változása.

Ezek alapján: apró ritmusok az évszakos változások nyomán, kis ritmusok a nap-

folttevékenység 11 éves periódusának éghajlati hatása nyomán, közepes ritmusok a

Bacsák -féle szoláris klímatípus-ingadozás okozta ritmusosság, végül nagy ritmusok

eljegesedési korszakok ritmusos ismétldése nyomán.

Vadász E. szerint az üledékszakaszok (ciklusok), valamint az üledék-ütemek

(ritmusok) alkalmasak lehetnek keletkezési idtartamszámításra. Az alábbiakban közölt

idtartamszámítás ilyen ritmusosság alapján történt, mivel a szarmata összleten belül

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1962. február 22-i ülésén. Kézirat
lezárva 1962. szept. 28.
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üledékváltozások jól kimutathatóan azonos jelleg tektonikai mozgás hátterén kialakult

éghajlatváltozásokra vezethetk vissza.

Az apró ritmusok alapján történt idtartamszámítás eddig általánosan elfogadott

módszer volt. Barabás A. sok bizonyítékot mutatott fel azzal kapcsolatban, hogy

a paleozoikumban a kis ritmusoknak nagy szerepe volt, ezért ott ezeket fel lehet használni

földtani idtartamszámításra. Ugyancsak reámutatott arra a lehetségre, hogy aBacsák-
féle szoláris klhnatípus-ingadozást alkalmazva a földtani múltra, a közepes ritmusok is

felhasználhatók ilyen számításokra.

A szarmata összletben végzett számításnál az apró ritmusok alapján dolgoztunk,

de egyidejleg megvizsgáltuk azt is, hogy a közepes ritmusok felhasználhatók-e ilyen

meghatározásokra.

A fentiekbl kitnik tehát, hogy valamely periodikus ismétldést mutató kzet
esetén a megfelel mérszám ismeretében viszonylag pontosan megadható adott helyen

az üledékes kzet lerakodási idtartama. Természetesen az idtartamszámítást sokféle

zavaró körülmény bizonytalan értékvé teheti; pszefites, pszammitos kzetekben gya-

koriak az üledékhézagok, kimosási jelenségek. Ezek méretét nem ismerve a leggondo-

sabban elvégzett számítás is helytelen adatokat szolgáltathat.

A pontosabb keletkezési idtartam meghatározásához alapveten szükséges tehát :

a) Az üledékképzdés folyamatának ismerete.

b) A mérend összlet pontos rétegtani határainak ismerete.

c) Tudni kell a földtani korát.

d) Ismerni kell azoknak a periódusoknak pontos idtartamát, amelyek segít-

ségével a számítást végezzük.

Legpontosabb meghatározások olyan kzeteknél végezhetk, amelyek a lerakódás

alatt legérzékenyebben reagáltak az éghajlati körülmények megváltozására. Ilyenek

a periglaciális szalagos agyag, a mikrorétegzett kovaföld, diatómás márga, amelyek

híven tükrözik az évszakos változásokat. Ezekben a kzetekben legpontosabb a számítás,

mert a periódusok mérszáma biztosan megadható. Sokkal nagyobb problémát jelent

a paleozóos, kisebb mértékben a mezozóos ritmusos rétegzés kzetek idtartam-meg-

határozása a mérszám bizonytalansága miatt. Barabás A. megállapítása szerint

a harmadidszaki kzetek legkisebb ritmusos egysége általában évszakos változásokra,

az idsebb kzetek esetében 1 1 éves, vagy hosszabb ideig tartó változásokra vezethet

vissza. A közepes ritmusok mind a harmadidszakban, mind az idsebb képzdmények-
ben megtalálhatók és felhasználhatók idtartamszámításra. (Idtartamuk 25,000—
40 000 év.)

A Mecsek-hegység D-i elterében Martonfa és Szilágy-puszta környékén lemélyített

fúrások képzdési idtartamszámításra alkalmas neogén rétegsort tártak fel. Különösen

alkalmasnak bizonyult ilyen mveletre a szarmata rétegösszlet, ami mondhatni ideális

lehetséget ad az aránylag nagy pontosságú idtartam-meghatározásra, st ehhez kap-

csolódóan megállapíthatók közelíten az akkori éghajlati viszonyok is.

A flírások által harántolt medencebelseji szarmata rétegsor vastagsága a Martonfa-

1 sz. fúrásban 140 m, mely nagyobb területen — így a Szilágy-II. sz. fúrás területén is —
azonos. A magfúrással vett kzetminták legnagyobb részében közvetlenül vagy köz-

vetve a számítás különösebb nehézség nélkül elvégezhet.

Egyedüli problémát az jelenti, hogy a szarmata üledékek konglomerátummal
kezddnek és 11,3 m vastagságban pszefites, ill. pszanunitos kzetek a rétegösszlet leg-

alsó rétegei. Ezek keletkezési idtartama a rossz magkihozatal miatt nem állapítható meg,

ezért a számításból kihagytuk.
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A durvább törmelékes jelleg kzetekre jellegzetes nyílttengeri, nagyrészben

vegyi eredés, pelites szemesenagyságú üledékek települnek, melyek meghatározott

sorrend szerint 8 csoportba sorolhatók:

1. Agyagmárga (gyakran homokos, kszenes).

2. Márga (enyhén finomhomokos).

3. Mikrorétegzett mészmárga.

4. Rétegzetlen mészmárga.

5. Mikrorétegzett diatómás márga.

6. Rétegzetlen diatómás márga.

7. Mikrorétegzett kovaföld.

8. Rétegzetlen kovaföld.

A csoport széls tagjai keletkezési körülmények szempontjából is ellentétes jelleg

kzetek. Az agyagmárga melegebb, csapadékos éghajlaton keletkezett, legnagyobb

részben terrigén eredet üledék, míg a kovaföld tisztább, hvösebb viz tengeri üledék

általában terrigén eredet elegyrészek nélkül. A sorozat többi tagjai átmenetet jeleznek

a két széls kzettípus között és valamennyi kisebb-nagyobb mértékben éghajlatjelz is.

A mikrorétegzett kzetek alapvet fontosságúak az idtartamszámításban. Kzettanilag

3 csoportba foglalhatók:

a) Mikrorétegzett mészmárga: mészdús és kevésbé mészdús rétegecskék válta-

kozásából áll a meleg száraz nyár és enyhe csapadékos tél váltakozásának megfelelen.

1 cm vastag kzetben átlagosan 43 mészdús és ugyanennyi kevésbé mészdús mikroréteg

figyelhet meg, tehát egy cm vastagságú kzet 43 év alatt keletkezett.

b) Mikrorétegzett diatómás márga: mészmárga- és kovaföldrétegek váltakozásá-

ból keletkezett meleg, enyhén csapadékos nyár és hidegebb, ugyancsak száraz tél hatására.

1 cm kzetben átlagosan 46 mészmárga és ugyanennyi kovaföld-mikroréteg ismerhet fel,

tehát 46 év alatt keletkezett.

c) Mikrorétegzett kovaföld: a mésztartalom ritinusos változása okozza a mikro-

rétegzést. Meleg száraz nyár és száraz tél hatására rakódott le.

Az idtartam-meghatározás módszere

A pontos meghatározáshoz a meglev földtani feltételek mellett a következ
követelmények betartása is elsrend fontosságú:

a) A fúrás magkihozatali százaléka 100% legyen. Ha ez nincs biztosítva, úgy
a rétegsort ki kell egészíteni a karotázs-adatok alapján nyert földtani adatokkal. Jelen

esetben ez minden megkötöttség nélkül megvalósítható volt, mert az egyes kzetféle-

ségek közt igen jól kimutatható fizikai változások vannak és a természetes potenciál,

ill. az ellenállásgörbe ismeretében biztonsággal megállapítható a hiányzó magszakasz

kzettani milyensége.

b) A valósághoz h dokumentáció pontos és egyértelm réteghatár-megvoná-

sokkal.

A lehetséghez képest pontos kzetmeghatározás.

A mikroréteg-száinlálásokat 10 x -es nagyítású, mm beosztású kézinagyító

segítségével végeztük.

Minden mikrorétegzett kzetrétegben a vastagságtól függen 3 — 5 mintán szá-

moltuk az éves változásokat. A kapott eredmények átlagolásából nyertük az egész rétegre

jellemz átlagos mérszámot, melyet megszorozva a ern-ben kifejezett kzetvastagsággal,
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kapjuk a kzetréteg lerakódásának idtartamát. Csekély kivétellel a teljes szarmata

összletben megtalálható valamennyi mikrorétegzeit kzetnek a rétegzetten megfelelje.

Anyagi összetételükben kevés különbség észlelhet, tehát a mikrorétegzett kzetekbl
nyert mérszámokat alkalmazhatjuk rétegzetten megfeleljük keletkezési idtartam

meghatározására is. Ebben az esetben valamennyi azonos anyagú mikrorétegzett kzet-

réteg mérszámainak átlagával számolunk. Ezek az eredmények találhatók rétegenkénti

bontásban az i. sz. mellékleten, ahol a Martonfa-I és a Szilágy-II sz. fúrások részletes

szarmata rétegsora látható földtani szelvényben, valamint a mikrorétegzett kzetek

mérszámai, majd az ismereteit módszer alapján kiszámított rétegzdési idtartamok

években kifejezve. Az egyes rétegek vastagságát a mellékleten keletkezési idtartamuk

függvényében ábrázoltuk. A baloldali diagrampár az üledékek anyagi minségét jelzi

a mélység függvényében a már említett sorrend figyelembevételével. Ez segítséget adhat

a két fúrás rétegsorának azonositásához, valamint az éghajlati változások jobb értel-

mezéséhez. Tekintettel arra, hogy a görbepár nyomvonala igen rapszodikus és kevéssé

áttekinthet, az összehasonlításhoz célszerbbnek látszik a két görbe burkolóvonalának

felrajzolása, mely jól jelzi a hosszabb ideig tartó éghajlati változásokat is. A martonfai

fúrásban harántolt szarmata összlet lerakodási idtartama a pszefites és pszammitos

üledékek nélkül a számítás szerint 630 742 évnek adódott. A Szilágy-II sz. fúrásban a

szarmata rétegek legalsó része vet miatt kimarad. A harántolt rétegek képzdési id-
tartama 625 635 év, tehát idtartamban igen kevéssé különböznek egymástól. Ez azzal

magyarázható, hogy többé-kevésbé azonos mértékben lassan egyenletesen süllyed

tengermedencében közel azonos mérszámokkal jellemzett üledékek rakódtak le hasonló

vastagsággal. Tehát a rendelkezésünkre álló adatok alapján a martonfai medencében

a szarmata üledékek mintegy 700 000 év alatt rakódtak le, ha figyelembe vesszük a 1 2 m
vastagságú pszefites, pszammitos kzetrétegeket is. Ez a számadat közelíten megfelel

egyezést mutat az irodalomból ismert adatokkal, melyek szerint a szarmata emelet

idtartama nem több egymillió évnél.

Ez az idtartam a pontosságra törekvés mellett sem lehet általános érvény,
csak helyi jelentsége van, mert jelenleg is többé-kevésbé megoldhatatlan probléma

a medencebelseji szarmata képzdmények elhatárolása a fekv és fed rétegek felé.

A bizonytalan határmegvonások miatt a szarmata rétegek összvastagsága, ezzel pár-

huzamosan kiszámítható idtartama területenként és elhatárolási irányzatonként eltér

a martonfai medencére kiszámított 700 000 évtl. Az elhatárolások slénytani alapon

nyugszanak, melyek az átmeneti jelleg szarmata üledékekben általában többé-kevésbé

bizonytalanok. Ennek tudatában inkább az egyértelmbb diasztrófikus alapon történ
elhatárolást kíséreltük meg. Erre az adta meg a lehetséget, hogy a Martonfa-I. sz.

fúrásban a regressziós jelleg tortónai, smaradványmentes rétegekre konglomerátum,

majd fokozatosan csökken szemnagysággal homok települ és továbbra is smaradvány-
mentes mészmárga, majd a faunával bizonyítható szarmata üledékek következnek.

Kézenfekv tehát, hogy a konglomerátum alsó határát vesszük a szarmata képzdmények
alsó határául. Ez a kzet túlnyomóan kvarcporfir- és kvarcit-kavics anyagú igen kevés

permi vörös homokktörmelékkel. Keletkezési körülmények szempontjából Vadász E.

véleménye szerint kéregmozgással kapcsolatos helyi jelleg regressziós képzdmény.
Ennek az elhatárolási módnak helyessége slénytani módszerekkel nem cáfolható, sem
nem bizonyítható.

A szarmata és pannóniai határ megvonása slénytani alapon már sokkal biztosabb,

bár kifejezetten éles határ itt sem vonható a két korszak közt. Egyöntet paleontológiái

vélemények szerint az Orygocerasok hirtelen fellépése jelzi a biztosan pannóniai rétegeket.

Érdemes megemlíteni, hogy mindkét fúrás rétegsorában az orygoceraszos szint közvetlen

fekvjében észleltünk elször mikrorétegzett kzeteket. így tehát területünkön a pan-
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nóniai-szarmata határ ritmusosság szempontjából is viszonylag élesen jelentkezik.

Természetesen e megfigyelés teljes megalapozásához több medencebeli fúrási adatra

lenne szükség.

A leírás során több ízben említettük, hogy a szarmata rétegsorban szerepl kzet-
féleségek közelíten felhasználhatók klímajelzként és a rétegsorrend ismeretében esetleg

naptárszeren is meghatározható a szarmata korszak séghajlata.

A rétegsor legjobban felhasználható klímajelz kzete a kovaföld. Mai tengeri

körülmények közt a Diatoinák hidegvíz tengerekben igen nagy víztisztaság mellett

tenyésznek. A harmadkorban a maihoz többé-kevésbé hasonló körülmények közt élhettek

azzal a különbséggel, hogy alkalinazkodniok kellett a sótartalomváltozáshoz, st néha

a kissé nagyobb hmérséklethez is. A szarmata rétegsorban található összes kovaföld-

féleségek viszonylag nagy karbonáttartalmúak, ami a tengervízbl vegyi úton került

a Diatoma-iszapba. Tehát a kovamoszatok tenyészési hmérsékletén a tengervízbl

kisinennyiség karbonát is kiválhatott. A kovaföldrétegek leggyakoribb lerakodási

idtartama 6000 év, de nem ritkák a 9000 éves idtartamú rétegek sem. Ez idszakok
éghajlati jellemzje a hvös nyár és nem sokkal hvösebb tél, szárazföldi vegyi mállás

nélkül. A mikrorétegzett kovaföldrétegek lerakódásának idején már nagyobb hmér-
sékleti különbség volt a nyári és téli idszak között. A nyár melegebb volt, tehát több

karbonát válhatott ki, ezáltal a kzet nnkrorétegzetté vált.

A mikrorétegzett diatomás márgarétegek képzdésének idején a nyár melegebb

volt, így megsznt a Diatoinák életlehetsége, helyettük vegyi mállás útján keletkezett,

szárazföldrl behordott agyag és tengervízbl kiváló karbonátok keveréke alkotja a

nyári üledéket. A tél változatlanul a kovamoszatok tenyészésének kedvezett. A diatomás

márga rétegzetlen változatának lerakodási idején különösebb hmérsékletkülönbség

nem volt a tél és nyár közt, az átlaghmérséklet kissé nagyobb vagy az éghajlat csapadé-

kosabb volt, mint a kovaföld képzdésekor, herakódási idtartama általában 2500—
3500 év. A rétegzetlen mészmárgarétegek a kovaföld keletkezési klímaviszonyaival

ellentétes körülmények közt jöttek létre. Nem nagyon csapadékos meleg nyár és ennél

kisebb hmérséklet tél eredményezte a látszólag homogén kzetet. Rétegeinek lera-

kodási idtartama szélesebb skálán mozog. Gyakoriak a 3000— 4000 éves idtartamú,

de nem ritka a 1 1 000 éves képzdési idtartamú réteg sem, st egy esetben 60 000 éves

periódus is felismerhet. Mikrorétegzett változata valamelyik évszak ersen csapadé-

kossá válása miatt jött létre.

A márga és agyagmárga nem jelent hmérsékleti differenciát a mészmárgakép-

zdés körülményeivel szemben, hanem a csapadékmennyiség növekedése a fontos tényez,

aminek hatására egyre nagyobb mennyiség terrigén eredet anyag kerül az üledék-

gyjt medencébe (homok, besodort fás növényi törmelékek).

A szarmata összletben mutatkozó lerakodási részidtartamokat érdekes össze-

hasonlítani B a c s á k égi mechanikai alapon kiszámított plioeén-végi és pleisztocén

éghajlattípusainak idtartamával.

A gyakorisági diagramon látható, hogy a pleisztocén, ill. a pliocén vége nem bont-

ható szét olyan részletességgel, mint a szarmata rétegösszlet. A diagram ettl eltekintve

2. ábra. A Martonfa I. és Szilágy-II. sz. fúrások neogén rétegsora, s annak ritmusossága alapján történt
idtartamszámítás vázlata. Magyarázat: 1. Agvagmárga, 2. Márga, 3. Mikrorétegzett mészmárga,
4. Rétegzetlen mészmárga, 5. Mikrorétegzett diatomás márga, 6. Rétegzetlen diatomás márga, 7. Mikro-
rétegzett kovaföld, 8. Rétegzett kovaföld, 9. Homokk, 10. Konglomerátum, 11. Kszenesedett növényi

maradvány, 12. Fás barnakszén, 13. Agyag
Abb. 2. Neogene Schichtenfolge dér Bohrungen MartonfaT. und Szilágy-II. und die Skizze dér ai
Grund ihrer Rhvthmizitát durchgeführten Zeitdauerberechnung. Erklárungen : 1. Tonmergel’
2. Mergel, 3. Feingesehichteter Kalkmergel, 4. Ungeschichteter Kalkmergel, 5. Feingeschichteter Diatomen-
mergel, 6. Ungeschichteter Diatomenmergel, 7. Feingeschichtete Kieselgur, 8. Geschichtete Kieselgur,

9. Sandstein, 10. Konglomerat, 11. Verkohlte Pflanzenreste, 12. Holzbraunkohle, 13. Tón
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határozott hasonlóságot árul el a szarmata és negyedkori képzdési idtartamok közt,

annak ellenére, hogy az egyik csillagászati, a másik pedig földtani módszerrel készült.

Ez a hasonlóság továbbá azt is jelenti, hogy azok az égi mechanikai tényezk, amelyek
a negyedkor éghajlatát kialakították azonos mértékben mködhettek a miocén végén is.

Ezzel egyúttal bizonyítást nyert, hogy a közepes ritmusok földtani idtartamszámításra

is alkalmasak.

Ez a kzettani alapon készült klimatológiai elemzés jelenleg még nem adhat
hmérsékleti fokokban kifejezett jellemzket a szarmata korszak éghajlatáról. A száraz-

gyakoriság

i ábra. A szarmata összletben mutatkozó lerakodási részidtartamok összehasonlítása B a c s á k égi
mechanikai alapon kiszámított pliocén-végi és pleisztocén éghajlattípusainak idtartamával

Abb i. Vergleichung dér im sarmatischen Komplex vermerkbaren Teildauer dér Ablagerung mit
den für das Ende des Pliozáns und das Pleistozán auf Grund dér Himmelsmechanik berechneten Zeit-

dauem dér Klimatypen

földi növénymaradványok, melyek a hmérséklet-alakulás leghbb tényezi, csak igen kis-

számban találhatók a két fúrás által feltárt szarmata rétegekben.

Platanus levél kovaföldbl; Cercidiphyllum levél kovaföldbl; Alnus (égerfa)

levél diatómás márgából; Quercns kubinyii (tölgy) levél diatomás márgából; Salix (fz)

levél mészmárgából került el. Ezek a növények jelenleg a mai magyarországi éghajlatnál

valamivel hvösebb égöv alatt élnek. (A Germán-alföld, vagy Lengyelország éghajlata.)

A Platanus-félék higénye Kovács É. adatai alapján minimum: január —3,3 C°, évi

átlagos hmérsékletben legalább +9,9 C°. A két fúrás kzetváltozási diagramjának

összehasonlításából látható, hogy a kzetjellemzk alapján készült klímajellemzés nem
teljes érték, bár burkoló-görbéi határozott hasonlóságot mutatnak. A részletes görbéket

figyelve tapasztalhatjuk, hogy komoly eltolódások vannak kzetminség terén a két

fúrás azonos szint rétegeiben, bár burkoló-görbéinek iránya határozott hasonlóságot

mutat. A létrejött kzetek milyenségét a f tényezn, az éghajlaton kívül ersen befolyá-

solhatják a tengeráramlások, az üledékképzdés sebessége, az üledék lerakodási helyének

a partoktól való távolsága.

Ezek a tényezk az üledékanyag összetételét komoly mértékben megváltoztat-

hatják, de mint ahogy a burkoló-görbékbl kitnik, a nagy perióduséi változások irányát

nem befolyásolják.
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A burkoló-görbékbl jól láthatóan, a szarmata összlet három nagy periódusra

bontható. E nagy periódusokon belül vizsgálva a két fúrás részletes kzetösszetételi

diagramját láthatjuk, hogy azok általában különböznek egymástól. A martonfai szarmata

rétegek els periódusa túlnyomóan kovaföldrétegekkel jellemzett, és rétegtanilag sokkal

tagoltabb, mint a Szilágy-II. fúrás területén lerakodott szarmata rétegek, ahol ugyan-

ekkor általában márga, mészmárga az uralkodó, sokkal tagolatlanabb rétegsor mellett.

Ez a helyzet a szarmata emeletet bezáró harmadik nagy periódusban éppen megfordítva

érvényes. A középs periódus mindkét fúrás rétegsorában jó egyezést mutat. Különösen

feltn jelenség még, ha azonos vastagságú tagolt és tagolatlan szakaszt idtartam szem-

pontjából megvizsgálunk, ezek nem egyforma id alatt rakódtak le. A tagolt rétegsor

mindig hosszabb id alatt keletkezik, mint a tagolatlan. Ez azt jelenti, hogy az üledék-

képzdés súlypontja a szarmata emelet idtartamán belül többszörösen áthelyezdött.

Ez a hármas tagolódás esetleg megfelelhet üledékképzdési nagyritmusnak.

Hasonló vizsgálatok végezhetk a mecseki werfeni gipszes összletben, az úrkúti

karbonátos, esetleg az oxidos mangán-összletben, a mecseki tortónai képzdményekben,

a hegyaljai kovaföldféleségekben, nagyobb tapasztalattal a permi, a liász és helvéti

üledékekben is.
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Berechnung dér Zeitdauer dér Sedimentbildung in den sarmatischen Schichten des südliehen

Mecsek

T. SZEDERKÉNYI

Die im südliehen Raum des Mecsekgebirges, in dér Umgebung dér Ortschaft
Szilágy, niedergebrachten Bohrungen habén eine sehr mannigfaltige, grösstenteils feinge-

schichtete und zwar aus Gesteinen rhytmiseher Struktur bestehende Schichtenfolge auf-

geschlossen.
In diesem Zusammenhang ist es unbedingt festzustellen, was inán unter dem Be-

griff Periodizitát, Rhytmizitát versteht. Nach E. Vadász definierte A. Barabás diesen

Begriff folgenderweise : Dér Zyklus ist eine auf tektonischen Ursachen zuriickführbare,

periodische Ánderung dér geologischen Vorgánge. Dér Rhytmus ist eine periodisehe Ande-
rung dér geologischen Vorgánge, dér nicht auf tektonische Ursachen zurückgeführt
werden kann. Ünter dem Letzteren versteht mán im allgemeinen durch klimatologische
Ursachen bedingte Veránderungen. Dér sarmatische Schichtenkomplex von Szilágy weist,

mit Ausnahme dér seinen untersten Teil bildenden Konglomerate und Sande, eine von
Klimaveránderungen herrührende Zyklizitát auf.

Dér sarmatische Schichtenkomplex von Szilágy zeigt den Jahreszeiten entspre-
chende Veránderungen, alsó auf Grund dér Zálilung dér Schichten kann die Ablage-
rungsdauer des Komplexes ziemlich genau bestimmt werden. Für eine genauere Ermitt-
lung dér Zeitdauer müssen folgende Angaben unbedingt bekaimt sein:

a ) Dér Vorgang dér Sedimentbildung.
b) Die genauen stratigraphischen Grenzen des Komplexes, dér den Messungen

unterworfen wird.
c

)

Das geologische Altér des Komplexes.
d

)

Die genaue Zeitdauer dér Perioden, mit dérén Hilfe die Rechnung erfolgt,

Dér 140 m máchtige sarmatische Schichtenkomplex in dér Umgebung von Szilágy
wird von den folgenden Gesteinen aufgebaut, die sich in einer bestimmten Reihenfolge
in 8 Gruppén teiien lassen:
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1. Tonmergel (oft sandig, manchmal kohlenführend)
2. Mergel (leicht feinsandig)

3. Feingeschichteter Kalkinergel

4. Ungeschichteter Kalkmergel
5. Feingeschichteter Diatomenmergel
6. Ungeschichteter Diatomenmergel
7. Feingeschichtete Kieselgur
8. Ungeschichtete Kieselgur

Die áusseren Glieder dér obenangeführten Sedimente sind Gesteine, dérén Charak-
ter auch vöm Gesichtspunkt ihrer Bildungsverháltnisse aus entgegengesetzt sind. Dér
Tonmergel stellt eine tiefere, unter niedersehlagsreicherem Kiima zustandegekommene,
grösstenteils terrigene Ablagerung dar, wáhrend die Kieselgur ein in kaltem Wasser
abgelagertes, pelagisclies Sediment ist, das keine terrigenen Gemengteile enthált. Die
Zwischenglieder deuten auf einen Übergang zwischen beiden extremen Gesteinstypen
hin.

Als Grundlage für die Berechnung dér Zeitdauer dienen die feingeschichteten
Gesteine. Die jáhrlichen Verándervmgen eines 1 cm máchtigen Gesteinsabschnittes wur-
den, von dér Máchtigkeit abhángig, an 3 bis 5 Proben aus jeder feingeschichteten Gesteins-
schicht gezáhlt. Aus dein Durchschnitt dér Ergebnisse erhielten wir die für Gesamtschicht
charakteristische Messzahl, und ilrre Multiphzierung mit dér in cm ausgedrüekten Ge-
steinsmáchtigkeit ergab die Ablagerungsdauer dér Gesteinsschicht. Mit geringer Ausnahme
hat jedes feingeschichtete Gestein im vollstándigen sarmatischen Schichtenkomplex sein

imgeschichtetes Áquivalent. In ihrer Stoffzusammensetzung sind lediglich geringe Unter-
schiede zu beobachten. Die über feingeschichtete Gesteine erhaltenen Messzalrlen können
alsó ebenfalls zr Bestimmung dér Bildungsdauer ihrer ungeschichteten Aquivalente
herangezogen werden. In diesern Falle beniitzt mán bei dér Rechnung den Durchschnitts-
wert dér Messzahlen von allén feingeschichteten Gesteinsschichten identischer Stoff-

zusammensetzung .

Die uns zr Verfügung stehenden Angaben weisen darauf hin, dass im Martonfa—

•

Becken die Ablagerung dér sarmatischen Sedimente etwa 700 000 Jahre láng dauerte.
Die einzelnen Gesteinsschichten bildeten sicli unter Wirkung eines bestimmten

Klimatypus. Beispielweise entstand die Kieselgur bei durch kühle Sommer und kühle
Winter gekennzeichneten klimatischen \’erháltni.ssen, wobei die kontinentale, ckemisehe
Verwitterung weniger zr Geltung kam. Zr Zeit dér Ablagerung dér feingeschichteten
Kieselgur gab es wármere Sonnner, wobei Karbonáté aus dem Meereswasser ausscheiden
konnten. Im Winter dauerte die Kieselgurbildung ungestört an. Wáhrend dér Bildung
dér feingeschichteten Diatomenmergel-Schichten war dér Sommer noch wármer; somit
liörte die Möglichkeit für das Leben dér Diatomen auf, und statt ihrer Skelette wird die

Sonnnerablagerung durch eine Mischung von terrigenen Tonen und aus Meereswasser
ausgeschiedenen Karbonátén vertreten. Dér Winter war, nach wie vor, für die Bildung
von Kieselgur günstig. Dér Kalkmergel lagerte sich bei durch nicht übermássig nieder-

schlagsreiclie, warme Sommer und ein wenig kühlere Winter gekennzeichneten Klima-
verháltnissen ab. Die Feinschiclitung kam zustande, als eine dér Jalireszeiten nieder-

schlagsreich wurde. Dér Mergel und dér Tonmergel bildeten sich unter dem gleichen

Kiima, wie dér Kalkmergel, aber die Menge dér Niederschláge war ziemlich grösser,

demzufolge die Zufuhr von terrigenen Matériáién in das Sedimentationsbeeken zunahm.
Es ist interessant, die Ablagerungsdauer dér einzelnen Schichten (d.li. die Zeit-

dauer dér einzelnen Klimatypen) mit den auf mechanisehem Grund berechneten Zeit-

dauern dér spátpliozánen und pleistozánen klimatischen Tvpen zu vergleichen. Es ergibt

sich aus dem Diagramm dér Zeitdauer-Háufigkeit, dass obwohl die für das Ende des
Pliozáns und das Pleistozán berechneten Klimadauer im allgemeinen lánger sind, als

die für das Sarmat, doch lásst eine bestinnnte Áhnlichkeit sich zwischen ihnen vermerken.
Dies scheint zu bedeuten, dass jene Faktorén dér Hiinmelsmechanik, welche das Kiima
des Ouartárs zustandebrachten, bereits am Ende des Miozáns in gleicliem Masse tatig



A DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG FELSTRIÁSZ KÉPZDMÉNYEINEK
RÉTEGTANI- ÉS FÁCIESKÉRDÉSEI

Dr. ORAVECZ JÁNOS*

összefoglalás: Középhegységünk egyes szelvényeibl, lelhelyeirl gyjtött újabb
kövületekkel lehetvé válik a felstriász üledékek részletesebb tagolása, egyes képzdmé-
nyek korának helyesbítése. A teljesebb rétegsorok összehasonlításából következtetések
vonhatók le a felstriász fáciesek területi változásaira a Magyar Középhegységben.

A rétegtani adatok felhasználásával készített és kiegészített csapásirányú fácies-

szelvénybl következtethetünk az egykori üledékképzdési viszonyokra, azok hely- és id-
függvényében észlelt változásaira.

A magyarországi mezozóos képzdményekrl a közelmúltban számos új adat,

összefoglaló munka látott napvilágot. A mezozoikum nagyobb egységét tárgyaló mun-
kákon kívül, melyek egy terület vagy idszak lezárt vizsgálatát jelentik, rövidebb tanul-

mányok jelentek meg a Dunántúli Középhegység triász képzdményeirl is [16, 15, 17,

7 . 6],

Ezek a bakonyi, vérteshegységi, pilisi triász munkák egyrészt tisztázták egyes

képzdmények rétegtani helyzetét, másrészt paleontológiái leletek lehetvé tették az

üledékösszletek részletesebb rétegtani tagolását.

Az így teljesebbé vált rétegsorok módot adtak az azonos korú képzdmények
összehasonlítására és követésére a Dunántúli Középhegység vonulatrészeiben. Az egyes

hegységrészek, hegységek felstriász rétegsorát az újabb adatokkal kiegészítve területi

elrendezdésük szerint állítottuk egymás mellé. Ebben az értelemben vannak nagy távol-

ságra jól követhet és minden hegységrészben azonos szintben jelentkez rétegösszletek

és kzetkifejldésre, smaradványtartalomra az egyes területeken igen eltér réteg -

csoportok, melyeknek csapásmenti változása rövid távolságon, egy hegységen belül is

megfigyelhet. Ezek az újabb eredmények a Középhegység triász rétegeirl eddig alkotott

elképzelésünket teljesebbé és egységesebbé tették, de megoldásra váró újabb problémákat

is felvetettek.

Középhegységünk területén ladini képzdményeket legészakabbra

a Budai-hegységben ismerünk diploporás dolomit kifejldésben [3]. Az algás dolomit

a Gereese-hegység déli rögeiben kis foltokban van felszínen, megadva az összefüggést

a Budai-hegység és a Vértes-hegység déli részén nagy területen mutatkozó azonos kifejl-

dés képzdmények között [6]. Ezt az egységesnek tekinthet ladini vonulatot DNy-felé

a Vértes- és Bakony-hegységet elválasztó Móri-árok morfológiailag megszakítja, de az

üledékkifejldés változatlanul folytatódik a mélyfúrások tanúsága szerint az árkos

süllyedék aljzatában és a Bakony ÉK-i részén nagy területen ismét felszínre bukkan.

Eddigi ismereteink szerint csak itt vizsgálható teljes szelvényben a ladini dolomit

rétegsorozata. A többi területen csak a fedképzdmények vannak a felszínen, itt azon-

ban az anizusi dolomit fölötti „kagylós mészk” vékonyan kifejldött rétegeire települt

alsó tagozata is jól vizsgálható (Iszkaszentgyörgy) [7].

* Eladta a Magvarhoni Földtani Társulat eladóülésén 1962. május 23. Kézirat lezárva 1963.
január 3.
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Délnyugat felé, a voltaképpeni Bakony, illetve Balatonfelvidék területén az

északalpi vonatkozású dolomitkifejldést a Déli Alpok típusos márgás, meszes, szórt

vulkánianyag-közbetelepüléses rétegsora váltja fel. A két különböz kifejldés, azonos

korú rétegsor egy csapásba esik, egymáshoz viszonylag közel helyezkedik el, kzetkifej-

ldésük mellett azonban vastagságuk is eltér. A szk térre korlátozott átmeneti rétegsor

még nem tisztázott, kimutatása és területi elterjedése további vizsgálatok feladata.

A dolomitkifejldést feltehetleg fokozatosan közbeiktatott rétegekkel id. L ó c z y L.

[5] és L a c z k ó D. [4] által említett fehér mészk fácies helyettesíti és köti össze a

meszes-márgás rétegekkel. A kelet felé vastagodó fehér mészk, melyben a Balaton menti

ladini emelet kzetösszletének vastagsága megkétszerezdik, üledékvastagságban is

átmenetnek tekinthet a nagy vastagságú (szelvényben 1300 m) diplopórás dolomit

kifejldés felé.

Az anizusi, ladini és karai emelet ÉK felé való dolomitosodása a szelvényekbl

nyilvánvaló. Az anizusi emeletben a megyehegyi dolomit ÉK-i irányban kivastagodik

a kagylós-mészk rovására. Az Iszkahegyen a „kagylós mészk” már csak néhány méteres,

vékonyan kifejldött, meszes, kovás dolomit. Ugyanígy a kami füredi mészkövet itt

meszes dolomit helyettesíti, a felskami szint pedig beleolvad az egységes „fdoloinitba”.

A ladini emelet képzdményei mindkét területen sekély, nyílt tengerben képzd-
tek. A dolomit fácies mintegy tízszeres rétegvastagságát a kzetalkotó mennyiségben

található mészalgák életmködésének eredményeként tekinthetjük. A sekély tenger-

feneket borító algatenyészet vázépít, biológiai mészkiválasztó tevékenysége zátony-

épít módon összehasonlíthatatlanul több üledékanyagot szolgáltatott, mint a vékony-

héjú kagylókkal jellemzett balatonmenti vegyi kiválás.

A Dasycladaceák biztosan jelölik az egykori tengerfenék mélységét. Mivel a ladini

emelet dolomitösszlete teljes vastagságban tartalmaz mészalgát, a majdnem 1000 méteres

kzetösszlet csak az üledékképzdéssel lépést tartó, folyamatosan, viszonylag egyenle-

tesen süllyed medencében képzdhetett, jellegzetes zátonyalakulatként.

A keleti területen általánosan elterjedt algás kifejldés hiányát Ny-felé a vulkáni

törmelékanyag jelenlétével magyarázhatjuk. A tekintélyes mennyiség tufaszórás az

algák életmködésére gátlólag hatott és vízben oldódó alkália tartalma a tengervíz

mészkicsapódásra, mészkiválasztásra alkahnas />H - és redox-viszonyait kedveztlenül

befolyásolta. Itt tehát vékonyabb mészüledék lerakódására kerülhetett sor.

A balatonmenti kovás mészk és márgás üledékekkel jellemzett medence terület is,

az elzvel egységesen, azonos mértékben süllyedt. Nincs okunk feltételezni, hogy a

Balatonfelvidék medencealjzata elkülönülve, szerkezetileg másként viselkedett volna.

Azonban míg a keleti részen az alga-mködés szolgáltatta üledéktöbblet a süllyedéssel

lépést tartva töltötte fel a medencét, az algatenyészethez szükséges, egészen sekélyvízi

feltételekkel, addig nyugatabbra a mészalgák hiányában a ladini emelet idtartama

alatt a kevés, fleg vegyi kiválással képzdött üledékmennyiség a fokozatos süllyedéstl

elmaradt, s így az üledékgyjt relatív mélyülése következett be.

Erre a mélyebb vízre utalnak a balatonmenti ladini emelet képzdményeibl
elkerült szerves maradványok: az Ammoniteszek és a vékonyhéjú Daonellák. Ezek

jelenlétébl a keleti rész kifejezetten szubneritikus jellegével szemben mélyebb vízi,

de a batiális mélységet el nem ér lerakódásra következtethetünk.

A karni emelet képzdményei még nagyobb fáciesbeli változékony-

ságot mutatnak. A Balatonfelvidék, Bakony-hegység területén, a triász idszak teljes

rétegsorában, a kami korú képzdmények változatos kifejldését, egymást helyettesít

voltát Laczkó D., Ló czy L. [5] munkáiból ismerjük. L a c z k ó D. részletes

Veszprém környéki tanulmányában [4] a kami rétegek két heteropikus fáciesét különí-

tette el: a márgás-meszes fáciest, a terület déli és nyugati részén és az északi és keleti
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területekre jellemz dolonútos fáciest. Laczkó D. kiemelte Veszprém területének

köztes helyzetét, ahol a kétféle fáciest átmeneti kifejldés köti össze.

A Bakony-hegység legkeletibb (Iszkaszentgyörgy) részének kami rétegsora folya-

matosan csatlakozik a Bakony ÉK-i részén ataczkó D. által megállapított dolomit-

fáeieshez. Apró Megalodusokat tartalmazó dolomittal indul a kami emelet üledékképz-

dése. A raibli szint márgás, meszes brachiopodás dolomit. Erre ismét Megalodus-faunás

dolomit rétegek települnek, melyek fokozatosan mennek át a nóri dolomitba. Csapás-

menti folytatását a Vértes-hegység déli részén tanulmányozhatjuk. Itt a raibli szült

tagoltabb; tzköves dolomit, márgás dolomit, bitumenes mészk, dolomit-márga egy-

másra települt sorozata képviseli. Keletebbre a Vértes-hegységben a raibli szint mész-

köves rétegtagját újra a Bakony keleti részén megismert márgás, meszes dolomit helyet-

tesíti [7].

A Gerecse-hegység kami rétegei a felszíni kibúvások szerint dolomit kifejldések

[18, 7].

A Budai-hegységben tovább nyomozhatjuk a kami emelet képzdményeit.

Az 1960-ban mélyült pilisvörösvári kszénkutató fúrás szárazföldi oligocén rétegek

alatt vastag, ostracodás dolomitmárgát, aviculás, bitumenes mészkövet liarántolt és

posidoniás tzköves mészkben állt meg. Az átfúrt rétegsort, melynek vizsgálatát a

Várpalotai Földtani Fúróvállalat Laboratóriuma végezte, kami korúnak tartjuk. A fúrás

120 m-es triász rétegsorát a felszínen található márgás, agyagközbetelepiiléses dolomit

egészíti ki, gyér de jellemz szerves maradványokkal: Schafhántlia mellingi H a u.,

Gervilleia ensis B i 1

1

n. A föléje települ fehér, porló dolomitösszletbl gyjtött Cornu-

cardia hornigi B i 1

1

n., Megalodus cf. carinthiacus H a u. bizonyítják, hogy az itteni

eddig nóri dolomitnak tartott rétegek is kami emeletbe tartoznak, annak a tori rétegekkel

egykorú szintjét képviselik.

A Budai-hegység kami rétegei a Mátyás-hegyi szaruköves mészk kivételével

dolomitfáciesek. A szaruköves mészkövet az újabb irodalom a füredi mészkvel pár-

huzamosává ladini emeletbelinek tartja [1, 2]. Ebben a tekintetben azonban bizonyító

erejnek látszanak Laczkó D. vizsgálatai, aki számos szelvényt feldolgozva és újra-

gyjtve kimutatta, hogy a ladini Ammonites-féléket nem a füredi mészkbl, hanem
a tridentinuszos mészk fehér, a füredi mészkhöz hasonló fels, kevésbé szaruköves

rétegeibl gyjtötték [4]. A tulajdonképpeni füredi mészkövet már a kami
faunaelemeket tartalmazó, Lobites ellipticus szintbe tartozó ,,sólyi” márga választja el

a tridentinuszos mészktl. A ,,sólyi” márga fölé települ füredi mészk tehát már a

kami emelet aonoides zónájába sorolandó. így nem indokolt a füredi mészknek mint

ladini képzdménynek összevetése a Mátyás-hegy szaruköves mészkövével. A Mátyás-

hegyi szaruköves mészknek megfelel, hozzá leginkább hasonló, azonos korú réteg-

tagnak tartjuk a déli Vértes raibli tzköves dolomit- és mészkösszletét, amire már
Schréter Z. is utalt [9]. Ez a tzköves dolomit és mészk nem szintálló, a Vér-

tes-hegységben is helyenként kiékül, átadva a helyét tzkmentes márgás dolomitnak.

Másutt jelentsen kivastagodik. Változó kifejldése és a föltártság hiánya miatt a Bu-
dai-hegység felé folyamatosan nem követhet. Ugyanennek a szintnek vesszük a

pilisvörösvári mélyfúrás posidoniás-tzklencsés mészkövét, melynek fekvjében a dip-

loporás dolomitot sejtjük. A fúrás a Mátyás-hegy, Hármashatár-hegy szaruköves mész-

kvonulatának csapásába esik.

A Pilis-hegység kami rétegeit fehér dolomit, bitumenes dolomit, aviculás bitu-

menes mészk folyamatos rétegsora képviseli. Az eddig ismertetett karni kifejldésekkel

szemben itt az emelet fels részén tiszta mészk fáciest találunk.

Szelvényünkhöz hozzákapcsolhatjuk a Dunabalpart triász rögeiben jelentkez

raibli márgaközbetelepüléses és tzköves mészkövet is. Erre vonatkozó részletes újabb

5 Földtani Közlöny
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vizsgálataink megersítették Vadász E. megállapítását a bitumenes, márgás, tz-
köves rétegek korbesorolását illeten [io], A bitumenes mészk Csvár — pokolvölgyi

feltárásából az ismert alakokon kívül Arcestes sp.-t és egy Placites fajt gyjtöttünk.

A mészk vékonycsiszolatában gyakori Foraminifera metszeteket is behatóbban vizs-

gáltuk. A Balatoniéividékrl (Nosztori völgy — „sólyi márga”) közel azonos szintbl

meghatározott, iszapolt, majd megcsiszolt Foraminifera alakokkal összevetve a követ-

kez alakokat ismertük fel: Pseudoglandnlina sp., Dentalina sp., Lingulina sp., Lenti-

calina sp.

0 i

Várhegy

i. ábra. A csvári Várhegy dlésirányú szelvénye. Magyarázat: i. Növénymaradványos, bitu-
menes mészk közbetelepült agyagmárgával, 2. Vékonyréteges, bitumenes, márgás mészk, elszórt tzk-

lencsékkel, 3. Sárga, gyengén bitumenes, tzköves mészk, 4. Világossárga, tzklencsés mészk
Fig. 1. Coupe du mont Vár de Csvár suivant l’inclinaison. bégende: 1. Calcaire bitumineux á restes
de plantes avec une intercalation de calcaires marneux, 2. Calcaire marneux-bitumineux á stratification
fine et á lentilles de silex sporadiques, 3 . Calcaire jaune ,faiblement bitumineux á silex, 4. Calcaire jaune

claire á lentilles de silex

A közbetelepült, sötét szín, levelesen elváló, növénytörmelékes rétegekbl

gazdag spóraegyüttesen kívül Neocalamites szárlenyomatát, Voltzia ágacskákat, Sequoia

levélrészleteket és fuzitosodott sfeny uszadékfa darabkáját találtuk. A fauna és flóra

rétegtani kiértékelése igazolja Vadász E. eredeti kor-megállapítását. A sekélytenger

jellegzetes alakjaival, brachiopoda, kagyló, szivacs, alga, bryozoa, hidrozoa marad-

ványokkal együtt fosszilizálódott, nyílttengerinek ismert Ammonitesek együttes meg-

jelenése további paleoökológiai vizsgálatot igényel. Figyelembe véve a sekélytengerre

utaló smaradványokat és üledékformákat, a szárazföldi növénytörmelék jelents

mennyiségét, viszonylagos épségét, a nagy távolságra nem szállítható uszadékfa jelen-

létét, ezek együttes jellegébl Középhegységünk ez ideig ismert, az egykori partokhoz

legközelebb képzdött kami rétegsorára következtethetünk.

Ezen a vonulatrészen a Trachyceras aon szintjébe tartozó képzdményen kívül

a daehsteini mészkösszlet karni korú rétegeit ismertük fel.

Bejárásaink során kétféle daehsteini mészkövet különítettünk el. Az egyik fajtája

tömött, gyér szervesmaradvány tartalmú ooidos mészk, mely a keszegi vonulatban

található. A másik típusa a Kecskés-völgy Nézsa felli bejáratát és az ettl északra lev
rögöket építi fel. E kzeten szembetn az oldott felületeken kirajzolódó smaradványok
tömege, olyannyira, hogy egyes rétegek biogén jellegek. smaradványai: alga, hidrozoa,

Montlivaltia sp. magános korall, Thecosmilia sp. telepes korall, a raibli rétegekbl meg-
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ismert alakokkal egyez kevésbé változatos és gazdag Foraminifera-társaság, Mysidiop-

tera inaequicostata P a r . , Avicula sp. indet., kagylók, Amphyclina ammonea Bittn.,
A. squamosa Bittn., Rhynchonella arpadica Bittn., Spirigera sp. indet., rostos héjú

Brachiopodák, bunkós Cidaris tüskék, Crinoidea karizek és Paraclytiopsis hungaricus

O r a v e c z dekapoda maradvány [8]

.

pz a faunaegyüttes a nóri daehsteini mészkbl nem ismert, de legtöbb alakját

megtaláljuk a kami emelet felsbb szintjeiben. Az Amphyclina squamosa, A. ammonea
és a Rhynchonella arpadica a Balatoniéividékrl is elkerült a felsmárgacsoport Ostrea

montis caprilis-al és Cornucardia hornigi-val jellemzett szintjébl, valamint a sándor-

hegyi mészkbl. Az alpi Raibl szelvényébl leírt Mysidioptera inaequicostata, mely

rokon a tori rétegek M. incurvistriata alakkal, ugyancsak a rétegek karni korát bizonyítja.

A Kecskés-völgy Vas-hegy felöli oldalán a völgytalp raibli bitumenes mészköve
dlésirányban haladva fokozatosan kivilágosodik, pz a raibli és daehsteini mészk foko-

zatos átmenetétjelentené.Véleményünk szerint a Trachyceras aonoides szintbe tartozó raibli

kifejldés rétegekre üledékfolytonossággal a Tropites subballatus szintre jellemz faunát

tartalmazó daehsteini mészk rétegei települnek, kitöltve a karni emelet egészét. A dach-

steini mészk magasabb szintjeit óriás-ooidos rétegek jellemzik, amelyek a budai analógia

alapján már a nóri emeletbe tartoznak [12, 3].

A csvári bitumenes mészk és a daehsteini mészk összefügg rétegsorában

a Vas-hegy doloinitösszlete a régebbi felfogással szemben a bitumenes raibli rétegsor

fekvjében foglal helyet. Az így alakuló rétegsor a Pilis-hegység karni rétegsorozatával

vethet össze, ahol a fiatalabb karni mészkrétegek szintén dolomitból fejldnek ki.

Kitérésként mutatkozik a mészkképzdés korábbi megindulása, melynek általános

jellegére a nóri képzdmények tárgyalásánál még visszatérünk.

A karni emelet kifejldésbeli változásai a következ képet adják. A karni emelet

képzdményei a dunabalparti rögökben túlnyomóan mészk kifejldések, a Pilis-

hegységben a dolomit jut túlsúlyra, a Budai-hegység, Gerecse-hegység és Vértes-hegység

területén a dolomit majdnem kizárólagos képzdmény, melyet tovább DNy felé a Bala-

toniéividéken ismét meszes, finom törmelékes rétegsor vált fel.

A Középhegység minden tagjában felismerhet azonos jelleg az alsókami rétegek

meszes, márgás, bitumenes, helyenként tzköves kifejldése. Kz a rétegcsoport a fekv
és fed tagoktól mindig elüt, jellegzetes faunát tartalmaz. Ha nem is minden esetben

pontosan egyidej szint, de közelíten a Trachyceras aonoides szinttájnak megfelel, a

Déli Alpok raibli vonatkozású kifejldése.

Mint láttuk a karni emelet rétegsora igen változatos. A kifejldések gyakori

változása a triász üledékgyjt sekélytengeri voltából adódik, térbeli változékonysága

a tengerfenék változatos morfológiájára, esetleges epirogén mozgások hatására vezethet

vissza. Mindezek a jellegek arra utalnak, hogy a Magyar Középhegység triász rétegsorai-

nak különbözsége nem szerkezeti, utólagos egymásmellettiséget jelent, hanem az egy-

séges üledékgyjtben kialakult helyi körülményeket tükrözik, tehát a rétegsorok els-

sorban heteropikus kifejldésként vizsgálhatók.

Külön meg kell említenünk—egyelre további értelmezés nélkül — azt a fölismerést,

hogy bauxitfelhahnozódásaink és bauxitnyomaink fekvkzete a Középhegység ÉK-i

részén minden esetben karni képzdmény. Ezt tapasztaltuk Iszkaszentgyörgyön,

Gánton, a Gerecse déli rögeiben Szár körül és északon Nézsán.

A Magyar Középhegység nóri emelet beli fáciesváltozását régóta ismer-

jük [n, 13, 18]. A Bakony-hegység nóri dolomitját a Vértes-hegységben már részben

mészk helyettesíti. A Gerecsében a dolomitösszletnek csak kis része vehet nóri korúnak

és a Budai-hegységben a daehsteini mészk teljes egésze a nóri emeletben képzdött.

A mészkképzdés még korábbi megindulását kelet felé a Pilis-hegység aviculás fels-
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kami rétegei bizonyítják. A Duna balpartján, területünk legkeletibb pontján már
a kami emelet mélyebb szintjében mutatkozik a mészk alsó határa.

Anóri — raeti határ megvonása Középhegységünk ÉK-i tagjaiban

a folyamatos, egynem kzetkifejldés miatt nehézségbe ütközik. A kzetkifejldés
alapján egyes szintek nem különíthetk el, smaradványok pedig a mészkösszletben
ritkák, nehezen gyjthetk. A nóri képzdményektl kzetkifejldésben is elüt, biz-

tosan raetinek minsíthet rétegeket a Bakonyban ismerünk. V é g h S. Szentgál kör-

nyéki újravizsgálata és feldolgozott fúrásadatai tisztázták az ottani raeti rétegsort [17].

Itt a dolomitkifejldés kitölti az egész nóri emeletet. A kösszeni márgarétegek fokozatos
pelit-anyagdúsulással fejldnek ki a dolomitrétegekbl, meszesebb részük jellegzetes,

jól felismerhet kösszeni típusú kagylófaunát tartalmaz. A kösszeni rétegek fölött dach-

steini mészk települ, melynek smaradványai nincsenek még kellképpen ismertetve

és így nem tudjuk összehasonlítani más helyek daehsteini mészk-faunájával. A Bakony-
hegység jellegzetes kösszeni kifejldése szk területre korlátozott, a felszíni kibúvásokon

kívül a Bakony-hegység Ny-i részén a sümegi és a zalai kolajvidék mélyfúrásaiból

váltak ismertté. Ez a jellegzetes márgás kifejldés ÉK-felé kivékonyodik és minden
valószínség szerint már a Bakony-hegység keleti részén megsznik.

A Bakony-hegységben a kösszeni kifejldés rétegek fölé települ raeti daehsteini

mészkövön kívül, nóri korú daehsteini mészkövet is ismerünk Zirc környékén. A cuha-

völgvi vasút bevágásában feltárt daehsteini mészkbl típusos nóri Megalodus- és csiga-

fauna került ki, mely a vértesi Csákány-puszta dolomitjából gyjtött alakokkal meg-
egyezik. A fauna leírását Végh Sándomé közli.

Az elbbi területen kívül a Bakony-hegységben a dolomit és a daehsteini mészk
határa a nóri és raeti emelet határával egybeesik. A Középhegység északkeleti tagjai-

ban a mészkképzdés korábbi megindulása miatt lejjebb, a nóri emeletbe, a Pilis és

Dunabalparti rögök területén a karni emeletbe is lehúzódik.

Csapásmenti fáciesszelvényünkön az ismert adatok alapján megrajzoltuk a triász

képzdmények fels határát.

A Bakony-hegységben a triász képzdményekre elhatárolatlanul, folyamatos

rétegsorral települnek ajúra idszak rétegei. Konda J. azonban már
a Bakony keleti részén mozgásokkal kísért, rövid idtartamú üledékmegszakadást

mutatott ki. Jelentsebb szárazulati szakaszt jelent a Vértes-hegység É-i elterében a

liász legalsó szintjének hiánya. A Gerecse-hegységben a júra idszak különböz szint

rétegei települnek a daehsteini mészk nóri, más helyeken raeti korú képzdményeire.

Az északi Gerecsében, a Tatai-rögön és a Pilisben a triász üledékgyjt raeti emeletben

történt kiemelkedését üledékhézag, kisebb mozgásokra utaló hasadékképzdés, a triász

mészk lepusztulását a daehsteini mészk abráziós felülete szemlélteti. A Budai-hegy-

ségben a fiatalabb mezozóos üledékek teljes hiánya, a triász kzetek hosszú ideig tartó

szárazföldi lepusztulási idszakát jelenti. De a triászt követ, a tenger szintje fölé alig

emelked lapos karszt-térszín smorfológiájából arra következtethetünk, hogy a triász

üledékeknek csak kis része esett áldozatul a karbonátos képzdmények oldással történ

lassú lepusztulásának.

Tehát a Budai-hegységben a raeti emelet üledékeinek hiánya egyben a nóri emelet

végén megszn üledékképzdésre utal. A felstriász üledékképzdés ÉK-i irányban

mind korábban megszn volta olyan határozott jelenség, aminek alapján feltehet,

hogy a Vác — Csvár — Romhánv környéki daehsteini mészk lerakodása már a nóri

emelet folyamán megsznt.
A szelvények tanúsága szerint azokon a területeken, ahol a triász üledékképzdés

hamarabb megsznik, a mészkképzdés korábban indult. Ezt jelenti csapásmenti

fáciesszelvényünkön a triász szelvények fels határának és a dolomit-mészk határnak
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párhuzamos lefutása. E két összefügg jelenség a dolomit és dachsteini mészk kelet-

kezési viszonyaira és képzdési mélységének kérdésére is fényt vet. A dachsteini mészk
általában a triászvégi emelked periódus jellegzetes sekélytengeri képzdménye. A mész-

kiválás folyamata, a dachsteini mészk oolitos rétegei, a képzdmények fels része felé

növekv óriáskagylók és a mészalgák a melegvíz tengerek sajátos ismerteti. Azokon

a területekeh, ahol a felstriászban megindult a tenger visszahúzódása, a csökken víz-

tömeg teljes egészében felmelegedett, elállottak a mészkképzdés feltételei. A tenger

DNy ÉK

3 ábra \ Magyar Középhegység felstriász képzdményeinek csapásmenti változása. Magyaraz a t

i. Diploporás dolomit, 2. Mészk, tzköves mészk és márgás kifejldés ladini képzdmények, 3 - Tz-
kvés mészk és dolomit rétegek, 4/a. ..Fels” márgacsoport, 4/b. Márgás meszes — bitumenes retegek,

5. Karni-nóri ,,fdolomit”, 6. Kösszeni rétegek, 7. Dachsteini mészk, 8/a. Folyamatos uledeksor, 9. Diszkor-

dáns település, partszegélyi, krinoideás, brachiopodás liász mészk
Fii!. 3. Variadon des formations triasiques supérieures suivant la direction de la Montagne Centrale

Hongroise. Iy é g c n d e ! i. Dolomic á Diplopores, 2. (_a.lca.ire, calcaire á silex et formations ladinieimes

á faciés marneux, 3. Couches de calcaire á silex et de dolomie, 4/a. Groupe „supérieur de mames, 4/0.

Couches marneuses — calcareuses — bitumineuses, 3. ..Hauptdolomit ’ carmen-nonen, 6. Couches de

Kössen, 7. Dachsteinkalk, 8/a. Série sédimentaire continue, 9. Calcaire litoral hasique á Cnnoides et Brachio

podes á déposition discordante

belsbb, mélvebb táján ugyanebben az idben dolomit képzdött lieteropikus fáciesként.

A két fácies összefogazódását a Gerecse-hegységben találjuk, ahol a mészkvel váltakozó

nóri dolomitrétegeit a triász tenger mélyebb részérl, a Bakony-hegység irányából idn-

ként betör hidegebb áramlások hozták létre.

A Thetis tenger lassú, epirogén emelkedés hatására a triász végén visszahúzódott.

A nóri emeletben a Középhegység üledékgyjtjének ÉK-i területét hagyta szárazon.

A raeti emelet idején már a Bakony-hegysegig hátrált, a szárazföldi pusztító erk hatá-

sának hagyva vesztett területét. A jura elején ismét transzgredált, de a lankás térszín

ú

szárazföldtl jóval kisebb teret hódított vissza.
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Questions stratigraphiques et faeiales des formations triasiques supérieures de la Montagne
Centrale de Transdanubie*

Dr. J. ORAVECZ

Les ouvrages récemment publiés sur le Triasique de la Montagne Central Hongroise
ont mis en évidence la position stratigrapliique précise de chaque formation et, d’autre
part, ils ont permis d’accomplir une subdivision plus détaillée du complexe sédimentaire

[16, 15, 17, 7, 6]. Gráce á ces recherches, les séries devenues plns complétes offrirent la

possibilité de inettre en comparaison les formations svnehroniques et de les poursuivre
le long de la chaine de la Montagne Centrale.

Les doloinies récifales á Diplopores de letage Ladinien montrent des eonditions
faeiales uniformes á partir de la Montagne Buda suivant la direction de la Montagne
Centrale, á travers les terrains faillés du S des montagnes Gerecse et Vértes, jusqu’á la

partié du NE de la Montagne Bakony, inelusivement [3, 6, 7]. — Dans la partié plus
éloignée de la Montagne Bakony, notamment dans le Haut-pays du N du lac Balaton,
le faciés de dolomie á Diplopores, mentionná ei-dessus, ayant des rapports avec les Alpes
Septentriouales, fait piacé á une série de mames et de calcaires á éléments produits pár
des rejets voleaniques, ce qui est connu des Alpes Méridionales. Entre les deux séries

différentes, de position géographique peu éloignée, on connait une série de calcaire transi-

toire, pauvre en fossiles qui relie la série des dolomies néritiques á Diplopores au faciés

de marne et de calcaire formé dans des eaux plus profondes et caractérisé pár la présence
d’Ammonites et de Lamellibranches á coquille mince.

Dans les dépts Carniens de la partié la plus orientale de la Montagne Centrale,

á savoir dans les blocs situés sur la rive gauche du Danube, on rencontre pour la plupart
des formations de calcaire; dans la Montagne Pilis c’est la dolomie qui devient prédomi-
nante et seulement le sommet de l’horizon á Tropites subbullatus est formé de calcaires;

sur le territoire des montagnes Buda, Gerecse et Vértes la dolomie représente une formation
presque exclusive laquelle, dans la région de la Montagne Bakony et du Haut-pays du
N du lac Balaton, est relevée, dans toute sa puissance, pár íme série caleareuse á fin

détritus [12, 6, 13, 16, 7, 4, 5]. Un trait identique reconnaissable dans tous les membres
de notre Montagne Centrale est que les couclies du Carnien inférieur sont représentées
pár des mames, des bitumes et localement pár des silex. Ce groupe de strates contient
toujours une fauné particuliére, différente de celle des membres du mur. Cette formation

* Cette note sera publiée in extenso en langue allemaude dans les Annales Univ. Budapestinensis
de Rolando Eötvös nm., Sectio Geologica, Tóm. VI., 1963.
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correspond á-peu-prés á l’horizon á Trachyceras aon du gisement de Raibl. — Les condi-
tions faciales variées de l’étage camien sont dues á la profondeur réduite du bassin de
sédimentation triasique, tandis que sa variabilité spaciale peut étre attribuée á la morpho-
logie accidentée du fond marin et probablement á l’influence des mouvements épiro-
génétiques. Tous les caractéres mentionnés indiquent que la diversité des séries triasiques
de la Montagne Centrale Hongroise ne peut pás étre interprétée eoinme une juxtaposition
produite pár des mouvements teetoniques postérieures, mais elle refléte les conditions
loeales lesquelles ont pris naissance dans un bassin de sédimentation uniformé. Cela veut
dire que les séries triasiques peuvent étre considérées comme des formations hétéropiques.

Les changements de faciés de l’étage N o r i e n dans la Montagne Centrale de
Hongrie sont connus depuis longtemps [13]. Les dolomies noriennes connues de la Mon-
tagne Bakony sont remplacées dans la Montagne Vértes déjá pár des calcaires. Dans
la Montagne Gerecse ce n’est qu’une partié du complexe dolomitique qui peut corres-
pondre á l’étage norien, tandis que dans la Montagne Buda la totalité du Dachsteinkalk
s’est formée á l’époque norienne. Le fait que la formation des calcaires a commencé déjá
plus töt est prouvé pár les calcaires eamiens supérieurs de la Montagne Pilis. Sur la rive
gauche du Danube, dans le point le plus éloigné vers l’E de la Montagne Centrale la limité
entre les calcaires et les dolomies s’abaisse déjá dans un horizon plus profond de l’étage

camien.
Sur le territoire de la Montagne Gerecse l’alternance des dolomies avec les calcaires

indique l’endentement des deux faciés, cela veut clire, les conditions plus favorables
pour la formation de dolomies de la région occidentale, ont passées, de temps á l’autre

au premier plán.

A cause de la présence d’une sédimentation continue et homogéne, il est difficile

de tracer la limité entre le Norien et le Rhétien dans les membres
du NE de notre Montagne Centrale. Les conditions lithofaciales ne permettent pás de
différencier certains horizons. En ce qui conceme les restes organiques, ils sont trés rares

dans le complexe de calcaires et difficiles á récolter. Des couches attribuables, sans doute,
au Rhétien et différant des formations noriennes mérne au point de vue des lithofaciés

sont connues dans la Montagne Bakony [17]. Dans cette région la formation dolomitique
embrasse tout l’étage norien. Les couches mameuses de Kössen se développent des couches
dolomitiques pár l’enrichissement des matiéres pélitiques, tandis que leur partié cal-

careuse renferme une fauné de Lamellibranches caractéristique, bien reconnaissable,

similaire á celle de Kössen. Les couches de Kössen sont surmontées pár le Dachsteinkalk
dönt les fossiles ne sont pás encore traités d’une maniére satisfaisante, de sorté que nous
ne pouvons pás les mettre en comparaison avec les faunes du Dachsteinkalk d’autres
régions. Vers le NE ce faciés mameux caractéristique du type de Kössen, s’amincit et

disparait certainement déjá dans la partié de E de la Montagne Bakony. Á l’E de cette

région les formations noriennes et rhétiennes sont représentées d’ensemble pár le Dach-
steinkalk, laséparation duquel n’est possible que pár des méthodes paléontologiques. (fig. 2)

En se basant sur les données obtenues jusqu’á présent, on a tracé la limité supéri-

eure des formations triasiques dans la coupe de faciés ci-jointe dressée suivant la direction

des formations respectives (fig. 3). Dans la Montagne Bakony, sur les formations triasi-

ques gisent, pár une sédimentation continue, les couches jurassiques qui sont, de ce fait,

inséparables de eelles-lá. Dans la partié orientale de la Montagne Bakony le Liasique
montre une lacune courte de la sédimentation. Cette lacune fut accompagnée de mouve-
ments. L’absence des horizons les plus inférieurs du Liasique dans l’avant-pays du N de
la Montagne Vértes indique une phase continentale antérieure, considérable [12]. Dans
la Montagne Gerecse ce sont les dépóts des niveaux différentes du Jurassique qui reposent
sur les formations noriennes, ou bien rhétiennes, du Dachsteinkalk. [16]. Dans la partié

septentrionale de la Montagne Gerecse, dans le block de Tata et dans la Montagne Pilis,

l’émersion du bassin de sédimentation triasique pendant le Rhétien est signalée pár la for-

mation de joints et de fissures indiquant des mouvements mineurs, tandis que la dénuda-
tion des calcaires triasiques est prouvée pár la surface d’abrasion du Daehsteinakalk.
L'absence totálé des formations mésozoiques post-noriennes dans la Montagne Buda
indique que les roches triasiques aient été soumise á une dénudation continentale pendant
une longue période.

Mais la paléomorphologie du relief piát suggére qu’aprés la période triasique il se sóit

á peine élévé au-dessus du niveau de la mer, de sorté que seulement une partié réduite

des dépöts triasiques fut affectée pár la dénudation lente des formations carbonatées
qui se produisit sous l’effet de leur dissolution. La lacune du Rhétien dans la Montagne
Buda dóit indiquer que la sédimentation et cessé á la fin de l’époque norienne. Le fait

que la sédimentation triasique supérieure s’interrompt de plus en plus tt, au fúr et á
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mesure que l’on se dirige vers le NE, atteste nettement que la déposition du Dachstein-
kalk a cessé sur la rive gauche du Danube déjá á l’époque norienne.

I/es profiles certifient que la formádon des calcaires a commeneé plus töt dans les

régions oü la sédimentation triasique s’interrompt á des niveaux plus inférieurs. Cela
est prouvé pár l’allure parallelé de la limité supérieure des formations triasiques et de la

limité entre les dolomies et les calcaires dans notre coupe de faciés. Ces deux phénoménes
corrélatifs jettent de la lumiére aussi sur les conditions de formádon du Dachsteinkalk
ainsi que sur la profondeur du milieu dans lequel il s’est forrná. Le Dachsteinkalk représen-
te, en général, une formation caractéristique des milieux marins peu profonds dús á la

période d’émersionqui a fait són entrée á la fin du Triasique. Le procésde la précipitation

de chaux, les couches oolithiques du Dachsteinkalk, les Lamellibranches gigantesques
á dimensions augmentant vers la partié supérieure de la formation en question, ainsi

que les algues calcaires sont des indices caractéristiques des mers chaudes. Dans les

régions oú la regression de la mer a commeneé pendant le Triasique supérieur, la masse
d’eau se réduisant s’est entiérement réchauffée et les conditions de la formation de calcai-

res se sont réalisées. Dans la zone plus interné et plus profonde de la mer se formérent
simultanément des dolomies représentant un faciés hétéropique. Les couches dolomiti-
ques s’altemant avec des calcaires de la région intermédiaire (Montagne Gerecse) furent
produites pár les courants plus froids qui y pénétraient de temps á autre de la partié
plus profonde de la mer triasique (Montagne Bakony).

L’élévation épirogénique lente á la fin du Triasique aboutit á la régression de la

Thétys. Á l’époque norienne la partié du NE du bassin de sédimentation hongrois fut
exondée. Á l’époque rhétienne la mer se rétirait déjá jusqu’á la Montagne Bakony et

les territoires exondés venaient se soumettre á l’effet des forces de la dénudation terrestre.

Au début du Jurassique une transgression nouvelle eut lieu, mais seulement une aire

beaucoup plus réduite fut reprise pár la mer du continent á relief piát.



AZ URÁNMIGRÁCIÓ HIDROTERMÁLIS FELTÉTELEI ÉS A
SZUROKÉRCGÉNEZIS

Dr. KISS JÁNOS*

(III. táblával)

Összefoglalás: Az urán vándorlása üledékes geofázisban karbonátos és egyéb
komplex anionos együttesben történik, ezek adott geokémiai környezetben (pl. szerves-
reduktiv közeg) stagnálni, majd kicsapódni kényszerülnek. A magmás szakasz uránmigrá-
ciójára és dúsulási körülményeire nézve ez id szerint nincs támpontunk. A franciaországi
U-telepek elemeinek társulása olyan geokémiai összefüggéseket mutat, melyek a magmás
geofázis U-vándorlásának és akkumulálásának új megvilágítást adnak.

Az érctelep és a mellékkzet állandó fluor- és klórtartalma arra utal, hogy az urán
a hidrotermális oldatokban klorid-, ill. fluoridkötésben vándorolt, ahol adott pt-között
az urán-fluorid-klorid ionokra disszociált, majd elbomlott és oxidos uránvegyületbe ment
át; az így keletkez fluor-, ill. sósav pedig a mellékkzet ásványos összetételét változtatja
meg, ami albitosodással, szodalitosodással, a gránitnak bizonyos 'fokú deszilifikációjával jár.

laboratóriumi vizsgálataink során az UC1„ UCh és ÜO.C1, oldatoknak viselkedését
tanulmányozva kiderült, hogy olyan természetes körülmények között, ahol ma a primer
U-érceket találjuk, az U-halöidok már az epihidrotermák htartományábau szurokérccé
(U 3O s és U 308 .xH,0) alakulhatnak át.

A folyamat átalakulási mozzanatai (szakaszai) a következk:

UC1, + 2 H.O >• UO. + 4 HC1

40°-75°
3 UC1 4 + 6 H 20 + 0 2

* U 3O e + 12 HC1

A keletkez terméknek (UO. U 30„.x H.O) jelenlétét az ércmikroszkópi és röntgen-
elemzések is igazolták. A hidrotermás szakaszban az U mozgása tehát fluoridos-kloridos
közegben és alárendeltebben komplex ionok társaságában történik, minek során az U-
érctelepnek három típusa jöhet létre. Ezek mindegyikét jól definiálható elem- és ásvány-
együttes jellemzi:

a) Fluoros típus: szurokérccel, szulfidkísérkkel, fluorittal, barittal és intenzív
kovakiválással,

b) Klóros típus: gyakori uránkorommal (parapechblende), kevesebb szurokérccel
fluorit nélkül, alárendeltebb kovásodással és szulfidkiválásokkal. A kaiéit átfutó ásvány.

c) Komplex ionokhoz kötött U-vegyületek alakjában.
Az uránátok (pl. autunit, torbernit) nemcsak deszcendens módon, hanem a hidro-

termális folyamatokat bezáró szakaszban felszálló oldatokból is keletkezhetnek.

Bevezetés

Az uránérctelepek intenzív kutatása és az uránásványok részletes vizsgálata

szorosan összefügg az urán egyre növekv gyakorlati jelentségével. Természetes körül-

mények között az uránnak fleg oxidos alakjait találjuk gyakorlatilag is érdemes fel-

dúsulásban, melyek statisztikusan is túlsúlyban vannak a többi uránásványhoz (U-fosz-

fátokhoz pl. autunit, U-vanadátokhoz pl. carnotit és egyéb komplex sókhoz pl. sclirök-

kingerit) képest. Egyes érctelepeken az urán komplex sói ugyan lokális jelleggel feldit-

sulhatnak (Colorado), de általában a magmás és az üledékes geofázisban az uránt ural-

kodóan az uraninit-szurokérc-uránkorom képviselik.

Az üledékes geofázis uránmigrációjával számos irodalmi adat foglalkozik, a mag-

más geofázis körülményeire legfeljebb csak egyes utalásokkal és feltételezésekkel talál-

kozunk. R. P. R a f a 1 s k i
j [13] az urán vegyértékének szerepét vizsgálva kimutatja,

* Eladta a Földtani Társulat Mecseki Csoportja 1961. IX. 22-i szakiiléséu. Kézirat lezárva 1963.

I. 3-
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laogy a hidrotermális oldatokban fleg hatos vegyérték, ahol az U6 —

U

4 átalakulásában

és kicsapódásában a jelenlev kén és egyéb elemek játszanak nagy szerepet. A vizsgálatok

rámutatnak az uranilsók nagyobb oldhatóságára, de felteheten a négyvegyérték urán-

ionok migrálása is lehetséges, amely a szurokérc képzdéséhez közelebb áll, mintha csak

kizárólagosan U6+ -ionok lennének jelen. Az uránionok vándorlását D. h- Eve.rhardt
[2] az urángeológia egyik legfontosabb és ez id szerint megoldatlan kérdésének tartja.

Az üledékes geofázisban az U-migrációja és kicsapódása túlnyomó részben uranylkar-

bonát, uranyl-pirofoszfát összetétel oldatban történik, amibl az urán kiválását a mig-

ráció sebessége, a pH ,
ill. redoxviszonyok és a környezet egyéb kémiai-fizikai tényezi

szabják meg. A magmás geofázist illeten sémim irodalmi adat vagy megállapítás nincsen.

A kérdés megközelítése céljából feladatul tztük ki ennek tanulmányozását és labora-

tóriumi vizsgálatát.

Az U0
2
—U3Og

mesterséges elállítása a múlt század elejére nyúlik vissza, s már
1824-tl kezdve a kérdéssel foglalkozó több irodalmi adattal találkozunk. Ezek szerint

az U0
2
-alak megfelel laboratóriumi feltételek között elállítható: Ebelman [1824]

NaU0
4
-bl redukcióval; Wöhler [1824] (NH

4 ) 2UC 1
4

és HC 1 keverékébk elpárolog-

tatóssal; Oecksner [1908] U03
.H20-ból hidrogén-redukcióval; Orfvedson

[1924] KU02
Cl

2
-bl hidrogén-redukcióval; Ipatieff — Mocorutster [1930]

U02/N03/2
-bl hidrogénes közegben állította el. Ivatz és Rabino vich [1951]

megállapítja, hogy egynéhány uranilsó termikus lebomlása során, ill. hidrogénes reduk-

cióval U02 keletkezett: U02Br2
—>-U0 2 + Br2 . G r u n e r viszont az uranilsókból H

2S,
ill.

szerves redukáló szerek hatására 50— 215 C° között állította azt el. Újabban S i d o r o v,

G. P. — R a f a 1 s k i
j , R. P. uranylszulfátból zárt rendszerben 300 C°-on sajátalakú

(100), (ni) alakegyüttessel jól fejlett U02-kristályokat nyert.

A szurokérc (U
3
0

8) képzdése

Vizsgálataink során fleg arra a kérdésre kívánunk feleletet adni, milyen érc-

földtani-geokémiai körülmények között történik az urán vándorlása és milyen feltételek

szabják meg az urán dúsulását, oldatból való kiválását, azaz melyek a hidrotermális

uránérctelep kialakulásának feltételei? A kiindulás alapjául a franciaországi elsdleges

uránérctelepek helyszíni bejárása és tanulmányozása szolgált. Ennek során egynéhány
jellegzetes, ez id szerint még nem tanulmányozott összefüggés volt megállapítható,

egyrészt az uránásványok, majd az U-mentes ásványtársulás mennyiségi és szöveti

eloszlása, valamint az uránérctelepet állandóan kísér elemek között. A francia kutatók

(Geoffroy — Sarcia, Carrat, M., R o u b o u 1

1

,
M.) fleg az ércesedés és

az „episzienites” jelleg, valamint az albitosodás és hematitosodás kapcsolatára figyeltek

fel anélkül, hogy ennek magmaföldtani, geokémiai okát közelebbrl vizsgálták volna.

Ha az anyakzet és az ércesedés összefüggését vizsgáljuk, a hidrotermális U-érctelepek

kevés kivétellel (pl. a Bi-Co-Ni-formáció egy része) muszkovit-gránitban, kétcsillámú

gránitban és ezek alkáliákban gazdagabb részlegeiben helyezkednek el Franciaországban
(Vendée, Massif Central), Spanyolországban, Portugáliában. De kzetkémiailag hasonlók
az USA-i, kanadai monzonitos-szienites (Boulder-batolit) tömegek uránérchintéses

dúsulásai is.

A franciaországi primér U-telepek hálózatos-eres, vagy hintett-szórt megjelené-

sek, s rendszerint határozott törésrendszerben, morzsolt övben alakultak ki, törvény-
szeren mindig a fiatalabb gránit-intrúzióban (muszkovit-gránitban, kétcsillámú gránit-

ban) intramagmásan. Az ids gránit ércmentes, legfeljebb ennek repedéseiben másod-
lagos U-ásványhintések keletkeztek. A gránit metamorf köpenyébe az ércesedés már
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nem jutott fel, legfeljebb csak az esetben, ha az U-érc az említettnél nagyobb htarto-

mányban (pl. Bi-Co-Ni-formációban) jött létre.

Az idsebb intrúzió biotitgránitja túlnyomó részben töredezett, mállott, kaolino-

sodott „hidrogránit” (pl. Bretagne, Vendée, M. Central). Mikroszkópos vizsgálatok

szerint ez a gránit rendszerint granodioritos, diorithoz közeled jellegekkel. Biotitja

pleokróos udvaroktól ersen foltos, a körvonalak a mállás során elmosódtak, esetenként

csak a kis eirkonkristály jelzi ez udvarok egykori jelenlétét. Statisztikus összehasonlítás

és mszeres mérés alapján az ids gránit színes elegyrészeinek, valamint az alapkzet

átlagának is jelentsen nagyobb sugárzóértéke (U -f- Th) van, mint a fiatalabb gránitnak

(a telérek urántartalmát figyelmen kívül hagyva). Felvetdik a kérdés, vajon miért

a fiatalabb gránitintrúzió az érc bezáró kzete ? Geokémiai szükségszerség determinálta-e

az urán és a muszkovit-gránit vagy a kétcsillámú gránit kapcsolatát? Mélyszerkezeti

tényezkre vezethet-e vissza a fiatalabb gránitintrúzió uránércesedése, vagy lokális

adottságok eredményezték-e? A fiatal gránit uránfeldúsulását kétféle eredettel magya-
rázhatjuk:

a) az ids gránit eredeti U-tartalmának laterál-szekréciós mobilizálása révén,

b) a fiatalabb muszkovit-gránit- és kétcsillámú-gránit-magma eredeti U-Th
tartalmával.

Az ids gránitnak ersen mállott, egészen a „hidrogránittá” változott állapota,

továbbá a fiatal gránittal való szoros kapcsolata aSzádeczky -féle transzvaporizáció

tényét tárja elénk: az ids gránit egyes elemei mobilizálódtak, tovamozogtak, ami a

fiatalabb gránitintrúzió bizonyos fokú alkati, kzetkémiai átváltozását „átcsoportusu-

lását” idézte el. A két gránitintrúzió közötti leglényegesebb különbség az ásványok

aniontartalmában mutatkozik. Az idsebb gránit f anionja az oxigén, a fiatal gránit

pedig az oxigénanion mellett klórt és fluort is tartalmaz. Az utóbbiak közismerten a leg-

könnyebben mozgó, illékony társelemek, melyek az alkáli kzetek létrejöttében is jelents

szerephez jutnak.

A muszkovit-gránit és a kétcsillámú-gránit „episzienitesedésben”, albitosodásban,

szodalitosodásban megnyilvánuló átalakulása, ásványos és kzetszöveti átrendezdése

szoros összefüggésben áll a gránitintrúzió U-ércfeldúsulásával, és szükségszer kísérje

az urán akkumulációjának. Kiindulva az uránérc-telepek kísér elemeinek társulásából,

lényegileg 3 típus különböztethet meg.

1. Fluoros típus: Jellemzje a fluor állandó jelenléte, fluorit (kzetelegy-

részként), fluorapatit alakban, továbbá a szulfidkísérk.

Ásványparagenezise : a) szurokérc, uránkorom (pechblende II), b) FeS2 ,
PbS,

ZiivS, CuFeS
2 , c

)

CaF2 (antozonit), BaS04 , opál, kalcedon, füstkvarc.

2. Klór os típus: Az „anyakzet” Cl-t tartalma fképp szodalitban, klór-

apatitban (s kzet pórusaiban, litoklázisaiban migráló víz is klórtartalmú).

Ásványgenezise: a) uránkorom, uránszurokérc, b) kevés szulfidásvány (pl. pirít)

c) kvarc, füstkvarc, opál, kalcedon, d) kalcit és egyéb karbonátok.

3. Foszfátos, karbonátos típus: Az uránt komplex-ionokhoz

kapcsoltan tartalmazza az elz két típust lezáró szakasz terméke, de általánosságban

az epigén (oxidációs) övben, vagy az üledékes geofázisban fejldik ki.

Ásványai: U-foszfátok, vanadátok, szurokérccel vagy a nélkül.

Beosztásunk nemcsak a tanulmányozott franciaországi elsdleges uránérc-

telepekre érvényes, vonatkozik ez a mezo-epitermális ötelemes (Bi-Co-Ni-Ag-U) formáció-

ra is azzal, hogy itt a fluoros és karbonátos, ill. a klóros-karbonátos típus egybekapcsoló-

dásáról lehet szó, Co, Ni, Bi, Ag, Mo-elemek helyi felszaporodásáról és perimagmás

kialakulásáról. Ilyenek pl. a witticheni, schneebergi, richseldorfi, jachimovi, comwalli,

nagymedve-tói kifejldések.
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A fluor-, klór-elemek, a karbonát és más komplex-anionok állandó jelenlétébl

feltételezhet, hogy közöttük és az urán között szoros a genetikai kapcsolat, az urán-

aszcendens és laterálisán deszcendens mozgósítása ezek segítségével történhetett.

Az U6 + -nak karbonátos kötés vándorlása jól tanulmányozott, s az üledékes'

geofázisban már tisztázott folyamat. A magmás geofázisú urán vándorlása fleg feltéte-

lezéseken alapul, s e kérdéssel foglalkozó amerikai kutatók itt is karbonátos közeget

tételeznek fel.

A franciaországi uránérctelepek elemei társulásában mutatkozó összefüggések

geokémiai törvényszerség érvényével hatnak, s vonatkoztathatók nemcsak az európai,

hanem Földünk egyéb magmás uránérctelepeire is. Vizsgálataink nem valami különálló

rendszer felállítását célozzák, hanem a természetes megfigyelésbl kiindulva, labora-

tóriumi vizsgálatok adatait felhasználva megkíséreljük a hidrotermális U-dúsulás körül-

ményeit közelebbrl megvilágítani.

Az uránérctelepek kísér elemeinek jelenléte az uránnak a) uránfluoridok, b

)

urán-

kloridok, c

)

uránhidrokarbonátok, d

)

uránhidrofoszfátok stb. alakban történt vándor-

lását jelzi. Legnagyobb szerepet az els két kapcsolat játssza.

Az urán halogenidjeit olyan fiziko-kémiai sajátságok jellemzik, hogy egész kis

(epündrotermás) hmérsékleti tartományban közepes nyomás, pH és kis oxidációs fok

esetén is már metastabil vegyületek jöhetnek létre, ezek könnyen disszociálódnak, majd
elbomlanak. A hidrotermális oldatok fleg UC14 , UC15 , U02C12 , UF3 , U0 2

F2 ,
UF

6
és alá-

rendeltebben U-hidrokarbonát, U-pirofoszfát-ionokat tartalmaznak, ezekben könnyen
reverzibilis ionizációk mennek végbe, de bizonyos geokémiai körülmények között irrever-

zibilissé válhatnak.

uf3^u3+ + 3f

uf4 ^=±u4 + + 4f

ü(OH) 3 ^=±U3+ + 3 (OH)-

U(OH)
4 ^=±:U

4++4 (OH)- stb.

A felsorolt haloidok disszociációja során in statu nascendi fluorsav (HF) képzdik,

amely a környez kzet pl. a gránit elegyrészeit átjárja, oldja, s egyes elemek mobili-

zálódhatnak. Ebben a környezetben a Ca, Mg, K, Na a legkönnyebben mobilizálható

elemek, közülük a Ca oldhatatlan CaF
2
-á alakul, míg a K+

és a Na+ egy része vízben

oldódó fluorid alakban tovavándorol. A nátrium, amely adott pt-tartományban az orto-

klász káliumjával könnyen helyet cserél, albit alakban megreked. Ennek eredménye a

gránit albitosodása, ill. a muszkovitgránit, kétcsillámú gránit ,,episzienitté” válása.

A gránit desziliíikálásával egyidben oldatba került kovasav telérekben koncentrálódik.

Mikroszkópos megfigyelések szerint elsnek a savanyú plagioklász, ezt követen a per-

tites ortoklász, majd az ortoklász alakul át albittá oly módon, hogy azokat az albit

burokként övezi, vagy alig észrevehet átmenettel csatlakozik hozzájuk. A másodlagos

kvarc a földpátok hasadási felületei mentén, avagy azok peremén válik ki.

Az uránkloridok hasonlóan, de kevéssé illékonyán viselkednek, mint pl. az UF6 .

Az U-kloridok a fluoridokhoz hasonló változásokat idézhetnek el, azzal a különb-

séggel, hogy csereakció során keletkez alkáli- és földfémek (pl. Ca+ +
)
kloridjai vízben

jól oldódó vegyületek, s a Na+ egy részének kivételével eltávoznak.

A Na egy része nemcsak albit alakjában, hanem az oldatokban lev kloriddal

együtt a kzetalkotóként rendszerint jelenlev szodalit
(3 NaAlSi04NaCl) alakban kötdik

meg. ACa++ kaleiumkloridként vagy eltávozik, vagy a jelenlev foszfátgyökkel (P04 )

a hidrotermális folyamatot bezáró szakaszban autunit, foszforouranotil alakban, ill.
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(C03 ), (S04 ) -anionok esetén liebigit, kaiéit, gipsz ásványokként kötdik meg. Ilyen erede-

tnek tekinthet a Le Chardon (Vendée) környéki U-érctelep gránátos összletébl feltör,

nagy kloridtartalmú víz is, melynek összetétele:

Cl- = 1550,00 mg/1
H 3P04

= ' 0,00 „
CaO = 257,60 ,,

MgO = 324,00 ,,

(NH,)-= 0,10 ,,

2131,70 mg/l.

A víz urántartalma io—

4

mg/1 is elérhet, jelezvén, hogy az U migrálása még
napjainkban is tart.

Ha a franciaországi és más (pl. Portugália, Németország, USA, Kanada) primér

U-telepek ásványos összetételének átlagos gyakoriságait nézzük, alábbi különbségek

állnak el:

Fluoros tipus Klóros típus

Ásvány Gyakoriság Ásvány
|

Gyakoriság

Szurokérc (U 3Oe )

Uránkorom (parapechblende)
FeS 2 , PbS, ZnS és egyéb szul-

fidok
Fluorit (CaF2 )

Kaiéit (CaC0 3 )

Kovásodás
Uranátok (pl. autunit, stb.) .

Albitosodás

uralkodó
ritka

gyakori
gyakori
igen ritka
gyakori
primer módon ritka
jellemz

Szurokérc (U 3Os )

Uránkorom (parapechblende)

Szulfidok
Fluorit (CaF2 )

Kalcit (CaCO s )

Kovásodás
Uranátok
Albitosodás + szodalitoso-

dás

gyakori, v. ritka
uralkodó

alárendelt
hiányzik
gyakori
alárendelt
gyakori

jellemz

Az albit, szodalit, autunit stb. jelenléte a hidrotermális oldatoknak túlnyomólag

uránkloridos migrálása mellett szól, azonban a jellemzett oldatokban az egyik vagy

a másik halogén túlsúlya esetén is mindkét uránhaloidot (UF
6 , U02

F4 ,
UF4 ,

ill. UC1
4 ,

UC1
5 , U02C12 )

is tartalmazhatja.

Az uránmigrálás harmadik változata hidrotermálisán komplexanionok jelen-

létében, többnyire foszfát — pirofoszfát, karbonát, vanadát alakban megy végbe. Az
ilyen uránkoncentráeió azonban sohasem éri el a másik kett (uránhalogenidek) tömény-

ségét.

A komplexionok jelenlétében az U-kloridok irreverzibilis átalakulása csökken
vegyületpotenciálok függvényében történik a következ, mikroszkóppal is észlelhet

kiválási sorrend szerint;

uraninit (U02 )
—> szrökére (U308 )

—> uránkorom (U308).n HaO —> uránvanadátok —>
—> uránfoszfátok — uránkarbonátok — uránszulfátok.

Az uranátok (pl. autunit, torbemit) tehát nem minden esetben hipergén folya-

matok másodlagos termékei, hanem a hidrotermális mködésT lezáró szakaszban asz-

cendens oldatokból is képzdhetnek. Az, hogy az uránérctelér legfels övében talál-

ható uranátok elsdlegesek, avagy az oxidációs öv tartozékai-e, izotóp vizsgálatokkal és

nyomelemek kimutatásával minden bizonnyal eldönthet lenne. (Pl. a Th jelenléte az

aszcendens eredetet, hiánya pedig epigén származást igazolna.)

Az uránérctelepek helyszíni megfigyelései helyességének és a vázolt összefüggéseknek

igazolására laboratórimni vizsgálatokat végeztünk. Kiindulásul különböz fiziko-kémiai

körülmények között vizsgáltuk az uránkloridok viselkedését, mert az uránhexafluori-

dokhoz képest kevésbé illékonyak és kevésbé mérgezek. Analitikailag tiszta 25 cm 3 cc.

HCl-ben 1 gr piritmentes szurokércet oldottunk fel, minek során UC1
4
és UC15

állt el.



Kiss : Uvánmigráció hidrotermális feltételei 79

Az UC14 sötétzöld szín, vízben jól oldódik és melegítve könnyen bomló vegyület.

Sósavas kezeléskor kis mennyiségben képzd U02
C 12 vegyület is oldódik vízben. Az el-

állított UC14-, UCl
5
-bl 2 — 3 cseppet desztillált vízben megnedvesített kaolimnorzsára

helyeztünk, majd szárítókemencében lassan kiszárítottuk. Azért esett a kaolinitra a

választás, mert egyik leggyakoribb szurokércet kísér telérásvány, mely a savas hidro-

termák hatására a földpátok lebontási terméke gyanánt jelenik meg. A készítmény lassú

melegítés hatására fokozatos változásokat jelzett, ezek közül a szabad szemmel is észre-

vehet jelenségeket vizsgáltuk meg közelebbrl. Már 40 C°-tól kezdden a kaolimnorzsa

körül U02Cl2-bl álló citromsárga gyr alakul ki, amely a hmérséklet további növeke-

désével (55 C°-on) barnásfekete, fekete lemezkékké csoportosult.

Az utóbbi hfokon j8h állás után a lemezkék feketén csillogó pikkelyekké, kéreggé

alakulnak át. Ez az átalakulás lényegileg 70— 80 C°-on már 3 —

4

h után is végbemegy.

A pikkelyek 1,0— 1,5 mm-nyiek, s az „uránkorom” természetes megjelenését mintázzák.

Mikroszkóp alatt fényesen, szurokfeketén csillognak, széleken kissé áttetszek.

A kaolinmorzsa körül képzd citromsárga U02C1
2
bomlását és átalakulását 1—2 csepp

desztillált vízzel meggyorsíthatjuk. Hogy az uránklorid (UC 1
4 , UC1

5 )
átalakulási termé-

kébl vizsgálatokra elegend mennyiség álljon rendelkezésre, a jól reprodukálható kísérle-

tet többször megismételtük. Az így elállított anyagot mikroszkópos, röntgen- és mikro-

kémiai eljárással vizsgáltuk. Az eredmény a hidrotermális oxidos uránércképzdés körül-

ményeit ríj megvilágításba hozta. Röntgenvizsgálattal három, külsleg némileg eltér

anyagot vizsgáltunk, melyeket megelzen desztillált vízzel többször átmostunk, klór-

mentessé tettünk, majd megszárítottunk. A d(likl-) értékeket F r o n d e 1
,

Cl. mester-

séges U02
-adataival hasonlítottuk össze. A röntgendiffrakciók kissé elmosódó (diffúz)

vonalak alakjában jelentkeztek, jeléül annak, hogy kolloid átalakulásból képzdött,

túlnyomóan szubmikroszkópos szemcsehalmaz és még nem teljes a kikristályosodása.

A reflexióértékekbl kitnik, hogy a 2. és 3. sz. minta reflexiói a mesterséges U02

legersebb vonalaival jól megegyeznek, vagyis az UC 1
4 ,
UC1

5
átalakulása során U02

szerkezetéhez közelálló uránoxid jött létre, amelyben az U4+ egy részét U6+ ionok helyet-

tesítik, lényegében U308
keletkezett. Az U4+ —U5+ ionok tehát enyhe felmelegítéssel

nyílt rendszerben részben oxidálódtak (U1+ —U5+—>U6+ ), de még nem oly mértékben,

I. 2. 3- 4-

Int. d(hkl) Int. d(hkl) Int. d(hkl) Int. d(hld)

IO 7,i7 k— — — — — —
4 4,32 k— — — — — —
9 3,57 k

10 3.14 gy-d 3,14
2,65

gy-d 3,n 4 3U4 u
5 2,73 gy-d gy-d 2,69 3 2,73 u— — — — — —

5 2,48 k— — — — — —
5 2,43 k

8 1,926 gy-d 1,926 gy-d 1,922 4 1,923 u
9 1,643 gy-d 1,646 gy-d 1,632 4 1,643 u
4 i,574 így — így — — —
3 1,365 igy — így — — —
6 1,251 így — így — — —
6 1,220 így — igy — — —
7 1,050 “ - “ “

1. Mesterséges U0 2 (Cl. F r o n d e 1).

2. Szurokfekete pikkelyek.
3. Barnásfekete kéreg.
4. Feketén átitatott kaolinitos részleg.

Jelzések: gy-d = gyenge és diffúz vonal
igy = igen gyenge diffúz vonal

ii = szurokérc
k = kaolinit
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hogy U03 állt volna el, amirl csak a legutóbbi évek vizsgálatai tisztázták, hogy rombos
rendszer kristályvegyidet és nem amorf.

Az UC1
4
- és UCl

5
-tartalmú aszcendens oldatokból tehát az uránoxidok (uraninit —

—> szurokérc) képzdése a következ reakciók szerint vázolható:

Megjegyzés

UCL + 2 H 20 -> U0 2 + 4 HC1 nyílt rendszer

UC 1 , + H.O + O 40 C
> UO.Cl 2 + 2 HC1 nyílt rendszer

UO.Cl 2 + H 20
red- kozeS uo. + 2 HC1 + 2 O

,

2

red. közeg = H.S, H

3 UO.Cl. + 3 H.O = U 208 + 6 HC 1 + 20,
2

3 UC1, + 6 H.O + O, 4°°_ 7
£-S- U>Os 4- 12 HC1 nyílt rendszer

Az UC 1
4
—U0 2C1

2 —> UO, + 2 HC1 reakció során felteheten komplex uranyl-

hidroxid is képzdik, amely 3,0 — 4,5 között ersen metastabil. Ez a />H tartomány a

kaolinminta szuszpenziója />H-értékének fels határait közelíti meg (4,5 — 5,0 />H ),

így a bizonytalan stabilitású uranylhidroxidot oxidos kötésbe készteti. Az elzkben vázolt

reakciósor oxigénszegény közegben (H„S esetén) meggyorsul. Természetes viszonyok

között H,S jelenlétével mindig számolhatunk, amely egyidejleg a redukcióval dúsuló

kalkofil-szulfokalkofil elemeket is megköti. A Fe, Pb, Zn, Cu-szulfidok megjelenése a

szurokérctelepekben éppen olyan következménye a kénhidrogénes közegnek, mint az

uránnak oxidos kötés kiválása. Az uránérctelepek kialakulásával egyidben dúsuló

kísér elemeknek tehát nincs lényeges szerepe az urán dúsulásánál.

Az uránfluoridos kísérleteket az anyag ersen mérgez (UF6 )
természete miatt

nem végeztük el, de feltehet, hogy az uránkloridokkal analóg folyamatokat és termékeket

eredményeznek. Megemlítjük, hogy az UO,F
4
ugyan nehezen oldódó vegyület, de 6,7

fölött U,(OH)
3
-té, majd 7,0 pH -ná\ U0

2 (
0H)

2
H

2
0 vegvületté alakul át. Ha az oldat

nagyobb töménység redukáló vegyületeket tartalmaz (pl. H 2
S-t), az U0

2
F

4
naszcens

fluorsav kiválásával közvetlenül U0
2 —

U

308
-á alakulhat át. A hidrotermális szurok-

érctelepek keletkezésének ismertetett módjai laboratóriumi kísérleteink során f vonalai-

ban igazoltnak, mintegy geokémiai szükségszerségnek tekinthetk, az egyes részletek

megismeréséhez és tisztázásához azonban még további vizsgálatok elvégzésére van szük-

ség.

TÁBLAMAGYARÁZAT - EXPRICATION DES PRANCHES

III. Tábla — Planche III.

1. Az U 3Og oldási maradéka sósavas kezelés után. 1:650. — Les résidus dissous d’U,O s dans
HC1. 1:650.

2. UClj és UC1 5 kristályok. 1:650. — Les eristaux d’LTCL et d’UCl s . 1:650.
3. Mesterséges U 30 , kristályok és aggregátumok. Olajimmerzió, 1:125. — Les eristaux et les

aggrégates de la pechblende artificielle. Immersion dans huile, 1:125.
4. Mesterséges, kristályos U 3O s törmelékek. Olajimmerzió, 1:125. — Les eristaux et les frag-

ments d’U sO, artificiel. Immersion dans huile. 1:125.
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Conditions hydrothermales de la migration d'uranium et genése de la pechblende

Dr. J. KISS

La migration de l’uranium dans la géophase sédimentaire se produit dans un milieu
carbonaté en compagnie d’autres ions complexes, lesquels dans un milieu géochimique
(pár exemple: milieu organique réductif), se voient contraints á stagner, et puis, á se

précipiter. En ce qui conceme la migration et les conditions de concentration d’uranium
dans la géophase magmatique, on ne posséde, á présent, aucune donnáé précise. La
répartition des éléments des gites d’uranium de la Francé montre des rapports géochi-
miques qui réfléchissent la migration et l’accumulation d’uranium dans la géophase
magmatique.

La teneur constante en fluor et en chlore du gite du fiion indique que, dans les

Solutions hydrothermales la migration d’uranium dóit avoir eu lieu en soudure de chlorure
ou de fluorure, oü dans certaines conditions de pression et de température le chlorure
et le fluorure d’uranium se dissocient en ions et puis ils se décomposent et se transforment
en forme d’uranium oxidée. D’autre part, les acides fluorhydrique et chlorhydrique
„naissants” changent la composition minéralogique du fiion, ce qui manifeste sous
d’albitisation, de sodalitisation et provoque une certaine désilification du gránit.

Au cours des analyses au laboratoire, l’examen de l’allure de l’UCl
4 ,

de l’UCl s

et de 1’U0,C1
2
dans les Solutions mises dans les mémes conditions pétrochimiques dans

lesquelles on trouve les minerais primaires d’U au sein de la natúré, a démontré que les

haloides d’U peuvent transformer en pechblende (U3Os
et U3

0
3 ,
nH,0) déjá dans une

mileux épihydrothermale.
La phénoméne se compose des phases suivantes:

;uci
4 + 2 H

20 * UO, + 4 HC1

3 UC1
4 + 6 H,0 + 0 2

4-
°

-

~ 75
-»U3 0 8 + 12 HC1 etc.

La présence du produit de ce procés (U0
2 , U308 n H 20) fut prouvée aussi pár les analyses

inicroscopiques et du rayon X. Dans la géophase magmatique la migration de l’U se fait

donc dans un milieu de fluorure et chlorure en présence subordonnée d’ions complexes.
Au cours de cette migration, trois types de gisement d’U peuvent se former dönt chacun
est caractérisé pár des associations d’éléments et de minéraux bien définissables :

a) type de fluorure
Paragénése: pechblende associés avec des minéraux de sulphure, fluorine, barytine

et ségrégation intense du silex.

b) type de chlore
Paragénése: parapechblende est fréquente, quantités mineures de pechblende

sans fluorine, silification et ségrégation de sulpliures subordonnées. La calcite représente
ici un minéral passager.

c) type sous la forme de composés d’U avec des ions complexes
Les uranates (pár exemple: autunite, torbemite etc.) peuvent se former non

seulement d’une maniére descendante, mais aussi pár les Solutions ascendantes dans la

phase finálé des processus hydrothermaux.

6 Földtani Közlöny



HARMADIDSZAKI ÉS NEGYEDKORI SPÓRA-POLLEN BEMOSÁST
TARTALMAZÓ PALYNOLÓGIAI SPEKTRUMOK FELBONTÁSA

A LEHORDÁSI TERÜLET MEGISMERÉSÉRE
ÉS A RÉTEGTANI FELHASZNÁLÁS ÉRDEKÉBEN

Dr. KRÍVÁN PÁR-Dr. NAGY LÁSZLÓNK*

Összefoglalás: A Tószeg— kiskrösi felspleisztocén szelvény palynológiai vizsgálata
a szelvény DNY-i részén szórványos, ÉK-i harmadában tömeges harmadidszaki spóra-
pollen bemosás felismerése nyomán i. csökkentette a módszer rétegtani felhasználhatósá-
gának lehetségeit: negyedkori folyóvízi medenceüledékeink palynológiai-rétegtani fel-

bontásában fokozott óvatosságra intett. 2. Az áthalmozott-bemosott harmadidszaki
spóra-pollen együttesek segítségével megteremtette a lehordási terület minden más mód-
szernél pontosabb és határozottabb jellemzésének és megjelölésének feltételeit. 3. Tehet-
séget adott a harmadidszaki anyaggal együtt áthalmozódott negyedkori spóra-pollen
együttes felismerésére, és 4. az általunk kidolgozott szrési elv segítségével lehetvé tette
az áthalmozódási-bemosási folyamattal egyids palynológiai együttes kiemelését, és ezzel
a harmadidszaki és negyedkori bemosott anyagtól megtisztított palynológiai spektrum
alkalmassá vált a kezdetben kilátástalan rétegtani felhasználásra.

Vizsgálataink nyomán 1. megmagyarázódott negyedkori medenceüledékeink
utolsó interglaciálisba sorolt spóra-pollen spektrumaiban a Quercetum mixtum elszórt
elemeivel együtt mutatkozó Pmus-dominanciák eredete. 2. Szükségtelenné vált a Pinwi-
dominanciák megmagyarázásában, s a harmadidszaki spóra-pollen együttesek 100 kilomé-
teren túl sem kifejezhet szelekciója nyomán, a , .szelektív fosszilizáeió” lehetségének
erltetése. 3. Lehetség nyílt a rissi— würmi interglaciális iiledéklepusztítási és felhalmo-
zási folyamatainak fellépésérl, menetérl, tartamáról való tájékozódásra. Ezek szerint
a rissi—würmi interglaciális lepusztulási és felhalmozódási folyamatai egyetlen
vegetációtörténeti szakaszra korlátozódnak, s tajga-szer, lassan beerdsöd, a’löszterü-
leteket védvegetációval még nem borító, csapadékos éghajlati állapotot rögzítenek. 4.

A rissi—würmi interglaciális kezdetén végbement üledéklepusztulás és felhalmozódás
kivételes mértéke és gyorsasága a preformáló tényezk megjelölésével és szerepük magya-
rázatával érthetvé vált. 5. A Duna — Tisza köz és a középs Tisza-mellék rissi— wiirmi,
általában felspleisztocén vízrajzának M i h á 1 t z I. és munkatársai által kidolgozott
modelljével egyetértünk. Az utolsó interglaciális, ill. a felspleisztocén közkelet svízrajzi
térképei [45; 4:115, 117. ábra; 40] a vizsgálati eredmények alapján legfeljebb tudomány-
történeti jelentségek.

1961 március i-én a Magyar Földtani Társulat eladóülésén „Tószeg-kiskrösi

felspleisztocén szelvény” címmel Kriván Pál kétrészes tanulmányt mutatott be

M o 1 d v a y Loránddal és Nagy Tászlónéval végzett vizsgálataik összegzéseként.

Ez alkalommal annak els, általánosabb mondanivalójú, önmagában is lezárt részét teszi

közzé a keretadó eladás tájékozódáshoz elengedhetetlen, összevont bevezetjének elre-

bocsátásával. A második rész (s. str. „Tószeg-kiskrösi felspleisztocén szelvény”) a

bemutatás óta érvényesített új anyagfeldolgozási szempontok keresztülvitele nyomán
jelenik meg.

A Tószeg-kiskrösi "földtani sekélyfúrásszelvény 1950-ben, Sümeghy J. elvi

vezetése alatt, Kopek G. felügyelete mellett mélyült. Anyagának feldolgozását mak-
roszkópos gyakorlat szerint Kopek G. végezte. Az anyagmeghatározás nyomán
Kopek G, által szerkesztett szelvény [17] Sümeghy J. tanulmányának [44]

mellékleteként a M. Áll. Földtani Intézet 1950-rl kiadott Évi Jelentésében, M i h á 1

1

z

I. és M o 1 d v a y L. Szentes— bajai sekélyfúrásszelvényével [26] egy kötetben jelent meg.

A közöttük mutatkozó felfogásbeli különbségek kiegyenlítésére a M. Áll. Földtani Intézet

igazgatósága elrendelte a Tószeg-kiskrösi (eredetileg „Tószeg-szekszárdi”**) sekély-

* A Magyar Földtani Társulat eladóülésén, 1961 március i-én elhangzott eladás els része.
** A Kiskröstl DNY-ra folytatódó Vörösmocsár—szekszárdi szelvényrész 9 db 30 méteres és

73 db 10 méteres fúrásának anyaga’ 1952 szén már nem volt hozzáférhet, így feldolgozásunk a Sü-
meg h y — K o p e k-féle szelvény ÉK-i kétharmadára, a Tószeg— kiskrösi "szakaszra korlátozódik.



Kriván — Nagyné : Bemosott spóra-pollenegyüttesek 83

fúrásszelvény újrafeldolgozását. Az anyagfeldolgozás munkájával, 1952 szén, Kriván
Pált bízták meg.

A Tószeg-kiskrösi sekélyfúrásszelvény palynológiai feldolgozása 1951 szén
indult meg, s a Tószeg-Jászkarajen-kocséri 30 méteres fúrások feldolgozásán kívül tájé-

kozódó s tájékoztató szelvényrészleteket, részadatokat szolgáltatott a Duna—Tisza köze

1 1,1,1 4- 4- 4-

'l'l'l'l
2 3 4

+ +- -f
5

1. ábra. A Tószeg—kiskrösi felspleisztocén szelvény palynológiailag vizsgált fúrásainak helyszínrajza,
a zagyvái anyagtermelési (lehordási) terület felszíni képzdményeinek feltüntetésével, felspleisztocén
anyagfelhalmozási területének körülírásával. Jelmagyarázat: 1. Oligocén, 2. Miocén, 3. Pliocén
képzdmények. 4. Miocén vulkánitok. 5. A Zagyva sének üledékfelhalmozási területe a felspleisztocén-
ben. A Középhegységtl D-re fehéren hagyott terület: negyedkori képzdmények. A Mátraalji fels-

pannóniai "barnakszenes összlet palynológiai alapszeívényeit fekete háromszögek jelzik.

Fig. 1. Source and depositional areas of the Zagyva River in the Upper Pleistocene with indication of

the bore-holes analysed palvnologically along the profile Tószeg— Kiskrös. Explanation: 1.

Oligocene, 2. Miocéné, 3. Pliocene deposits. 4. Miocéné volcanic rocks. 5. Area of deposition of the drift

matériái of the Paleo-Zagyva. Vhite area: Quatemary. The palynological type-sections of the Upper
Pannonian brown coal measures of Mátraalja (on the foót of the Mátra Mountains) are shown by triangles.
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hátsági részérl és annak nyugati szegélyérl (i. ábra). A palynológiai vizsgálatokat

Nagy Eászlóné eleinte intézeti tervmunka, késbb aspiránsi téma keretén belül végezte.

Vizsgálatai 1954. végén zárultak le.

*

A Tószeg-kiskrösi sekélyfúrásszelvény palynológiai feldolgozása során egyes

spóra-pollenspektrumokban egyazon formák kétféle megjelenési alakját figyelhettük meg.

A vizsgálataink kezdetétl észlelt jelenséget nem sokkal késbb G r i c s u k
, V. P. [13]

alapján értelmezve a jegyzkönyvileg kezdettl fogva szétkülönített két típusban az

egyes formák negyedkori és idsebb, a tanulmányozott felspleisztocén szelvényben át-

halmozott helyzet egyedeit különítettük el.

Gr i csuk V. P. [13] tapasztalatai szerint a negyedkori spóra-pollenformákat

mai megfeleljüktl alig lehet megkülönböztetni. Általános megjelenésük, térfogattartó

vonásuk, pórusszerkezetük nagyon hasonló. A harmadidszaki megfelel alakok felis-

merése és elkülönítése viszont, az egyébként kivételes ellenállású spóra-pollexine anyag

elváltozottsága és más ismérvek alapján, már következetesen keresztülvihet. G r i c s u k,

V. P. az elkülönítésben a következ ismérveket veszi alapul: 1. ellapított alak, 2. meg-

vastagodott exine, az exineburok kontúrjának és a szemcse bels üregének eltnésével,

3. a póruscsatomák részleges csökkenése vagy teljes eltnése, 4. az exine szerkezeti- és

díszítelemeinek (tüskék, dudorok) elmosódottsága, 5. az exineburok sajátos, az exine-

anyag törésmutatójának megváltozásából ered üveges fénye, 6. repedésekkel, törésekkel

részlegesen deformált exine, 7. a szemcsék színének megváltozása (egészen az elszíntele-

nedésig vagy ellenkezleg a megsötétedésig) . A két csoport között éles a határ, átmeneti

jelleg szemcsék alig mutatkoznak.

A negyedkorinál idsebb spóra-pollenegyüttesek közül a harmadidszakiak ne-

gyedkori átmosási áttelepítési jelenségére magyar vonatkozásban Zólyomi B. [51]

figyelt fel elször a balatoni V. tavi fúrás rétegsorának bázistagjában. A negyedkori

spóra-pollenegyüttes kíséretében, mennyiségi túlsúlyban, harmadidszaki áthalmozott

együttest észlelt haploxylon-típusú Pinus, Picea, Abies, Tsuga, Juglandaceae (így Carya

és Pterocarya) ,
Alnus és más összetevkkel, Gricsuk , V. P. felismerésével egyidben

(1950).

A negyedkori és a kíséretében mutatkozó, áthalmozott harmadidszaki spóra-

pollenszeincsék vizsgálataink kezdetétl keresztülvitt szétkülönítését a szelvény

palynológiai feldolgozását eleinte ellenrz vizsgálatokkal, késbb aspiránsvezeti min-
ségében Zólyomi B. egyetértleg bírálta felül, pedig bemosásjelz, kizárólagosan

harmadidszaki spóra-pollenforma 'a kiindulási preparátumokban nem is fordult el.

Mindez, magától értdén, a rétegtani felhasználást illet derlátást az adott szelvényre

vonatkozóan meglehetsen mérsékelte. Erre, vizsgálataink 1952-ig elért eredményeinek

ismeretében Zólyomi B. fel is hívta a figyelmet: ,,Az átmosás és bemosás különösen

folyami üledékekben lehet jelents, pl. az Alföld quartár üledékeiben és fokozott óvatos-

ságra int.” [51, 497. old.]. E megnyilatkozásban az általános vélemény fejezdött ki, s

jóllehet vizsgálataink 1954 végéig továbbfolytatódva, különösen az ÉK-i szelvény-

részeken érdekes adatokat szolgáltattak, értékelésükre csak ezúttal, a földtani értékelés-

sel szoros együttesben kerülhetett sor.*

A rétegtani felhasználhatósággal kapcsolatban felmerült és megfogalmazott aggály

azonban legalább oly jelents volt, mint amilyen kizárólagosan rétegtani eredményekre

* Vázolt felfogás eredményeként 1954 végén Nagy IAszlóné aspiránsi témájának megváltoz-
tatására kényszerült. Az új téma cime: „Á mátraaljai fels-pannóniai kori barnakszén palynológiai
vizsgálata” [35].
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számított mindenki a palynológiai módszer alkalmazása nyomán. Mivel a várakozást az

eredmények a „parádés” lápi, tavi szelvények rétegtani felbontásának ismeretében még
közelítleg sem látszottak kielégíteni, Nagy Eászlóné eredményei jegyzkönyvi ered-

mények maradtak. Nem segített felhasználásukban az az elkülönítési biztonság sem,

amely I v e r s e n, J. [15] óta, Gricsuk.V. P. [13] módszere nyomán, Zólyomi
B. tapasztalatainak birtokában („Még összemosott üledékekben is szétválasztható a

tertiér és quartér pollen.” 51, 521. old.) lehetvé tette a negyedkori spóra-pollen anyag

kíséretében mutatkozó harmadidszaki típusok felismerését és különválasztását; pedig

ez a szétválasztási biztonság s a bemosottság önmagukban is biztos jelzi, a kizárólagosan

harmadidszaki spóra-pollenformák, már kezd lépésként a lehordási, az anyagtermelési

terület minden más módszernél biztonságosabb és egyértelmbb megjelölését eredményez-

hették volna.

A lehordási terület jellemzése áthalmozott spóra-pollen együttesek segítségével

A bemosott harmadidszaki spóra-pollen együttesek összetétele és mennyiségi

eloszlása alapján a Tószeg-kiskrösi sekélyfúrásszelvény két részre tagolódik. ÉK-i har-

madában formagazdag, tömeges megjelenés spóra-pollen együttes, a DNY-i részeken

pedig csak szórványos, lényegében fenyfélékre korlátozódó pollenegyüttes mutatkozik. A
határ Kocsértól DNY-ra vonható meg (1. ábra).

A határvonaltól ÉK-re, Kocsér-Jászkarajen-Tószeg között (1. ábra), a 37., 27., 3.,

2. fúrás szelvényében tehát gazdag, áthalmozott harmadidszaki spóra-pollen együttes

mutatkozott (1. táblázat). Az összetételében szerepl formák és formacsoportok java-

részt azonosak a mátraalji felspannóniai bamakszenes összlet formáival, ill. forma-

csoportjaival (1. táblázat). Ellentmondó formaelemek, formacsoportok nincsenek.

Az 1. táblázat azonban nemcsak minségi egybevetésre ad alkalmat. Szerkesztése-

kor fúrásonként összegeztük az egyes harmadidszaki spóra-pollen formák és formacsopor-

tok egyedeinek számát, s az így nyert egyedszámokat esetenként elosztottuk a harmad

-

idszaki anyagot tartalmazó minták fúrásonkénti számával. Ily módon az adott fúrási

helyen a harmadidszaki bemosás összegz képéhez, vetületi spektrum ához

jutottunk. A fúrásonként feltüntetett formák-formaesoportok jelzszámai — a számítás

menetébl ereden — a bemosott harmadidszaki egyedeket tartalmazó összlet egy min-

tájára es egyedszámot, a bemosott alakok mintánkénti gyakoriságát* tüntetik fel —
abszolút számokban. A táblázat alján az egy mintára es harmadidszaki spóra-pollen

anyag összevont egyedszámát is feltüntettük.

Bemosott harmadidszaki formákban leggazdagabbnak a- 27. fúrás szelvénye

mutatkozott. Szelvényének bemosási szakaszok alatt képzdött rétegeiben, 45 minta

bemosott anyagának átlagolása alapján, a harmadidszaki formák összegyedszáma

mintánként kereken 206 darabnak adódott, ami sajátosan megegyezik a mátraalji fels-

pannóniai bamakszenes összlet, 88 minta spóra-pollen anyagának átlagolása alapján

számított, mintánkénti összegyedszámával (I. táblázat). Ez az egyezés a 27. fúrás és a

mátraalji felspannóniai bamakszenes összlet vetületi spektrumainak, százalékolás

nélküli, közvetlen összehasonlítását is lehetvé teszi.

Az I. táblázat alapján már elbb megállapítottuk, hogy a Kocsér—Jászkarajen—
tószegi sekélyfúrásszelvény bemosott spóra-pollen együttese minségileg, összetevivel

jól kapcsolódik a mátraalji felspannóniai bamakszenes összlet spóra-pollen együttesé-

hez. Hátramaradt viszont a mennyiségi egybevetés a 27. fúrás és a mátraalji felspannó-

niai összlet átlagolt palynológiai képeinek, vetületi spektrumainak összehasonlítása alap-

ján.

* A vizsgálatok során mintánként 20 g anyagot tártunk fel.
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I. táblázat

DNY-*ÉK Mátraalji
felspannóniai

bama-
kszenes
összlet*

75 - 37.
|

27. 3-
i

2.

fúrás

Lycopodium 0,01 0,36 0,05
Eguisetinae 0,07 0,10 0,69Mohria 0,04
Schizeaceae 0,11 1,38
Polypodium 0,02
Polypodiaceae 0,16
Pteridophyta 0,02
Podocarpus 0,02 +
Pinus silvestris 2,0 29,45 158,29 74 ,o 2,33 16,3
Pinus cembra 1,54 15,91 0,2
Larix 0,09 0,18 2,34
Pseudotsuga 0,09
Tsuga 0,37 2,58 0,4 0,66
Picea 0,27 1,49 0,8 5,69
A bies 0,5 0,48 2,64 0,2 i, 5°
Taxodiaceae 0,66 I,II 0,2 0,17 80,18
Sciadopitys 0,02 0,87 0,102
Coniferae 0,04 6,40
iMitraceae 0,01 0,27
Nympkaeaceae 0,07 0,72
Platanoidites 0,02
Leguminosae 0,37 0,07 0,05
Nyssa 0,51 0,39
Eucalyptus 0,02 0,07
A ilanthus 0,02
Rhus 0,07 0,38 0,2 0,11
llex 0,01 0,08
Araliaceae 0,10 0,16
Sambucoidites 0,09
Tilia 0,22 0,2 0,15
Artemisia 0,02 0,05
Compositae 0,06 0,33
Ericaceae 0,01 0,22 0,45
Sapotaceae 0,04 0,20
Symplocaceae 0,04
f tlmoides 0,04 0,55
Corylus 0,12 0,91 0,33 0,38
Carpinus 0,04 0,38 0,68
Betula 0,33 1,53 0,17 2,77
Alnus 0,19 fc,6g 0,33 7,00
Fagus 0,04 0,17 0,16
Castanea 0,08 o ,73 1,83
Castanopsis 0,02 0,16
Pseudocastanea 0,02
Quercus 0,06 0,47 2,56
Ouercoidites 0,64
Cupuliferae o,i 3 1,71 0,15
Carya 0,09 2,23
Pterncarya 0,01 0,26
Engelhardtia 0,20 2,49 0,17
Mvricaceae 0,01 0,20 0,06
Salicaceae 0,02 0,68
Pálmáé 0,01 0,04 +
A nginspermae 0,07
Pigvéb harmadidszaki

spóra-pollen 2,0 4,53 7,24 9,8 1 ,67 18,16

Egy mintára es összegved- 4,5 39.64 206,31 86,0 5,17 206,90
szám

* A joboldali oszlop csak a közös formák — formacsoportok adatait tartalmazza, viszont az
sszegyedszám (206,90)8 teljes vetületi spektrumra vonatkozik.

A 27. fúrás bemosott spóra-pollen tartalmának 90,5 %-a közös formákból tevdik

össze. A maradék 9,5% sem tartalmaz ellentmondó elemeket. A lehordási, anyagszárma-

zási terület megjelölése tehát egyértelm: a Kocsér—Jászkarajen— tószegi sekélyfúrás-

szelvény bemosott harmadidszaki spóra-pollen együttese a mátraalji és a hozzá csat-

lakozó felspannóniai területek anyagának leliordásából, áttelepítésébl származik.
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Értelemszeren kisebb százalékos mennyiségben (65,4%) jelentkeznek a közös

formák a mátraalji felspannóniai barnakszenes rétegösszlet átlagolt spóra-pollen képé-

ben, vetületi spektrumában. A különbség eredete: 1. A mátraalji felspannóniai réteg-

összletrl kapott palynológiai összegzés [35] elssorban a barnakszenes kifejldésekre

vonatkozik. így a mocsár- és láperdei flóraegyüttes abszolút dominanciája, s a lég-

zacskó nélküli fenyfélék fenyk közötti dominanciája (I. táblázat) magától értdik.

2. A 27. fúrás felspannóniai spóra-pollen együttese a Pinus silvestris abszolút dominancia

(fenyk együttesen: 88,8%, ebbl P. silvestris : 76,6), s a domináns P. silvestris és P.

cembra (együttesen: 84,3%) kíséretében áthalmozódott, ökológiailag még így is jól kap-

csolódó spóra-pollen együttes alapján elssorban a hegylábi szárazabb erd és hegyi erd
zónáját rögzít mélylápi öv rétegösszleteinek lepusztulásából, áthalmozódásából szár-

mazik. 3. A spóra-pollenspektrum áthalmozódásból ered egyszersödése az ellenálló

formák dúsulásával, a kevésbé ellenállók kimaradásával.

A spóra-pollen együttes összetevinek különböz ellenállókészségére alapozott

egyszersödési folyamatot, az áthalmozási, áttelepítési kiválogatódás gondolatát tulaj-

donképpen a 27. fúrás Pmws-dominaneiája sugallta. A fenyfélék pollenszemcséinek

kivételes ellenállókészsége az áttelepítés során ui. epigén dominanciát hozhat létre,

hasonlóan a
,
.szelektív fosszilizáció” során, epigén úton megersöd vagy elálló Pinus-

dominanciákhoz. Mivel a 27. fúrás vetületi spóra-pollen-spektruinában a Pimis-dominan-

cia ökológiailag harmonikus, s az snövényföldrajzi kép nagyvonalú egységét a kereken

1 00 kilométeres áthalmozási távolság sem bontotta meg, feltehet, hogy a vizsgált különb-

ség a felspannóniai lehordási területek palynológiai tartalmának különbözségében rej -

lik, s a Zagyva se a pásztói öblözet felspannóniai rétegösszleteinek lepusztítása során, az

összehasonlításul közölt barnakszenes rétegsorok palynológiai spektrumától eltér mély-

lápi spektrumokat érintett. Nagy Lászlónénak a lápövek elhelyezkedésérl közölt s-
földrajzi térképvázlata [35, 3. ábra] szerint.

A 27. fúrás Pmws-dominaneiája számottev epigén hangsúlyt tehát nem kapott.

Az áthalmozási folyamat felteheten jelents szelektáló, hangsúly áthelyez vagy kiemel
hatása mellékes jelentségnek bizonyult. Ez pedig, továbbmenleg, a „szelektív fosszili-

záció” gondolatának gyakori alkalmazására is visszahat. Nem érthetünk egyet azzal a

gyakorlattal, amely a negyedkori medenceüledékek palynológiai feldolgozása során a

szórványos lombosfapollenek kíséretében ismétld Pim<s-dominaneiák genetikus értel-

mezésében egyedül a „szelektív fosszilizáció” jelenségét veszi figyelembe.

Áthalinozott spóra-pollen együttesek alapján a Tószeg— kiskrösi sekélvfúrásszel-

vény két részre, két különböz lehordási területhez kapcsolódó szakaszra tagolódik. A
szelvény ÉK-i részén a Zagyva sének üledékfelhalmozása érvényesült, a Kocsértól

(1. ábra) NY— DNY-ra lev szelvényrészeken pedig a Duna negyedkori öntésterületeirl

kitermelt homok eolikus felhalmozódása, az eljegesedési szakaszok alatt létrejött lösz-

rétegek közbeiktatódásával.

Molnár B. [3i]a Duna—Tisza közi és Tisza melléki fúrások anyagának nehéz-

ásványvizsgálata közben a tószegi (17,0— 23,0 m), a csépai (20,0— 24,0 m), és a szentesi

(56,0— 56,5 és 115,0—118,0 m) fúrás idézett mintáit a dunai és a tiszai lehordási terület-

rl származtatott mintáktól egyaránt elkülönítette, s lehordási területüket kizárásos

eljárással a következképen közelítette meg: „Nehézásvány vizsgálat alapján e folyóvízi

közbetelepülést sem a Duna, sem a Tisza nem rakhatta le. Az amfibolok mennyisége

nagyobb a dunai homokénál, a tiszai homoktól pedig a hipersztén hiánya különbözteti

meg. Jelenleg még ismeretlen, hogy milyen irányból, milyen lehordási területrl szárma-

zott az anyag; valószínleg a Tisza valamelyik északi mellékfolyójának lerakódása.

Ugyanez a réteg a szentesi fúrásban is megtalálható.” [31, 308. old.] Kocsér—Jászkara-

jen—tószegi szelvénybl kiindult összehasonlító palynológiai vizsgálataink szerint
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Molnár B. idézett mintáinak lehordási területe valóban északi, közelebbrl: zagyvái

lehordási terület, az általunk feltárt bontásban. Ez a vizsgálati véleményegyezés, ill. véle-

ménykiteljesítés tette lehetvé a zagyvái lehordási területrl származó anyag lerakodási

területének körvonalazását az i . ábrán feltüntetett nyelvalak szerint. A Kocsér közelében

jev Duna-Tisza közi határvonal tehát eddigi ismereteink szerint Szentes—Szegvár magas-

ságáig nyomozható.

A két különböz módszerrel elért azonos, egymást kiegészít eredmény alapján

módosul aSümeghy J. és követi által [45, 36, 40, 4] kidolgozott svízrajzi kép, amely

az utolsó interglaciálisbau, ill. a felspleisztocénben a Duna és a Tisza vízhálózatának

összekapcsolódását tételezi fel Szolnok magasságától kiindulva, D-i irányban [4, 115.

ábra, 231. old.; 117. ábra, 233. old.]. Sümeghy J. ésUrbancsek J. az s-Zagyva
és az s-Tisza találkozását az utolsó interglaciálisban, ill. a felspleisztocénben a Berettyó

és a Körös mai találkozása közelébe, tle DNY-ra helyezte. Ezt a feltevést, valamint a

Duna legészakibb Duna—Tisza közi ágának Tiszaug—Eakitelek környéki Tiszába torkolá-

sát (a többi Dunaág lefutásával együtt) megalapozatlan elképzelésnek tartjuk. Az si
-Zagyva alsószakaszának lefutása vizsgálataink szerint, és M o 1 n á r B. [31] eredményei-

nek egybehangzásával Újszász-környékétl D-re tartott, és felteheten Tiszakécske magas-

ságában (1. ábra) érte el a Tisza mai vonalát.

A zagyvái üledékfelhalmozódási terület tengelyvonala a felspleisztocénben a jász-

karajeni 27. fúrás szelvényén halad keresztül (x. ábra). Az ÉK-i szelvényrész bemosott

harmadidszaki anyaga itt a legteljesebb, s a legtömegesebb. Az egy mintára es spóra-

pollenszám megegyezik a mátraalji felspannóniai lehordási terület egy mintára es spóra-

pollenszámával (I. táblázat). A bemosott harmadidszaki anyag a 27. fúrásban a meg-

határozott spóra-pollenformák 63,7%-át teszi ki (II. táblázat), szemben a tle ÉK-re és

DNY-ra egyaránt csökken bemosási százalékértékkel.

II. táblázat

Fúrás száma
DNY->ÉK

3 7. 2 7- 3- 2.

Negyedkori spóra-pollen össz-
egyedszám 11 758 5282 347 537

Harmadidszaki spóra-pollen
összegvedszám 3687 9284 430 31

Felfogásunkat támasztják alá a mellékelt palynológiai értékel szelvények is*

(2, 3. ábra). A harmadidszaki áthalmozott alakok mennyiségét mindkét szelvényen a

negyedkori fapollenek mennyiségéhez viszonyítva, százalékértékekkel jellemeztük.

2. ábra. A jászkarajeni 27. fúrás palynológiai szelvénye. Jelmagyarázat: Pi: Pinus, Be: Betula,Sa:
Salix, Al: Alnus, Pc: Picea, Co: Corylus, Qu: Quercs, Ac: Acer, Ti: Tilia, Ul: Ulmus, Ab: Abies, Fa:
Fagus, Cp: Carpinus. A szelvény baloldalán a negyedkori nem fapollent (NAP) és a negyedkori spórák
%-os mennyiségét, a jobboldalon pedig a harmadidszaki bemosott spóra-pollen együttes %-os mennyi-

ségét tüntettük fel a negyedkori fapollenek (AP) összmennyiségéhez viszonyítva.

Fis. 2. Paljmological section of bore-hole No 27. Explanation : Pi: Pinus, Be: Betula, Sa: Salix,

Al: Alnus, Pc: Picea, Co: Corylus, Qu: Quercus, Ac: Acer, Ti: Tilia, Ul: Ulmus, Ab: Abies, Fa: Fagus,
Cp: Carpinus. On the left side óf the section the amount of the Quatemary non-arbor pollen grains (NAP)
and of the percentage of the Quatemary spores are indicated as compáred to the totál amount of the
Quatemary arbor pollen grains: on the right side the percentage of the redeposited Tertiary matériái is

shown as compáred to the totál amount of the Quatemary arbor pollen grains

•Kriván P.
,
.Magyarország földtörténeti közelmúltja” c. 1950-ben írott munkájában dolgozta

ki, irodalmi tapasztalatok figyelembevételével, a negyedkori palynológiai-rétegtani szelvények ezúttal
is követett szerkesztési elvét, felírási módját. Kriván P. az eív, a felírási mód használhatóságát a
magyarországi és a környez középeurópai területek fontosabb palynológiai szelvényeinek eredményes

, rétegtani párhuzamosításával bizonyította.
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Míg a 27. fúrás harmadidszaki spóra-pollen bemosást tartalmazó mintáinak 67%- ában a

bemosás értéke elérte ill. meghaladta a 200%-ot, 36%-ában pedig a 400%-ot, a 37. fúrás

mintái közül csak 17%-ban haladja meg a bemosás értéke a 200%-ot, a g%ban a 400%-ot.

A jászkarajeni 27. fúrás helye a L á n g S. és Vass K. által szerkesztett tér-

képen [23] a legkisebb reliefenergiájú terület a Zagyvától délre. Ezen a területen az üledék-

felhalmozódás lehetségei a jelenkorig átörökldtek. Az üledékfelhalinozódás felspleisz-

tocén folyamatairól szerzett földtani, palynológiai és mikromineralógiai [31] alapozott-
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ságú tájékozódásunk nyomán ez, a máig kirajzolódó pleisztocénsiillyedék a B u 1

1

a B.

által [4] középtájként elkülönített ,,Zagyva-medencé”-hez tartozik a genetikus felszín-

fejldéstani elvek érvényesítésével.

A Tószeg—kiskrösi sekélyfúrásszelvény Kocsértól DNY-ra lev szakaszának be-

mosott harmadidszaki spóra-pollen anyagát, az ÉK-i szelvényrész anyagával szemben,

csak szórványos, fként fenyfélékre korlátozódó pollenegyüttes képviseli. Az ÉK-i szel-

vényrész és a DNY-i részek közötti alapvet különbség elemz vizsgálata során a követ-

kezket állapítottuk meg: 1. A Duna ártéri szinlin telepített fúrások palvnológiai spek-

trumában a harmadidszaki formákat, a Duna anyagtermelési (lehordási) területérl

lepusztuló harmadidszaki összletek spóra-pollen együttesének szállítás (áttelepítés) alatti

„felhígulásából” ereden csak egy-egy fenyféle képviseli. 2. A Duna—-Tisza köze hátsági

részén a harmadidszaki bemosott formák forma- és egyedszáma tovább csökken, a

rétegek elmeddülnek. A jelenség magyarázata: az öntésterületeken lerakott dunai tör-

melékes üledékanyag és palvnológiai tartalma eolikus áttelepítéssel kerül a Duna—Tisza

köz hátsági részeire. A szállítás bizonyított módja [26, 27, 46, 5, 31. és Tószeg— kis-

krösi üledékföldtani vizsgálataink] nagyfokú kiválogatódással jár, egészen az elmeddü-

lésig. Vonatkozik ez, értelemszeren, a harmadidszaki anyaggal együtt áttelepített

negyedkori spóra-pollenegyiittesre is. Végeredményben, az adott hátsági szelvényekben,

nem annyira a palynológiai meddség, mint a palvnológiai tartalom szorul magyarázatra.

A palynológiai anyag megmaradásának elssorban a regionális futóhomokképzdési

szakaszok belvizes évjárata kedvez, amely a Duna-Tisza közi hátságra felhordott anyagot

összemossa, feldúsítja, és a hátságon, az ÉNY— DK-i irányban egymással összefüggésbe

került mélyedések, belvizes tavak „lépcss-lejts” szállítási rendszerein keresztül DK-i

irányban továbbítja, vagy bennük lerakja, beágyazza. A belvizes anyagáttelepítés vázolt

módját a Duna-Tisza közi holocén karbonátképzdmények keletkezési-anvagszánnazási

vizsgálata során Kri ván P. [18] regionális összefüggések kimutatásával bizonyította.

A hátsági futóhomokösszletet megbontó s. str. löszrétegek palynológiai tartalma a kelet-

kezési körülményeknek megfelelen egykorú és gyér, mostoha fosszilizációs lehetségek-

kel. Ezzel egyértelmek M. F a r a g ó M. [29, 30] megfigyelései is. Bemosott spóra-spollen

egyedek jelenléte s. str. löszben mindig magyarázatot igényel. 3. A Tószeg—kiskrösi

sekélyfúrásszelvény ÉK-i harmadának és DXY-i (Duna-völgyi és hátsági részre tovább-

osztódik
;
ezek között az áthalmozott palynológiai anyag tekintetében ellentét nincs) sza-

kaszának alapvet ellentéte lényegileg egy negatívumból adódik : a Kocsér—Jászkara-

jen—tószegi szelvény felépítésében a Duna nem vett részt, spektrum „felhígító” hatása

még közvetve, a dimai öntésterületekrl kitermelt futóhomok „szétlazító” hatásán

keresztül sem érvényesült. Az ÉK-i szelvényrész felépítésében csak a Zagyva sének
anyaglerakása érvényesült löszképzdési megszakításokkal.

Összegzésül : A lehordási terület jellemzésében és megjelölésében az új eljá-

rás minden más módszernél biztonságosabb és határozottabb. A vele elért eredmények

alapján a Duna-Tisza köze negyedkori földtani fejldésmenetének M i h á 1

1

z I. és

munkatársai által anyagvizsgálatilag bizonyított módja lényegét tekintve igazolt.

Az utolsó interglaeiális, ill. a felspleisztocén közkelet svízrajzi térképei [45; 4 : 1 15, 1 17.

ábra; 40] mindezek alapján legfeljebb tudománytörténeti jelentségek.

A lehordási terület negyedkori képzdményeinek jellemzése áthalmozott negyedkori

spóra-pollenegyüttesek segítségével

A palynológiai rétegtan szokásos negyedkori értelmezési módját alkalmazva, a

bemosott harmadidszaki anyaggal együtt mutatkozó negyedkori spóra-pollen együttes

a bemosási folyamattal egykorú növényföldrajzi helyzet rögzítje.
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Ezen az alapon a 27. fúrás (2. ábra) szelvényében a bemosási folyamatot a hideg-

száraz löszpuszta vegetációja jellemzi kevés szubarktikus vonású fafajjal. A nem fapollen

átlagolt mennyisége a fapollenek átlagolt (a bemosási folyamat 45 mintájában) össz-

egyedszámához mérten nagy: 79,4%. Ebbl erdtlenségre következtethetünk. Pinus 80%,
ebbl kereken 10% P. cembra ; 5% feletti Betula, 7% feletti Salix, 2% Alnus, csaknem

2,5% Picea, együtt véve 3% alatti Quercus, Acer, Fraxinns, Tilia, Ulmus, Carpinus ,

Abies keretezi jelents mennyiség Selaginella és kevesebb Lycopodium, Artemisia,

Chenopodiaceae kíséretében a harmadidszaki spóra-pollen anyag eddig ismert legnagyobb

fokú és szállítási távolságú folyóvízi áthalmozását negyedkori medenceüledékeink-

ben — jelents lepusztításra utaló, 10 métert meghaladó, jórészt finomszem üledék-

anyagfelhalmozódással.

Ez az ellentmondás eleve az áthalmozottság, a bemosottság gondolatát veti fel a

harmadidszaki bemosott spóra-pollen együttes kíséretében, vele szemben alárendelt

mennyiségben mutatkozó (egy mintára es harmadidszaki és negyedkori spóra-pollen

egyedszám viszonya 206 : 113) negyedkori spóra-pollen együttes összetevinek túlnyomó
többségét illeten. Ugyancsak az áthalmozottság gondolatát veti fel a 37. fúrás (3. ábra)

bemosott harmadidszaki anyagot tartalmazó rétegsora is. Az egy mintára es harmad-
idszaki és negyedkori spóra-pollen egyedszám aránya ezúttal kereken 40 : 109. A
negyedkori spóra-pollenspektrumban 89% Pinus, ebbl 4% P. cembra, csaknem 7%
Betula, tizedszázalékokban mutatkozó Salix és Alnus, csaknem 3% Picea, és mindössze

0,78% Ouercus, Acer, Tilia, Abies, Fagus, Carpinus, Juglans és a fapollenek átlagolt

összegyedszámához mérten 34% nem fapollen mutatkozott, a 27. fúrásban tapasztaltak-

hoz hasonlóan jelents Selaginella, és alárendeltebb Artemisia, Chenopodiaceae kíséretében.

A harmadidszaki anyaghoz hasonlóan bemosott helyzet negyedkori spóra-

pollen együttesek kifejezésére és felmérésére szerkesztettük a III. táblázatot. A fúrások

felírási rendje ismét DNY—ÉK irányú. Mindegyik fúrási számhoz két oszlop tartozik. Az
els oszlopban a harmadidszaki anyagot nem, a második oszlopban pedig a harmad-

idszaki anyagot i s tartalmazó minták negyedkori spóra-pollen együttesét tüntettük fel.

A számértékek az egy mintára es átlagolással nyert egyedszámot fejezik ki.

A táblázat alján az egy mintára es negyedkori spóra-pollen anyag összevont egyedszámát

is feltüntettük az elbb részletezett kétoszlopos felbontásban.

A III. táblázat tartalmazza az ellentmondás feloldását. A negyedkori spóra-pollen

együttesek forma- és egyedszám szerinti dúsulása egyaránt, a harmadidszaki bemosott

anyagot is tartalmazó minták oszlopában mutatkozik, vagyis a negyedkori spóra-pollen

együttes a harmadidszakival együttesen dúsul. A fejezet bevezetjében a 27., 37. fúrás-

ból bemutatott, harmadidszaki anyaggal együtt mutatkozó negyedkori spóra-pollen

együttes tehát lényegében áthahnozott-bemosott. Mint ilyen egy megelz negyedkori

szakasz visszatükrözje. A palynológiai rétegtan szokásos negyedkori értelmezési módja

sem ezúttal, sem negyedkori medence-szelvényeink esetén nem használható a Kocsér

—

Jászkarajen— tószegi szelvény palynológiai rétegtani vizsgálata során kidolgozott s z lí-

rás i elv alkalmazása nélkül.

Ezek szerint az iiledékanyaglepusztulási, felhalmozódási szakaszok éghajlati

körülményeivel egyértelm formák, formacsoportok adják az áthalmozódási-áttelepítdési

folyamat egykorú növényföldrajzi keretét E formák együttese ökológiailag harmonikus,

szemben a bemosott negyedkori spóra-pollen együttesek várható bels ellentmondásaival.

A szrési elv nvomán az üledékanyaglepusztulási és -felhalmozódási szakasz

keretadó flóraegyüttese a 37., 27. fúrás szelvényében: Pediastruni, Nuphar, Lyperaceae,

Typha, Salix, Alnus, Fraxinus, Betula, kérdéses mennyiség, de számítható Pinus

silvestris, elszórt Picea, és nyromokban lev elegyes tölgyes elemekkel. Mivel a 27. fúrás

szelvényében a fenti összetevk közül a P. silvestris, Picea, és az elegyes tölgyes elemei
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III. táblázat

Harmadidszaki spóra-pollen bemosás

+ + + + - +
Fúrás száma 75 - 37. 27. 3 2 .

Pediastrum 0,02 0,48
Lycopodium 0,22
Selaginella 2,5 0,81 5,31 5,20 0,40

48,20Pinus silvestris 13.0 82,5 32,70 65,42 2,43 42,21
5»69

0,63 1,5 19,7
Pinus cembra 1,0 4,0 1,62 3,09 0,20

0,60Picea o ,5 0,54 2,08 1,45 3,17
Abies 0,01 0,13 0,20 0,13 °, 5°
Nuphar H 52
A cer 0,09 0,28 0,20 0,13 0,1

7

Cornus 0,11
Tilia 0,12 0,23 0,24 0,20 0,83
Fraxinus 0,07
A rtemisia 1,0 0,04 o ,74 0,13
Compositae 0,5 0,08 3,83
Caryophyllaceae .... 0,17
Chenopodiaceae .... 1,0 2,0 0,04 i ,77 0,91

0,67Ulmus 0,17
Corylus 0,39 0,36 0,41 0,20 0,75 0,33
Carpinus 0,15 0,11 1,17
Betula 4,0 1,0 15,80 5,05 3,20 1,60 0,63 1,00
Alnus 0,22 1,22 2,33
Fagus 0,02

0,08
0,20 0,38 6,17

Quercus 0,08 0,07 0,74 0,63 7,33
Juglans 0,02

0,60Salix 0,5 0,04 0,09 4,33 0,13
Alyriophyllum

0,08
0,04

Cyperaceae 0,04 0,07 2,45
0,38 5,83Cramaineae 5 ,o 2,0 0,31 0,90 0,21 2,69 1,40 1,00

Typha 0,01
Spóra 1,0 4,0 0,19

8,05
1,37 1,14 4,25

Varia 7,0 15,0 15,80 1,00 37,10 1,50 11,40 n ,88 11,33
Egyéb 0,15 2,48 2,15 0,25 0,17

Egy mintára es ossz-
egyedszám 32,0 115,5 61,0 109,39 4,92 113,25 2,51 65,40 21,66 60,70

(Quercus, Acer, Tilia, Ulmus) a 27. fúrásnak a bemosási tengely mentén való elhelyezé-

sébl ereden gyakorlatilag áthalmozottnak tekinthetk; az áthalmozási-beinosási ten-

gelytl DNY-ra, 5 km-re, 2,83 méterrel magasabb térszínen telepített 37. fúrás rétegsorá-

nak palynológiai szelvényével való egybevetés módot ad az áthalinozódási-áttelepítdési

folyamattal egykorú P. silvestris, Picea, elegyes tölgyes elemek nagyságrendjének meg-

állapítására. Ha a 27. fúrásban a kétségtelenül bemosott P. cembrához hasonlóan bemosott-

nak vesszük a P. silvestrist is, úgy a P. cembra átlagértékével együtt mutatkozó P.

silvestris átlagot tartozékos értékként fogtuk fel. Ily módon a 37. fúrás ugyancsak be-

mosott, 4%-os P. cembra átlagához a tartozékos P. silvestris átlagérték már számítható,

28%-nak adódik. A P. silvestris fennmaradó 57%-a, a 37. fúrásban, az áthalmozási-be-

mosási folyamatokkal lényegében egykorúnak vehet.

A Kocsér—Jászkarajen—tószegi sekélvfúrásszelvényben rögzített üledékanyag le-

pusztulási és felhalmozódási szakasz eljegesedési szelvényeket, medenceperemi (és a

harmadidszaki bemosott anyag lehordási terület-megjelölése alapján), zagyvavölgyi*

löszösszleteket érintett. A nógrádi paleogén-neogén medence löszmentességére ez az els

anyagvizsgálattal alátámasztott magyarázat.

* Feltn jelenség a zag vvai lehordási terület fels, a Középhegység vonalától É ra es részein
a lösz hiánya. Fsz a Zagyva É-i lehordási területén, B a r t k ó L. szóbeli közlése szerint, csak Kis-
terenye mellett ismert, néhány száz mJ kiterjedésben, ellentmondóan jelents, 10 méteres összletvastag-
ságban.
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Az üledéklepusztulási, -felhalmozódási folyamatok kora i. a kiszrt, egykorú
spóra-pollen spektrum, 2. a lepusztulási területrl érkez áthalmozott anyag ,,post

quem” elv szerinti felhasználásával rögzíthet. Szélsségesen hideg-száraz eljegesedési

szakaszt követ, tajga-szer, lassan beerdsöd, a löszterületeket védvegetációval még
nem borító, csapadékos éghajlatú szakasz tartamára esik. Ez az üledéklepusztítási, -fel-

halmozódási szakasz, a tanulmány második részében közreadandó üledékföldtani fel-

dolgozás eredményeinek egybehangzása alapján, a rissi-würmi interglaciális kezdete.

0
m

5

Bemosottharmadidóssaki

Pi Be 5a AI Pc Co Ou Ac Ti U! Ab Fa Co Ju spóra- pollen

'% 20

4. ábra. A tószegi 2. fúrás palynológiai szelvénye. A fúrás a Tisza árterén mélyült. A harmadidszaki
anyagok bemosása a holocénben sem szünetelt. J elmagyarázat : lásd 2. ábra

Fig. 4. Palynological section of bore-hole Tószeg. Ni 2. This bore-hole has been pút in the flood piain
of the Tisza. The redeposition of the Tertiary materials has continued during the Holocene too. See

explanation to fig. 2.

A rissi-würmi szakasz kezdetén végbement üledéklepusztulás és -felhalmozódás

kivételes nagyságát és gyorsaságát preformáló tényezk: 1. a rissi eljegesedés tartama

alatti általános löszképzdés; egyensúlyt tartó lepusztítási folyamat nélkül, 2. a közép-

hegységi részek elrehaladó emelkedése, és a medenceterületek süllyedése folytán, az

üledéklepusztulási és -felhalmozódási területek között létrejött szintkülönbség a rissi

eljegesedés tartama alatt
;
a lepusztítási tényezk egyidej, egyensúlyozó hatása nél-

kül. — A rissi eljegesedés során létrejött ellentétek kiegyenlítdése, a lepusztulásos — fel-

halmozódásos térszinkiegyenlítdés olyan gyors ütem folyamat volt, hogy a rissi-würmi

szakaszt alföldi medenceüledékeink szelvényeiben (M. Faragó M. eredményeinek

ismeretében) az általunk bemutatott, rétegtanilag tovább nem bontható, keretflóra

jellemzi, a negyedkori medenceperemi löszterületek lepusztulásából ereden megersített,

határozott PzwMs-dominanciákkal, az elegyes tölgyes elszórt elemeivel, s a harmadidszaki

szelvényekbl jól átmosódó, inkább megtéveszt, mint nyomravezet Juglans szórványos

egyed ei vei. A rissi-würmi szakasz késbbi tagjai részmt a kiegyenlítdési folyamat,

részint az alföldi medence-területek süllyed irányzatának fokozatos megsznése, st
kiemelkedésre váltó jellege folytán alföldi medenceszelvényeinkben már ki sem fejldtek;

vagy alárendeltek.

A rissi-würmi spóra-pollen spektrumok Piwn.s-dominanciáinak értelmezésében mind-

máig nagy szerephez juttatott „szelektív fosszilizáció” elzkben kifejtettek értelmében

figyelmen kívül esik.

A harmadidszaki és a negyedkori spóra-spollen együttes jelenkorig terjeden át-

halmozódik. Bizonyításul bemutatjuk a Tisza árterén Tószeg közelében telepített 2.

fúrás palynológiai szelvényét is (4. ábra).
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Palynological method of charaeterization of the source area on the hasis of the examination
of the Upper Pleistocen profile of Tószeg— Kiskrös (region between the Danube and the Tisza)

Dr. P. KRIVÁN - Dr. E. NAGY

The eomaparative studies carried out on the redeposited Tertiarv matériái in
the eross-seetion of the Upper Pleistoeene deposits of the region between the Danube
and the Tisza (Tószeg—Kiskrös) have pennitted to circumscribe unambiguously the
source area. The redeposition of Tertiary spore and pollen matériái front tíie region of
the Mátra Mountains and from the source area of the Zagyva River was associated with
a large-scale redeposition of Ouatemary spores and pollen grains, chieflv as a result of
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denudation of loess areas. The authors had developed a method of selection which permit -

ted to separate the redeposited matériái íróin the Quatemary specimens of the spectra,

and to render recognizable the spore and pollen assemblage synehronous with the process
of redeposition as well as to utilize them fór stratigraphic purposes. The detailed descrip-
tion of the analytical studies carried out by the authors in order to characterize and to
denote the source areas as well as the detailed discussion of their analyses fór the strati-

graphic utilization of the spectra containing the assemblage of the redeposited spores
and pollen grains will be published in the Acta Botanica in Germán language during 1963.



A DÉLALFÖLDI PLIOCÉN ÉS PLEISZTOCÉN ÜLEDÉKEK TAGOLÓDÁSA
NEHÉZÁSVÁNY-ÖSSZETÉTEL ALAPJÁN

DR. MOLNÁR BÉLA*

Összefoglalás i Öt délalföldi mélyfúrás anyagának vizsgálata alapján a pliocén és
a pleisztocén üledékek különböz szintjei nehézásvány összetétel szerint jól jellemezhetk
és tagolhatok. A kétségtelenül pleisztocén korú rétegek két fáciesben jelentkeznek. A Duna—
Tisza közén végig eolikus üledékek vannak, melyek kiékeldéssel átmennek a Tiszántúl
folyóvízi üledékeibe.

A szélhordta homokrétegek ásványos összetétele a jelenkori dunai lerakódásokéval
megegyez, tehát nyugati (alpesi) származású. Legfontosabb jellemzi: az amfibolok meny-
nyisége mindig nagyobb, mint a piroxéneké. Áz amfibolok közül uralkodók az alkáli és
metamorf amfibolok. A piroxének közül a hipersztén hiányzik. A gránátok mennyisége
elég nagy.

A tiszántúli folyóvízi homokrétegek Tisza-vízvidéki lehordási területrl származnak.
Ásványos alkatukat alapveten a bels kárpáti vulkanit-lehordási terület befolyásolja.
Az amfibolok közül a barna amfibolok, a piroxének közül a hipersztének uralkodnak.

A fenti rétegek alatt mindkét területen olyan, kizárólag folyóvízi lerakódások
vannak, amelyek nehézásvány-összetétele a mai dunai homokéval megegyezik. E rétegek
kora felspliocén vagy legalsó pleisztocén. A felspannóniai rétegek ásványos összetétele az
elbbihez hasonló, de csökken benne az amfibolok és piroxének mennyisége, a metamorf
ásványoké pedig növekszik.

Mindezektl eltér az alsópannóniai homokrétegek nehézásványos összetétele.
Az elforduló ásványfajták száma csökken, a limonit mennyisége pedig 50% fölé emelkedik.
Jellemz még a klor'it nagy szerepe és az amfibolok, piroxének csekély mennyisége.

A nehézásvány-vizsgálatok alapján megkülönböztetett elhatárolás egyezik a
jelenlegi rétegtani elhatárolásokkal. A nehézásvány-összetételben mutatkozó változásokat
a kéregmozgások okozta lehordási területváltozásókban kell keresnünk.

Az Alföld déli részén a fiatal harmadidszaki és negyedkori rétegek uralkodólag

homokból és finomszem törmelékes üledékekbl állanak. Az utóbbi évtizedben ezek

kis mélységig való tagolása korszer módszerekkel fontos eredményeket hozott [3, 13,

14, 16, 28]. A nagyobb mélység fúrásokat, s ezzel a pliocén képzdményeket azonban a

pleisztocén szelvények vizsgálatához hasonló részletességgel csak elszigetelten vizsgálták

[7, 8, 9, 11, 21, 24, 28J. A különböz üledékvizsgálati módszerek azonban így is elnyösen
egészítették ki egymást, és a kapott adatok újabban alapvet genetikai és rétegtani

megállapításokat tettek lehetvé [17, 18, 19, 20, 23]. Évek során a kolaj- és vízkutatás

nyomán az Alföld déli részén is egyre több nagy mélység fúrás történt. Ezek fúrás-

anyagának birtokában pleisztocén szelvények feldolgozásában alkalmazott, hasonló

részletesség anyagvizsgálatainkat kiterjesztettük a pliocén képzdményekre is.

Jelen munkában öt délalföldi mélyfúrás anyagát dolgoztuk fel. Az üledékeket

makroszkóposán határoztuk meg. A fúrások nagyobb része öblítéses, így a kötött anya-

gokat az öblítiszap hozzákeveredése miatt részletezni nem lehetett, ezért a < 0,05 mm 0
szemcseösszetétel üledékeket az ábrán mindenhol összefoglalóan kötött-anyagként tün-

tettük fel.

A homoküledékek makroszkóposán meghatározhatók és elkülöníthetk, így meg-
különböztettünk finom-, apró-, közép- és durvaszem homokot [15].

Az elz munkáink során már bebizonyosodott, hogy a Duna—Tisza közi eolikus

képzdmények folytatódnak a Tiszántúlon is, ahol azután a tiszai folyóvízi rétegek között

kiékeldnek [17, 19, 23]. Ezt szemcsealak-vizsgálatokkal állapítottuk meg. Ezek segít-

ségével a korábbiakhoz hasonlóan [3, 16, 19, 23] sikerült jelen munkában is a folyóvízi,

illetleg az eolikus képzdményeket elkülöníteni egymástól.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1962. június 6-i eladóülésén. Készült a Szegedi Tudo-
mányegyetem Földtani Intézetében.

7 Földtani Közlöny
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Legfontosabb megállapításaink a nehézásvány-összetétel vizsgálatok eredményein

alapulnak. A szokásos elkészítéssel, bromoformban történt elválasztás után, esetenként -

160—170 szemcsét határoztunk meg [22]. A nehézásvány-összetétel, valamint szemcse-

alak-vizsgálatokkal kapott eredmények jól kiegészítették egymást, és az azokból levon-

ható következtetések mindig egybehangzóak voltak.

Az egyes fúrások leírása

A feldolgozott fúrások közül a legészakibb a Szentes-kórházi és iskolai volt.

(Az 1. ábrán a Szentes-iskolái fúrást ,,A”-val, a kórházit ,,B”-vel jelöltük.) Az utóbbi

perspektivikus magfúrás, tehát megbízható. Ezek rétegsorában a legdurvább rétegek

a 0,5 mm-es középszem szenmagysághatárt nem haladják meg (i. ábra). A fels lösz-

réteg alatt különböz homokrétegek váltogatják egymást, a homokrétegek között a

rétegsor legnagyobb részét finomszem, uralkodólag aleuritrétegek alkotják.

A homokrétegek szemcsealak-vizsgálata alapján a Szentes-iskolái fúrásban 167 m
mélységig folyóvízi és szélszállította üledékek váltakozó településben találhatók (x. ábra).

A folyóvízi rétegekkel Szentesen három eolikus rétegsor váltakozik, ezek Ny-felé csat-

lakoznak a Duna—Tisza közi futóhomok-területliez és ásványösszetétel szerit dunai

származásúak. 167 m alatt csak folyóvízi üledékek mutatkoznak.

A Szentes-iskolái fúrás homokrétegeinek nehézásvány-vizsgálatai az els megál-

lapításokkal egybehangzó eredményt szolgáltattak. A 4,3— 4,6 m közötti homokréteg

szemcsealak szerint folyóvízi és eolikus származású homok keverékébl áll. A nehéz-

ásvány-vizsgálat ezt mindenben megersítette. A dunai jellegre utal a gránátok nagy

mennyisége (25,2— 44,8%) és az amfibolok jelents százalékértéke (I. táblázat). Tiszai

jellegre utal a hipersztének nagyobb mennyisége. A 43— 43,5 m közötti homokréteg

eolikus származási!, kisérték folyóvízi anyaghozzákeveredéssel : nehézásvány-összetétele

ennek alapján fleg dunai jelleg. Az 56— 56,5 m közötti folyóvízi homok nehézásvány-

összetétele (1. ábrán) mind a dunai, mind a tiszai homok ásványos összetételétl eltér.

Benne a piroxének mennyisége is jelents, az amfibolok közül a barna-amfibol 10,5%-

ban észlelhet. A Tisza-vízvidéki lerakodásokban az amfibolok közül a barna-amfibol

mindig a jelentsebb. A két amfibolcsoport itt összesen 29,2%-kal szerepel, amely fel-

1. ábra. A vizsgált pliocén-pleisztocén üledékek kzettani jellemzi. Magyarázat :

I . Szemcseösszetétel : 1. Kötött anyag, 2. Finomszem homok, 3. Aprószem homok, 4. Középszem
homok, 5. Durvaszem homok .

II. Szemcsealak: 1. F.les-szilátikos, 2. Kissé tompított él, 3. Koptatott, 4. Ersen koptatott
szemcsék.

III. Nehézásvány-összetétel: 1. Hipersztén, 2. Egyéb piroxén, 3. Barna-amfibol, 4. Alkáli és meta-
morf-amfibol, 5. Gránát, 6. Magnetit, 7. Epidot, 8. I.imonit, 9. Egyéb ásvány összesen, 10. Mállott ásvány.

IV. Elhatárolás: 1. Tisza-vízvidéki lerakódások alsó hátára. 2. Hipersztének eltnésének alsó
határa. (Pleisztocén alsó határa?) 3. Metamorf ásványok gyarapodásának fels határa. (I.evantei és fels-
pannon határa?) 4. Ásványfajták csökkenésének és ’epigén ásványok gyarapodásának fels határa (alsó

és felspannon hatóra).

Abb. 1. I.ithologische Charakterisierang dér uutersuchten pliozán-pleistozánen Ablagerungen.
Zeichenerklárungen :

I. Granulometrische Zusammensetzung: 1. Festgebundenes Matériái, 2. Feinkömiger Sand, 3.

Kleinköniiger Sand, 4. Mittelkörniger Sand, 3. Grobkömiger Sand.
II. Kornform: 1. Seharfsplittrig, 2. Mit cin wenig abgestumpften Kantén, 3. Abgerundet, 4. Sehr

abgerundete Körner.
III. Schwermineralien-Zusammensetzung: 1. Hypersthen, 2. Andere Pyroxene, 3. Brauner Amphi-

bol, 4. Alkáli- und Metamorphamphibol, 5. Gránát, 6. Magnetit, 7. Epidot, 8. J.imonit, 9. Andere Mineralien
insgesamt, 10. Verwittertes Mineral.

IV. Abgrenzungen: 1. Untere Grenze dér Ablagerangen im Wassergebiet dér Theiss. 2. Untere
Grenze des Ausbleibens dér Hypersthene. (Untere Grenze des Pleistozáns?) 3. Obere Grenze dér Anreiche-
rung dér metamorphen Mineralien (Grenze des I.evantikums und des Oberpannons?) 4. Obere Grenze dér
Verminderung dér Mineralarten und dér Anreicherung dér epigenen Mineralien (Grenze des unteren und
des oberen Pannons).
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tnén sok. Mindezek alapján lehordási területe jelenleg még ismeretlen, feltehet, hogy
az 56—56,5 m közötti homokréteg anyagát a Tiszának valamelyik É-i mellékfolyója

szállította. Ezt a feltevést látszanak megersíteni Urbancsek J. ifjabb eredményei is

[25].

A 69—102 m közötti homokrétegek szintén kevert szemcsealakúak, nehézásvány-

összetételük is ennek megfelelen alakul. A 115—118 m közötti homokréteg hasonlít a

fentiekben már leírt kérdéses származásit homokra. A 139— 145 m közötti homokréteg

Szentes
„ A' Szentes „B‘ Sándorfalva Szeged Makó



100 Földtani Közlöny , XCIII. kötet, i. füzet

Tisza-vízvidéki folyóvízi homoktípus kifejldése. A piroxének mennyisége meghaladja

az amfibolokét, ezen belül is a hipersztének 7,8%-os megjelenése fontos bizonyíték.

A 163—167 m közötti homokréteg eolikus származású, kevés folyóvízi anyaghozzákeve-

redéssel. A nehézásvány-összetételben is inkább a dunai jelleg az uralkodó.

167 m alatt csak éles, szögletes szemcséj homok mutatkozott. A 246 m alatt az

ásványszemek korrodáltak és mállottak. M. Faragó M. 246 111 alatt harmadidszaki
sporomorfákat is észlelt [19]. B artha F. és Krolopp E. malakológiai vizsgá-

latok alapján e rétegek faunáját bemosottaknak és áthalmozottaknak tartja [1]. A nehéz-

ásvány-összetételben a korrodáltságon kívül a dunai homok összetételétl lényegileg

csupán a gránátok kisebb mennyisége különíti el, amelyet nem lehet eléggé meggyz
bizonyítéknak tekintetni. A dunai származás eldöntésére további vizsgálatok szüksé-

gesek.

A 329 m alatt a hipersztének kimaradnak. Ez a jelenség a többi fúrásban is bizo-

nyos mélység után megismétldött. E körülmény határmegvonást tesz lehetvé. A piro-

xének mennyisége 3— 4%-ra csökken le.

A Szentes-kórházi hévízfúrás 1735 m. 435— 940 m között a különböz szemcse-

összetétel rétegek gyakori váltakozása volt megfigyelhet a homokos kifejldések ural-

mával. 940 m alatt az azonos szemcseösszetétel üledékek nagyobb vastagságban fejld-

nek ki a finomabb szemcseösszetétel üledékek dominanciájával. A 940 m-ben mutat-

kozó legalsó durva homokréteg tehát határkifejldés. M. Faragó M. szerint ez alatt

a palynológiai kép is megváltozik.

A nehézásvány-összetételben az említett határig a hipersztén mindössze két mintá-

ban fordul el csekély mennyiségben, a többi piroxén mennyisége 5% körül van. A barna-

amfibol szerepe is kisebb, tehát a kórházi fúrás anyaga nehézásvány-összetétel alapján

a Szentes-iskolái fúrás rétegsorával összehozható. 940 m-tl lefelé változik a nehézásvány-

összetétel, az apatit, turmalin, epidot és zoizit százalékos mennyisége növekszik (I. táb-

lázat) .

Dél felé haladva a sándorfalvi kolajkutató fúrást vizsgáltuk meg. A fúrásanyag

mintavételét, a kihozott anyag mennyiségét tekintve ez a legkevésbé megbízható fúrás.

A legjellegzetesebb törvényszerségek azonban itt is kimutathatók.

A fúrásanyagban 800 m mélységig homoküledékek uralkodnak, ez alatt pedig a

finomabb szemcseösszetételek dominanciája figyelhet meg. 1725—1940 m között

pedig csak „kötöttanyagú” üledékeket észleltünk.

A szemcsealak-vizsgálatok szerint 115 m mélységig csak eolikus üledékek mutat-

koztak folyóvízi rétegek nélkül. 115 m alatt azonban már folyóvízi rétegeket találunk

( 1 . ábra) . Bogsch L. a pleisztocén alsó határát közel azonos mélységben, 1 20 m mélyen

állapította meg a sándorfalvi fúrásban.

A nehézásvány-vizsgálat szerint az eolikus származású homokrétegek ezúttal is

dunai kifúvási területrl származnak, megegyezen a többi Duna—Tisza közi futóhomok-

kifejldés nehézásvány-összetételével [n, 23, 28, 29].

1 1 5 m alatt szemcselakban és nehézásvány-összetételben is kisebb változás észlel-

het. A hipersztének oszlopos, ép alakban mutatkoznak, eltéren a többi dunai szárma-

zású homoktól. Egyébként a nehézásvány-összetételf jellegébl, mint Szentesen, ezúttal

is az látható, hogy e rétegek nehézásvány-összetétele a mai dunai lerakódásokéhoz hasonlít

leginkább.

263 m alatt a hipersztének kimaradnak, ill. jelentségük ersen lecsökken. A nehéz-

ásvány-összetételben újabb, kisebb változás csak 904 m alatt észlelhet. Ez alatt az

amfibolok és piroxének együttes mennyisége csökkent érték.

Az üledékkifejldés és a nehézásvány-összetétel jellegében bekövetkezett változás

határa nem esik egészen egybe a Bogsch D. által meghatározott 980 m-es, régi érte-
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lemben vett levantei és felspannóniai határral [2]. Bogsch L. is megjegyzi, hogy az

itt található smaradványok alapján csak nehezen vonható meg a levantei és felspan-

nóniai emelet határa.

A felspannóniai és alsópannóniai emelet határát Bogsch L. 1694 m-ben
vonta meg. A nehézásvány-összetételben is alapvet változás észlelhet 1670 m, fként
azonban 1700 m alatt. A bama-amfibol kimarad, a többi amfibol mindössze 2%-ot tesz

ki. A gránátok mennyisége nem haladja meg a 4%-ot sem, jóllehet a sándorfalvi fúrás

többi mintájában etmek az értéknek többszöröse volt észlelhet. A limonit mennyisége

viszont 50%-on felüli lesz. Jelen esetben tehát a korszerinti elhatárolás egybeesik az

üledékkifejldés, valamint nehézásvány-összetétel változás határával.

1927-ben fúrták a szegedi városi fürd 929 in-es hévízkútját. A fúrás akkor még
nem iszap-, hanem vízöblítéssel készült, így öblítéses fúrástechnika mellett is elég meg-
bízható anyaghoz jutottunk.

Az üledékkifejldésre jellemz, hogy 835 m-ig uralkodók a homokos üledékek, kis

vastagságú kifejldésben 835 m alatt a finomabb szemcseösszetétel üledékek szerepe

a nagyobb.

Szemcsealak-vizsgálatokkal két eolikus homokréteg közbetelepülést lehetett ki-

mutatni a folyóvízi rétegek között. A magasabban lev 65— 72 m között található, mig
a mélyebben lev 169—179 között van.

Ezek az új vizsgálati eredmények indokolttá tették a Szabó P. által korábban
már nehézásvány-összetételre feldolgozott fúrás újravizsgálatát, a nehézásványcsoportok

részletezését. így azok a különbségek is jól észlelhetkké váltak, amelyeket Szabó P.

összevontabb vizsgálatai nem hoztak ki [29].

A 32— 52 m közötti homokréteg folyóvízi lerakódás. Nehézásványösszetétele a

Tisza-vízvidéki lehordási terület sajátságait tükrözi: a hipersztének 10,9%-os mennyi-

séget érnek el, az összes piroxének együttes mennyisége 16,8%, a barna-amfiboloké

9 ,2%.
A 65— 68 m közötti eolikus homokréteg, kevés folyóvízi hozzákeveréssel. Nehéz -

ásvány-összetételében is ketts származás fejezdik ki. A két lehordási területet együt-

tesen jellemz ásványok észlelhetk benne. 83— 88 m között ismét folyóvízi származású

rétegek mutatkoznak. Ezek tiszai jelleg lehordási területre vezethetk vissza. Ugyanez
vonatkozik a 125— 132 m közötti homokrétegre is. 169—171 m között jellegzetes, dunai

kifúvási területrl származó eolikus rétegek települnek, amelyekben a metamorf és alkáli

amfibolok 12,3%-ával szemben a barna-amfibolok mindössze 1,6%-kal szerepelnek.

Halaváts Gy. és az adatainak felhasználásával S ii m e g li y J. Szegednél

a pleisztocén lerakódások alsó határát 150 m-ben állapította meg [5, 6, 26, 27]. Biztosra

vehet, hogy rétegtani határmegvonásuk a késbbi vizsgálatok során módosul, tény

azonban, hogy 150 m alatt bizonyos változás észlelhet. A nehézásvány-összetételben a

változást a hipersztének kimaradása jelenti. A hipersztének ez alatt egyetlen mintában
sem mutatkoztak (I. táblázat, 1. ábra).

Szabó P. felfogása szerint eddig a mélységig csak Tisza-vízvidéki lerakódások

vannak, 150 m-tl a fúrás talpmélységig pedig dunai lehordási terület üledékek észlel-

hetk [29]. Ez a felfogás annyiban módosul, hogy 150 m-ig is észleltünk dunai lehordási

területrl származó, de eolikus származású üledékeket.

168—800 m között lényegileg azonos nehézásvány-összetétel üledékek mutat-

koznak. A hipersztének kimaradnak, a barna-amfibolok mennyisége jóval kisebb, mint
az egyéb amfiboloké. Kisebb változás csak 949 m közötti homokrétegben van, itt az

amfibolok majdnem teljesen kimaradnak, az epidot pedig jelents szerephez jut. Ezekbl
a rétegekbl elkerült puhatest maradványokat B a r t h a F. már felspannóniai

emeletbe sorolta.
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Fúrás

Hipersztén

Egyéb

piroxén

Barna

amfibol

Alk.

és

met.

amf.
Gránát

Magnetit

Ilmenit

Apátit

RutilHely
Mélység
m

I. Szentes isk. 4,3-4.6 3,7 5,9 7,4 ix,8 25,2 4,4 3,7
2. >1 !9,3— 2í,2 7,5 2,0 6,8 3,4 24,7 18,5 o,7

3- 33,4-36,9 3,2 2,6 2,6 3,2 44,8 20,1 5,2 i,3 o,7

4. 43,0-43,5 2,5 9,2 3,1 7,5 35,6 8,6 0,6 0,6
5. 56,0-56,5 i,5 10,5 n,3 17,9 4,5 6,7 3,7 0,8
6. >> 69,0—69,5 2,0 6,2 9,6 4,i 19,9 7,5 0,7 0,7
7. IOI — 102 4,8 7,3 3,2 4,1 28,2 18,5 0,8
8. 115—118 1,6 3,i 16,0 4,5 17,5 5,3 0,7 1,6

9- 139-145 7,8 6,2 4,7 4,7 21,8 1,4 1,6
IO. 11 163—167 1,7 6,6 5,7 14,7 22,1 1,4 1,7 0,8
II. 246—251 1,4 6,4 1,4 n,3 14,9 8,5 1,4 0,7
12. 11 326—329 1,7 9,0 i,7 9,0 9,8 5,7 0,8
13- 11 397-400 4,3 0,8 8,6 20,7 7,7 0,9
14. J 1 487—488 3,o 1,6 8,9 41,9 6,9 3,7 0,7

15- Szentes krh. 450-455 3,3 1,2 3,8 48,1 23,4 1,9
16. ,, 550-555 5,9 0,8 5,9 11,8 17,6 2,5 0,8
17. 600—605 5,i 3,7 6,6 27,9 13,2 3,0
18. 640—645 1,3 i,3 0,7 2,0 36,0 18,4 2,0
19. 11 695—700 9,2 1,5 10,0 19,1 9,2 0,8
20. 11 745-750 7,i 4,3 9,2 14,9 7,0 2,2
21. 11 885—890 5,5 9,0 24,4 9,7 1,4
22. 11 904—904,7 i,5 3,1 n,4 8,4 6,1

23- 1

1

1070—1075 o,7 3,2 18,6 12,3 o,7 2,0
24. 11 1295— 1300 4,5 2,3 3,8 15,9 u,4 i,5 3,0
25- 11 1375-1390 10,0 2

’ 7
„

17,4 14,7 4,5 1 ,8

26. 11 1445-1450 1,7 0,6 26,8 7,9 3,9 0,6
27. 11 1495-1500 3,7 2,2 7,5 15,7 8,3 1,5
28. 11 1565-1570 4,9 2,4 11,5 17,2 8,2 2,5
29. 11 1720—1727 1,4 1,4 0,7 38,1 9,2 3,0

30.

*

Sándorfalva ÓO 8,8 4,8 12,0 32,0 11,1 I, I

31. 115 2,0 5,5 6,8 n,5 31,0 7,1 1,3 0,7
32. 180 1,8 3,7 4,4 8,2 34,9 6,4 1,9

33. 220 9,8 4,5 6,8 22,2 7,6 2,2 0,8

34- 263 2,5 4,1 3,4 5,9 24,6 1,7 1,0

35- 335 i,7 5,i 6,8 28,2 11,

1

1,7
36. 11 425 1,4 9,0 9,7 4,4 26,8 9,8 4,4
37- 495 9,2 2,8 n,8 31,7 9,7 5,4
3«- 11 540 2,4 4,9 13,0 23,6 4,9 2,4

39- 11 610 1,0 8,4 9,o 2.8 27,7 9,5 1,0

40. 11 695 19,3 4,9 n,5 14,5 5,2 2,4
41. 11 904 8,5 1,0 5,4 10,5 3,2 2,1

42. 11 1340 3,6 3,6 1,8 10,8 24,3 2,7 0,9 0,9

43- 1670 2,0 11.

0

13,0

44- 1

1

1700 3,9 1,6 3,9 7,9 1,6

45- 1

1

1720 3,4 1,5 3,3 1,5

46. Szeged 39-52 10,9 5,9 9,2 7,6 10,9 3,4 0,9
47- 65-68 6,9 6,9 5,9 12,8 20,4 6,9 0,8

48. 11 83-88 2,4 U,4 19,8 12,3 14,7 10,7 2,4 0,8

49. 125-132 4,8 8,9 12,1 5,7 7,2 10,5 0,8

50. 169—171 6,9 1,6 12,^ 20,8 7,5 1 ,6

5i- 11 199—218 5,3 3,1 9,8 29,3 14,3
52. 11 352-355 9,5 1,7 9,5 8,6 3,5 1,7

53- 11 442-458 4,5 1,8 19,2 9,0 6,4 1 ,8

54- 532-546 9,o 1,7 10,6 13,1 13,7 1,7

SS- 629—631 7,2 1,5 10,8 13,3 12,7 1,5

56- 11 785-797 7,8 5,8 9,8 13,9 4,7 2,7

57- 11 945-949 7,8 0,8 21,5 18,7 2,4 1,7

58. Makó 16—16,5 10,5 14,9 7,5 4,5 17,3 17,9 0,8 0,8

59- 26—26,5 5,3 18,2 10,1 14,1 5,3 21,6 i,3 1,3
ÓO. 153-154 5,9 9,6 10,4 7,4 18,3 17,5 2,3 0,7
6l. 172— 173 1,4 12,8 15,6 7,8 14,1 12,8 3,5
62. 203— 204 7,3 5,3 11,

1

18,3 7,2 5,9 0,7
63. 298—300 7,o 9,3 14,0 10,9 8,5 0,8 1,6

64. „ 368-370 10,9 4,1 6,7 19,2 10,0 2,5 0,8

65.
„

|

483— 484 n,8 4,1 15,2 9,3 7,6 3,4
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I. táblázat

Titanit
Cirkon

Turmalin

Epidot

Andaluzit

Disztén
Zoizit

Sztaurolit

Csillám

Karbonát

Pirit

o
a
Í4

Mállóit

ásv.

Ossz.

nehéz

ásv.

0,8

0,9

1,3
o,6
o,8
o ,7

o ,7

o ,7

4 ,i

o ,7
o,6

3,4
o ,7

3 ,J
o,8
o,8

i ,7
o ,7

3,7
6,2
1 .3

5.5
2.3
8.9
3,2
6.1

10,1

4.1

5 ,o

4.9
3.5
2.2

i ,7
i ,7

i ,5
o ,7
1 .3
i,8
1 .5

2.5
2.3
0,8

2.4
1.4
1,7
2.6

0,7

1.5
o ,7

2,3
1.6
o,8

o,8

3.5
1.6

o,8
o ,7
o ,7
i,8

o ,7

3,2
1.6

2,4
2,1
1 .7
i ,7
o ,7

3 ,o

3,4
o ,7
o,6

9,7
17.8
i,6

2.3
3,2

3.4
12.8
18.8
20,7
23.9

o ,7

o,6

2.3
o ,7

o,8

2,9
2.4
2,6

3,7

o,6

o,8

1 .5
1 .4
2.6
o,6

5,9

2.7

4.7

5 ,o

7.4
1 .7
o ,7

26,7
19,2

7,7
19.6
14.9
16,4
22.6
32.0
18.0
27.1
24.1
22.9
16,4
26.1

n ,2

3.9
52.1
8,8
1 .9

4.4
14.2
2,6
8,1

4.3
4.5
4.8

5.9
5.4

i ,9 1,3 2,5 i ,9 1)2 9,5 52,5
0,8 4,3 1,7 i ,7 2,5 i ,7 5 ,i 7,5 29,4 2,5
i ,5 2,2 4,4 3,7 i ,5 2,2 o ,7 2,2 3,7 18,4 3,9

o ,7 2,7 o ,7 5,5 o ,7 4 ,i o ,7 5,5 4,8 12,9 1,0

0,8 i ,5 11,4 i ,5 3 ,o 3,8 3 ,o 25,2 8,3
2,2 3,5 i ,4 1,4 6,4 3,5 7 ,i 29,8 6,0

1,4 6,2 1,4 i ,4 1,4 i ,4 o ,7 2,0 34,1 6,8

0,8 6,1 2,3 3,8 o,8 2,1 13.0 io,6 30,0 1,4

3 ,i 10,2 o ,7 4,5 o ,7 13,6 4,5 5 ,i 20,1 6,0
o,8 7,6 2,3 0,8 i ,5 2,3 3,o 3 ,o 3 ,o 30,3 4,9

o ,9 4,5 10,9 1,8 3,6 9 ,i 1,8 3,6 12,7 2,9
o,6 4 ,o 3,6 0,6 9,7 i ,7 3 ,o 6,i 5,4 23,8 4,4

2,2 6,7 o,7 2,2 i ,5 i ,5 6,0 1,5 3 ,o 6,0 29,8 3,0

3,3 13,9 2,4 i ,7 3,3 i ,7 5,7 21,3 3,3

4,2 3,8 1,9 3,3 2,0 1,9 10,0 19,1 2,2

0,8 6,4 0,8 0,8 o,8 4 ,o 3,1 13,5 4,1

i ,9 3,2 o ,7 i ,9 i ,9 o ,7 2,6 o ,7 20,5 5,4
1,0 7,3 1,0 i ,9 2,7 3,7 21,1 7,3
2,2 4,5 2,2 1,5 6,8 i ,5 i ,5 25,9 6,2

2,5 6,o i ,7 1,0 2,5 4,1 6,0 4,2 28,8 7,7
2,6 8,6 i ,7 0,8 i ,7 5,1 4,3 2,6 18,0 32,3
0,8 2,2 0,8 o,8 3,8 3 ,o 4,4 18,7 5,6

o ,9 2,8 i,8 0,9 i,8 3,6 o ,9 3,7 13,0 9,7
o,8 0,8 13,8 4.1 1,6 o,8 6,5 4 ,i 16,3 6,2

2,8 10,4 3,8 2,8 3,8 1,0 2,8 13,2 6,1

0,9 4,9 1,6 0,9 1,6 9,8 2,2 3,2 17,1 3,6

3,2 2,1 16,2 n,6 5,3 30,9 0,7

6,3 0,9 8,1 5,4 30,7 22,4
8,0 3 ,o 4,2 12,0 17,8 29,0 10,6
i,6 2,4 3,2 3 ’? 57,4 13,3 4,9

i ,5 i ,5 1,5 i ,5 n,8 1,5 56,4 14,6 3,2

0,9 6,7 o,8 8,4 5 ,o 29,4 13,4

5 ,i o ,9 2,6 9,4 21,4 8,2

2,4 3,3 o,8 7,5 y 3,3 8,2 1,1

2,4 8,i 1,6 8,x 1,6 2,4 25,8 1,3
o,7 o ,7 2,3 6,2 1,6 2,4 2,4 6,8 26,2 7,4

0,8 0,8 6,0 o,8 3,0 3 ,o 5,3 18,5 14,1
o,9 3,5 3,5 o ,9 o ,9 12,0 3,5 40,3 11,6

2,7 2,7 i,8 i,8 10,1 8,i 1,8 28,3 3,9
o ,9 0,9 9,9 i ,7 2,4 6,6 3,3 24,5 5,4

i ,5 11,2 o ,7 o ,7 6,4 o ,7 0,7 31,1 2,6
9,8 o ,7 4,7 5,8 6,9 27,4 3,0

i ,7 12,8 i ,7 6,1 2,4 3,7 18,7 4,7

o,8 2,3 o,8 2,3 5,4 2,3 11,9 24,2
o,7 2,0 1,3 i ,3 4,7 i ,3 3,4 8,1 6,4
1,4 1,4 2,3 1,4 2,3 2,3 2,9 13,9 7,2
o ,7 1,4 2,8 1,4 1,4 4,2 o ,7 2,1 17,2 9,7

2,6 o ,7 1,8 io,6 2,5 i,8 24,2 9,3
1,6 3,2 1,6 i ,6 10,9 2,4 1,6 25,0 12,3
o,8 0,8 5,8 o,8 i ,7 6,7 8,3 1,7 19,2 0,7
o,8 i ,7 2,5 o,8 0,8

j

9,3 i ,7 3,4 27,6 2,9
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X. táblázat folytatása

Fúrás

Hipersztén

Egyéb

piroxén

Barna

amfibol

Alk.

és

met.

amf.
Gránát

Magnetit

Ilmenit
Apátit

RutilHely
Mélység
m

66. Szászvár i.3 1,3 2,6 28,3 1,3
67. Paks 2,0 1,4 4,1 2,7 3,4 o,7 2,0 o,7
68. Solt 0,9 1,8
6q. Galgamácsa 1.3 2,7 15,9 11,9 4,o 0,7
70. Kemecse 204 — 205 4,9
7i- ,, 382—384 0,9 9,7 25,4 17,5 2,0
72. ” 493-498 22,8 17,5 9,7 2,9

Az eddigi É— D-i iránytól kissé K-ebbre találjuk a következ, a makói fúrást,

amely a Szentes-iskolái fúráshoz hasonlóan perspektivikus fúrás volt. A feldolgozott

minták nagy része tehát magminta.

Ebben a fúrásban az elzknél gyakoribb az üledékváltakozás. A középszem
homokrétegeknek jelents szerepe van (2. ábra).

A nehézásvány-összetétel ennek megfelelen jóval egyszerbb, mint az eddigi

fúrásokban volt. 16 m 173 m között egységesen Tisza-vízvidéki, valószínleg marosi

származású üledékek vannak. A nehézásvány-összetételben változás csak 173 m-tl
van. M. Faragó M. szintén ettl a mélységtl kezdve talált harmadidszaki sporo-

morfa együttest [19]. A 173 m alatt a kérdéses dunai származású üledékeket találjuk

hasonló összetétellel, mint az eddigi fúrásokban. A fúrás talpmélységéig többször szinte

semmi változást nem észlelünk a nehézásvány-összetételben.

Nehézásvány-szintek

Az ismertetett vizsgálati eredmények lehetvé tették, hogy a délalföldi pliocén

és pleisztocén rétegeket nehézásvány-összetétel és litológiai kifejldés alapján tagoljuk.

Az els szint (felülrl lefelé haladva) a felszíntl a hipersztének kimaradásáig,

ül. jelentségük teljes lecsökkenéséig tart. Ez az üledéksor a Szentes-iskolái fúrásban

338 111-ig, a sándorfalviban 272 111-ig, a szegediben 170 m-ig, míg a makóiban 175 m mély-

ségig tart. Már Halaváts Gy. rámutatott arra, hogy a harmad- és negyedkori

rétegek felszíne a medence peremétl annak belseje felé lejt, s ezt a Szabadka—Szeged—
Szentes-i szelvénnyel bizonyította [6]. Az általunk végzett eddigi vizsgálatok ezzel egyér-

telm eredmény adnak [13, 14, 17, 23]. A legels szint alsó határa legmagasabban a

makói és szegedi fúrásokban van, innen a medence belseje, tehát Szentes felé, mid
mélyebbre kerül az Alföld süllyedésfokozódásának megfelelen.

Mind litológiai kifejldés, mind a nehézásvány-összetétel szempontjából ez a

legváltozatosabb kifejldés szint. A különböz szemcseösszetétel üledékek itt válto-

gatják leggyakrabban egymást. Az eolikus üledékek csak ebben a szintben találhatók

meg, a szentesi fúrásban 168 m mélységig, a sándorfalviban 115 m-ig, a szegediben pedig

179 111-ig. A makóiban már nem mutatkoztak.

A legnyugatibb sándorfalvi fúrásban az említett mélységig egységesen csak eolikus

származású üledékek vannak. A szegedi fúrásban a folyóvízi rétegek közé két, a szen-

tesiben három eolikus rétegsor települ be.

A nehézásvány-összetétel és szemcsealak-vizsgálatok alapján ebben a szint-

ben az üledékek származását tekintve a következ fbb típusokat különböztetjük meg:
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Titauit
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Pirit
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nehéz
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3,9 i ,3 4 ,o 1,3 5,3 24,7 24,7 0,9
o ,7 2,7 15,6 3,4 4,8 0,7 1 1,6 8,8 34,7 0,5
0,9 1,8 0,9 3,5 8,9 0,9 7o ,5 9,9 1,3

0,6 2,7 9,9 0,6 4,0 u ,9 6,6 27,2 3,2
1,3 1,3 63,5 20,4 8,6 0,5

4 ,i 2,6 0,9 3,5 9,7 23,7 1,6

5 ,o 2,6 10,5 7 ,o 4,4 7,6 1,1

a) Eolikus homokrétegek dunai kifúvási területre utaló összetétellel. E rétegek

a Duna—Tisza közi eolikus rétegek K-i folytatásai, összefogazódnak a Tisza-vízvidéki

folyóvízi rétegekkel, ezek heteropikus fáeiesét képviselik.

b) Tisza-vízvidéki leliordási területrl származó folyóvízi üledékek. Alsó hatá-

rukat a hipersztének, valamint a barna-amfibolok jelentsebb elfordulása alapján

(Tisza-vízvidéki jellegek) Szentesnél 146 m, Sándorfalvánál 115 nr, Szegednél 170 m és

Makónál 175 m jelölhetjük meg (1. ábra). Úgy látszik, hogy az e mélység alatti lerakódá-

sok felépítésében a mai értelemben vett tiszai leliordási terület még nem kapcsolódott be.

c) Kérdéses származású két folyóvízi rétegsor Szentesrl. Származásuk a Tisza

valamelyik É-i mellékfolyójával hozható össze. É-felé más fúrásokban is megtalálható

[23], délebbre azonban már nem jelenik meg.

d) Tisza-vízvidéki leliordási területrl származó lerakódások alatti folyóvízi

rétegek. Lefelé a hipersztének kimaradásáig, ill. jelentségük teljes csökkenéséig tar-

tanak. Minden valószínség szerit dunai lehordási területekrl származó folyóvízi le-

rakódások.

Az elzkben elkülönített szint alatt három fúrásban, Szentesen 950 m-ben, Sán-

dorfalván 900 m-ben. Szegeden 800 111-ben található meg a következ szint. Jellemz,

hogy e rétegsorban is a homoküledékek az uralkodók, elég gyors váltakozásban. A nehéz-

ásványösszetétel az elz szint alsó részétl annyiban eltér, hogy a hipersztének itt már
kimaradnak (a sándorfalvi fúrás egyetlen mintájában jelenik csak meg lényegtelen

mennyiségben). Az alsó határa korábbi kutatók által smaradványok alapján megálla-

pított levantei és felspannóniai emelethatárral egyezik meg [2], így ezek a rétegek a régi

korbeosztás szerinti levanteiben vagy a jelenlegi beosztás szerint a legfels pliocénben

rakódtak le.

Ettl a mélységtl lefelé uralkodók lesznek a finomabb üledékek. Nagy vastag-

ságú, tehát nyugodt körülmények között lerakodott rétegsorokat találunk. Jellemz a

nehézásvány-összetételre, hogy az amfibolok és piroxének mennyisége csökken, az apatit,

turmalin, epiclot és a szentesi fúrásban a zoizit százalékos mennyisége növekszik.

B o g s c h L. beosztása szerint ez a szint a felspamióniainak felel meg [2].

A nehézásvány-összetételben dönt változás 1670 m, ill. 1700 m-es mélységtl

következik be. Ezt a mélységet csak a sándorfalvi fúrás érte el, e szült jellemzit a fúrások

részletes leírásánál már láttuk. Makrofossziliák alapján B o g s c h L. ezeket a réte-

geket alsópannóniai emeletbe sorolta [2].

A nehézásvány-vizsgálatok szerint tehát a délalföldi pliocén és pleisztocén rétegek

lerakódása idején — kéregmozgások következtében — a lehordási terület többször is

változott. A fúrásokból elkerült anyagot összehasonlítva a mai folyóvízi lerakódásokkal

megállapítható, hogy a legfels rétegek nagyrészt a Tisza-vízvidéki folyók üledékei.



106 Földtani Közlöny, XCIII . kötet, i. füzet

A bama-amfibol és hipersztén nagyobb százalékos mennyisége a bels kárpáti vulkánok

hatását mutatják, így ezek a rétegek K-rl szármáznák. Az alattuk lev mintegy 1500

m-es vastagságú rétegsor a kisebb változások ellenére is úgy látszik azonos területrl

származik. A mai dunai lerakódásokhoz sokszor közel azonos összetétel (alkáli-, metamorf
amfibolok és gránátok nagyobb szerepe) a vizsgálati eredmények eddigi állása szerint

alpi jellegre utal.

A sándorfalvi fúrásban elért alsópannóniai rétegek nehézásvány-összetételben

legjobban a környez magasabb területek felszíni pannon rétegeihez hasonlítanak. Össze

hasonlítás végett ezekbl is végeztünk néhány nehézásvány-összetétel vizsgálatot.

(I. táblázat.) Érdekes, hogy a szászvári, paksi, és solti felspannon üledékek nehéz-

ásvány-összetételben inkább a délalföldi alsópannon üledékekhez állanak közelebb (piro-

xének, amfibolok, gránátok csekély szerepe), míg a galgamácsai inkább a fels plioeén

üledékekhez hasonlít. A kemecsei fúrás anyaga egészen eltér összetétel.

Kevés adat áll még rendelkezésünkre ahhoz, bog}- korábbi szerzk távolabbi

területekrl származó vizsgálati eredményeivel párhuzamosítani tudjuk a délalföldi

plioeén és pleisztocén rétegek nehézásvány-összetételét [7, 8, 9, 21, 24].

Vizsgálataink azonban bizonyítják, hogy a medenceüledékek tagolásánál a sta-

tisztikus nehézásvány-vizsgálati módszer jól alkalmazható, és egv-egy fúrásban srn
végzett vizsgálatok megfelel eredményeket adnak. A távolabbi feladat, hogy ezeket a

vizsgálatokat horizontálisan nagyobb területre kiterjeden is elvégezzük és keressük az

összefüggést a medenceperemi és távolabbi kifejldésekkel is.
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Gliederung dér pliozánen und pleistozanen Ablagerungen des südlichen Teiles

dér Grossen Ungarischen Tiefehene auf Grund dér Zusammensetzung dér Schwermineralien

DR. BÉLA MOLNÁR

Die Untersuchung des Materials dér im siidliehen Teil dér Grossen Ungarischen
Tiefebene angelegten fiinf Tiefbohrungen hat nachgewiesen, dass die verschiedenen
Horizonté dér pliozánen und dér pleistozanen Ablagerungen sich naeh ilirer Schwermi-
neralien-Zusammensetzrmg gut charakterisieren und gliedem lassen. Die Schichten,
dérén Altér ohne Zweifel dem Pleistozán entspricht, treten in zwei Fazies auf. lm Zwi-
schenstromland dér Donau und dér Theiss kommen überall áoUsche Sedimente vor,

die durch Auskeilen in die fluviatilen Sedimente des jenseits dér Theiss gelegenen Gebie-
tes (Tiszántúl) übergehen. Die inineralogische Zusammensetzung dér áolischen Sand-
selrichten stimmt mit jener dér holozánen Donauablagerungen iiberein und ist somit
vöm westlichen (alpinen) Ursprung. Ihre wichtigste Charakteristik : die Menge dér Am-
pliibole ist immer grösser, als die dér Pyroxene. Unter den ersteren herrschen die alka-
lischen und die metamorphen Ampliibole vor; unter den Pyroxenen fehlt das Hyper-
sthen; die Menge dér Gránáté ist ziemlich gross.

Die fluviatilen Sandscliichten des Tiszántúl, die Ablagerungen des Wassergebietes
dér Theiss zeigen die Einwirkung dér innerkarpatisehen Vulkanite. Hauptcharakter
ihrer Schwermineralien: Unter den Amphibolen herrschen die Braunampliibole, miter
den Pyroxenen aber die Hypersthene vor.

Unterhalb dér obigen Schichten hegen in beiden Gebieten ausscliliesslicli fluviatile

Ablagerungen, dérén Schwermineralienzusammensetzung mit jener des Donausandes
übereinstimmt. Das Altér dieser Schichten entspricht dem Oberpliozán oder dem unter-
sten Pleistozán. Die mineralogische Zusammensetzung dér oberpannonisclien Schichten
ist jener dér ersteren áhnlich, aber in ihr nimmt die Menge dér Amphibole und dér Pyro-
xene ab, wáhrend die dér metamorphen Mineralien zunimmt.

Von all diesen unterscheidet sich die Zusammensetzung dér unterpannonischen
Sandschichten. Die Zalil dér auftretenden Mineralabarten nimmt ab, wáhrend dér
Anteil des Limonits sich über 50% erhöht. Bezeichnend sind noeh die Rolle des Chlorits
imd die geringen Mengen dér Amphibole und dér Pyroxene.

Die Veránderungen in dér mineralogischen Zusammensetzung dér verschiedenen
Horizonté fallen mit den Grenzen dér geologischen Bildungen zusammen, oder sie stehen
ilmen nahe; diese Varánderungen sind daher in durch Krustenbewegungen hervorge-
rufenen Veránderungen dér Abtragungsgebiete zu suclien.



SZARMÁCIAI ÉS PANNÓNIÁI KORÚ KAGYLÓSRÁKFAUNA
A DUNA-TISZA KÖZI SEKÉLY- ÉS MÉLYFÚRÁSOKBÓL

SZÉEES MARGIT*

(IV -VI. táblával)

Összefo-lalás: Gazdag és jó megtartású Ostracoda-anvag került el a Duna—Tisza
közén sekély- és mélyfúrásokból. A fauna eloszlása azt bizonyítja, hogy az Ostracodák jól
felhasználhatók rétegtani azonosításokban, ill. kormeghatározásokban'ott is, ahol a makro-
fautia hiányzik. A szarmáciai és pannóniai rétegek elválasztását, az els- és felspannóniai
alemeletek’ megkülönböztetését az Ostracodák is lehetvé teszik. A szarmáciai faunából
csak kevés faj, fleg a Hemicythere és Leptocythere nemzetségbl terjed át az alsópannóniaiba.
Az alsó- és felspannóniai üledékek Ostracoda-faunájában sok ugyan a közös faj, de van
elég eltér jelleg is; így a Candona nemzetség egyes fajai sokkal nagyobb elterjedések
a felspannóniai rétegekben. Az ökológiai viszonyok tekintetében az Ostracoda-fauna meg-
ersíti az egyéb érvek alapján is feltételezett vízmélység- és sótartalom-csökkenést az alsó-
és felspannóniai közt.

Fúrási anyagokból ritkán kerül el olyan gazdag, jómegtartású kagylósrákfauna,

mint a Duna—Tisza között Madaras, Kunbaja, Érsekcsanád, Jánoshalma, Csikéria,

Lajozsmizse, Táborfalva, Rém, Kiskunfélegyháza és Nagykrös területeken lemélyített

sekély- és mélyfúrások által harántolt szarmáciai és pannóniai korú üledékekbl.

A pannóniai rétegösszlet tagolása eddig majdnem kizárólag a puhatest-fauna

alapján történt és a pannóniai mikrofauna legértékesebb elemeinek az Ostracodáknak

rétegtani elhatárolásokban nem igen tulajdonítottak nagyobb jelentséget.

A hazai irodalomból Méhes G y.-nak „Adatok Magyarország pliocén Ostra-

codáinak ismeretéhez” 1907— 1908-bau, Zalányi B.-nak „Magyarországi miocén

Ostracodák” 1913-ban, , .Morphosysthematische Studien über fossile Muschelkrebse”

1929-ben, „Magyarországi neogén Ostracodák” cím 1944-ben, továbbá a „Tihanyi

felspannon Ostracodák” 1959-ben megjelent munkái ismeretesek.

Az ilyen irányú külföldi dolgozatok közül, úttör munka volt, Fahrion.
„A Bécsi medence pannonjának mikrofaunájáról” 1941-ben megjelent munkája.

Fahrion a fúrási múlták nagyszámú vizsgálata alapján rétegtanilag jellemz for-

mákat A—H betkkel való megjelöléssel különít el és ezzel finoman kitér a formák

meghatározásának nagy nehézsége ell, viszont gyakorlati megoldást ad a pannóniai

rétegek Ostracodák alapján történ szintezéséhez. Jelenleg igen kitn munkái jelentek

meg Triebel, Pokorny, Kollmannn Ostracoda kutatóknak.

Mélyfúrásaink anyagának vizsgálata azt bizonyítja, hogy az alsó- és felspan-

nóniai alemeletek Ostraeoda-faunái elég jól megkülönböztethetk egy igen vékony

átmeneti üledékösszlet kivételével. Ez azonban semmi esetre sem különíthet el

,,középspamion”-ként, mert vastagságra sem egyenrangú a két másik alemelettel és

elhatárolása sem lefelé, sem felfelé nem lenne éles és biztos. Az ilyen hármas tagolási

kísérletnek az lenne az eredménye, hogy nem egy, hanem két elmosódó és bizonytalan

határral állanának — feleslegesen — szemben. Valószín, hogy az alsópannóniai farma

kihalása és a felspannóniai farma megjelenése nem hirtelen történt, hanem mindkett
lassan és fokozatosan változott meg. Ennek oka nyilván az volt, hogy a környezeti

adottságok megszabta életkörülmények is csak fokozatosan változtak meg a két alemelet

közötti idben.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1962. június 6-i szakülésén
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A felszíni feltárásokban a szannáciai és alsópannóniai képzdmények megkülön-

böztetése rendszerint igen könny. A medencerészek belsejében lemélyített fúrások

azonban többször harántoltak a congeriás-, linmocardiumos alsópannóniai, és tengeri

mikrofaimát tartalmazó tortónai rétegek között kifejldött, makrofaunát nem tartal-

mazó márgát, melynek alsópannóniai vagy szarmáciai kora vitás lehet. Az Ostracodák

vizsgálata ilyen esetekben is gyakran lehetvé teszi a kormegállapítást.

A Duna—Tisza közötti területen néhány fúrás kis vastagságban harántolt szarmá-

ciai márgát, halpikkelyes lemezes márgát, mészmárgát és mészkövet. Ezekbl egyed-

számban dús, kevés fajból álló Ostracoda-faunát ismerünk.* Különösen szép anyag

került el Érsekcsanád— i. sz. fúrás 372— 425,5 m mélység között harántolt szarmáciai

mészmárgából. Nagyon jellegzetes fajok: Cytheridea hungarica Zalányi, Haplocytheridea

dacica Héjjas, Cyamocytheridea cfr. leptostigma foveolata Kollmann, Myocyprideis

janoscheki Kollmann, Hemicythere convexa B a i r d, Leptocythere parallela Méhes
Leptocythere sp.

Az alsópannóniai alemelet alján közvetlenül a gazdag és változatos tortónai

falmától ersen eltér Ostraeoda-fauna jelenik meg, a szarmáciai falmából pedig csak

kevés faj terjed át az alsópannóniai aleineletbe. Ezek közé fleg csak a Cyprideis, Loxo-

concha, Hemicythere és Leptocythere nemzetségek néhány faja tartozik. Nyilván elssor-

ban a víz sótartalmának jelents csökkenése vetett véget az elz fauna életlehetségének,

és helyette a kevéssé sósvízi, egyhangúbb fauna következik.

Az alsópannóniai alemelet eddigi adataink szerint slénytani alapon egyelre nem
tagolható nagyobb területeken végig követhet szintekre, mint erre már alkalmam volt

rámutatni. Vannak azonban olyan kifejldések is, amelyek egy-egy területrészen hatá-

rozottan szinthez kötöttek. Ilyen kifejldés a Duna—Tisza közti fúrásokban az alsó-

pannóniai alemelet legalján található fehér mészmárga. Iszapolási maradéka nagy pél-

dányszámú, igen jellegzetes famiát tartalmaz. Ilyen délen, közvetlenül a jugoszláviai

határ mellett lemélyített Madaras— 1. fúrás 143,5—149 m mélységben harántolt rétege.

Figyelmet érdemel, hogy a viszonylag közel es Mecsek-hegység területén, Pécs mellett

Danic-pusztánál a felszínen feltárt mészmárgából is teljesen azonos összetétel Ostra-

eoda-fauna került el. Ennek a mészmárga szintnek a leggyakoribb fajai: Candona
(Lineocypris) reticulata Méhes, Paracypria (Pontenella) acuminata Zalányi
(tömegesen), Eucypris trapezoidea Méhes, Amplocypris sinuosa Zalányi, Amplo-
cypris pannonica Zalányi, Amplocypris sp. Cyprideis tuberculata Méhes, Cypri-

deis heterostigma obesa R e u s s, -\-Loxoconcha granifera Reuss, -\-Hemicythere

lörentheyi Méhes, +Leptocythere egregia Méhes, Cythereis sp. (-f- jelzés faj elfordul

a szarmatában is.)

Az alsópannóniai rétegösszlet túlnyomó részét kitev, nagy vastagságú szürke

márga és agyagmárga, néha homokkvel váltakozva, aránylag egységes és jóval egy-

hangúbb faunát tartalmaz. Gyakoriak benne: *Candona (Lineocypris) trapezoidea

Zalányi, *Candona (Lineocypris) aspera Héjjas, Paracypria (Pontonella ) acu-

minata Zalányi, Paracypria (Pontonellal ) balcanica Zalányi, Paracypria

(Pontonella) lobata Zalányi, Paracypria (Pontonetta) nov. sp., Pontocypris bal-

canica Zalányi, *Herpetocypris reticulata Zalányi, Amplocypris sp., *Cyprideis

pannonica Méhes, Cyprideis hungarica Zalányi, *Cythereis pejinovicensis Z a-

lányi, Loxoconcha sp. (* jelzés öt faj nemcsak ebben a kifejldésben gyakori, hanem
az alsópannóniai alemelet legalsó részén ismeretes fehér mészmárgában is megtalálható.)

* Itt a Foraminifera-fauna hasonló megjelenésére utalhatunk, amely a esökkentsósvízi életlehet-
ségek szerint ugyancsak ilyen vizsgálati eredményekre vezetett. Egyébként ez a megfigyelés még több adat-
ra támaszkodó további vizsgálatot igényel. Annál is inkább, mivel a Foraminiferák, mint egysejt és
tengeri szervezetek, csak alapos vizsgálati adatok megfelel megfontolásával hasonlíthatók össze az édes-,
csökkentsós- és tengervízi környezetben egyformán megtalálható magasabbrend kagylósrákokkal.
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Az alsóparmóniai alemelet legfels rétegeiben, illetve azokban a rétegekben, ahol

a puhatest faunán kívül a kzettani jellegek is már a felspannóniai alemelet felé való

átmenetre utalnak, az straeoda - fauna is szegényebb lesz. Ritkábbá válnak a különböz
Amplocypris, Hemicythere, Loxoconcha, Cyprideis és Eucypris fajok, nagyobb szerephez

jutnak a Paracypria félék.

A felspannóniai alemelet Ostracoda-falmájában legfeltnbb ellentét az alsó-

pannóniai alemelettel szemben a Candona nemzetséghez tartozó fajok gyakorisága:

Candona parallela pannonica Zalányi, Candona extensa Zalányi Candona can-

dida O. F. M ii 1 1 e r, Candona granulosa Zalányi, Candona labiata Zalányi,
Candona sp. és Ilyocypris gibba R a m d o h r, valamint Herpetocypris nemzetséghez

tartozó néhány faj, pl. Herpetocypris reptans B a i r d.

Ezek a fajok az alsóparmóniai alemeletben ritkák vagy teljesen hiányoznak. Van-
nak azonban olyan fajok is, amelyek egyaránt elterjedtek az alsó- és felspannóniai,

valamint az említett átmeneti rétegekben is. Ilyenek a Paracypria, Eucypris, Herpeto-

cypris, Cyprideis nemzetségek néhány faja.

A felspannóniai rétegösszlet tagolhatóságának kérdése mindeddig sok vita tárgya.

Kétségtelennek látszik, hogy legalsó részén, partközeli kifejldésben elég jól elválik a

Congeria ungula caprae-szint, míg a parttól távolabbi területeken ennek kimutatása csak

kevés helyen sikerült. A felspannóniai rétegösszlet típusos kifejldésének a Congeria

balatonica-s és Congeria rhombidea-s rétegeket tartjuk. Térben és idben ezek sokkal

nagyobb kitérjedések, mint az említett alsó szint, vágj’ a fels, elszegényedett faimájú,

részben Unió tartalmú homok. A Duna—Tisza közi fúrásokból elkerült Ostraeoda-

faima a felspannóniai alemeleten belül részletesebb tagolást nem tett lehetvé és lénye-

gesen nem is tér el a dunántúli felszíni Congeria balatonica-s és Congeria rhombidea-s

rétegek faunájától. Eddig nem került el ezen a területen olyan fauna, amely a fels

pannóniai és pleisztocén rétegek közt esetleges levantei képzdmények jelenlétére utal-

hatna.

Újabban a pannóniai rétegcsoport tagolását külföldi kutatók is megkísérelték

Ostracodák alapján, mint Seremata Kárpát-Ukrajnára, Kollmann a Bécsi-

medencére vonatkozóan. Eredményeik, a magyarországi eddig eredményekkel nem igen

egyeztethetk, illetve területünkre nem alkalmazhatók.

Minthogy a kagylósrákok alaktani jellegeibl gyakran az életkörülményeikre is

lehet következtetni, így az üledékképzdés egyes sajátságaira (mélységviszonyokra,

sótartalomra) való következtetésekben segítségül szolgálnak. Fleg azonban meg lehetett

állapítani Foraminiférákkal és puhatestekkel együttes elfordulásaikból, hogy egyes

faj társulásaik milyen fáciesekben gyakoriak, és így azután már közvetve következ-

tethetünk ezekbl ott is, ahol az említett kísérfaunák nélkül kerültek el.

A medencebeli szarmáeiai üledékek fáciesviszonyait kevéssé ismerjük. B o d a J.

szerint a szarmáeiai idszak elején a sótartalom nem hirtelenül csökkent, hanem fokoza-

tosan és. a víz a medence bels részében is sekély volt. Az Ostracoda-faunából vonható

tanulságok nincsenek ezzel ellentétben. A tortónai emeletben található igen gazdag

Ostracoda-faunának a szármáciai emeletben már csak néhány képviselje figyelhet

meg. A sótartalom változást nem tr Cytherellidae és Bairdiidae család képviseli,

amelyek a tortónai emeletben nagyon gyakoriak, a szármáciai üledékekben már nem
találhatók. Csak kevés faj terjed át a tortónaiból a szarmáeiai emeletbe, ellenben meg-

jelennek azok a nemzetségek, amelyeknek egyes fajai a kétségkívül kisebb sótartalmú

alsóparmóniai rétegekben is megtalálhatók.

Az alsóparmóniai tó vagy beltenger összefügg és nagy kiterjedés medencét

foglalt el, jelentsebb vízmélységre utaló módon. A jelents nagyságú területen az egyen-

letes üledékképzdés, az uralkodólag finomszemcséj üledékanyagok, a nagy távolságon
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át követhet kzettani szintek, a fleg vékonyhéjú kagylók elterjedése, valamint a tör-

melékek és a növénymaradványok hiánya, mind a sekélyvízi származtatás ellen szól

P o k o r n y nézete szerint az alsópannóniai Ostraeoda-fauna ökológiai szempontból

a Káspi- és Aral-tó jelenkori faunájához áll legközelebb. Ezt a feltevést a víz mélysége

tekintetében nagyjából elfogadhatónak tarthatjuk, mivel a Káspi-tó mélysége iooo m-t

is meghaladja. (A hazai alsópaimonban Strausz L., Völgyi L,., Dubay L.

szintén 200 m-nél nagyobb vízmélységet feltételeznek.) A víz sótartalma azonban a

Káspi-tóban nem egységes, vannak aránylag nagy sótartalmú öblök, a nyílt vízrészek

sótartalma nagyjából félszázalék körüli, — ez pedig inkább a hazai felspannonnak felel

meg.

Az alsópannóniai beltenger sótartalma az Amplocypvis, Hemicytliere, Loxoconcha

és Cypideis nemzetségek elterjedése alapján magasabb volt. Valószín 1 — 1,5% közt

váltakozhatott. Pokorny egyébként említi azt a több szerz által is hangoztatott

véleményt, hogy az Ostracoda-faunák elterjedését inkább a víz hmérséklete, mintsem

a sótartalma befolyásolta. A hazai szakemberek többségének véleményével ez nem
egyezik. Az eddigi felfogás szerint a pliocén kor elején Európa délkeleti területén

melegebb és egyenletesebb, nedvesebb éghajlat volt, mint a mai Káspi-tó környékén.

Az alsó- és felspannóniai alemelet kagylósrák faimájában sok a közös nemzetség

és elég sok a közös faj, mégis a két fauna határozottan megkülönböztethet.

Az alsó- és felspannóniai rétegösszletek Ostraeoda-faunámak egymástól való

eltérése az ökológiai viszonyok jelents változásával magyarázható. A felspannóniai

alemeletben kisebb sótartalomra és egészen sekélyvízre jellemz faima található. A víz

sekélységét bizonyítják a puhatest maradványok is, továbbá olyan Ostraeodák gyakori-

sága (pl. a Candona nemzetség különböz fajai), amelyeknek jelenkori képviseli édes-

vízi tavakban és folyamok vizében élnek, a növények szárára tapadva vagy iszapba

fúródva. Ugyancsak sekélyvízi eredetre utalnak a kzettani jellegek is; a finomszem
homok-, homokos agyagmárga- és agyagrétegek sr váltakozása, a kzetekben talál-

ható levélmaradványok, az ismétld földes-fás barnakszén lencsék, valamint a gyakori

Chara-termések. A fúrásokban talált felspannóniai Ostracoda-famia jellege megersíti

azt a véleményt, hogy a felspannóniai tó sótartalma 0,8 és 0,3% között lehetett. Való-

szín, hogy a felspannóniai emelet vége felé a már többé-kevésbé tagolódott medence
egyes részeiben a sótartalom is különböz lehetett.

Megjegyzések az egyes fajokról

Candona extensa Zalányi, 1959

Candona extensa Zalányi, [21] p. 197. 218.

Példányaink egy része megnyúltabb a faj típusánál. Zalányi ábráján a leg-

nagyobb magasság a héj hosszúságának els negyedébe esik és a magasság a hosszúság

felénél jóval nagyobb. Példányaink egy részénél a magasság majdnem az egész hosszú-

ságon át (a hátulsó ötöd kivételével) egyenl, rövidebb a hosszúság felénél. A felspan-

nóniai alemeletben különösen gyakori forma.

Candona labiata Zalányi, 1929

VI. tábla 8. ábra

Paracypria labiata Zalányi, [19] p. 63. tab. II. fig. 9. etc.

Jóval kisebb, múlt a C. candida, felühiézetben ugyan éppen olyan nagy vastag-

ságú is lehet, de inkább egyenletesen elliptikus, míg a C. candida mandulaszerbb.



112 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, i. füzet

A Paracypria nemzetséghez való sorolása Z a 1 á n y i-nál téves ([19] p. 63) körvonala

rövidebb ovális, hátsó alsó részén elkeskenyedett, a bels peremlemez egyenletesen

keskeny.

Paracypria (Pontonella ) acuminata Zalányi, 1929

IV. tábla 1. ábra

Paracypria acuminata Zalányi, [19] p. 57. tab. II. fig. 10 etc.

Pontonella acuminata Zalányi; Boskov — Stajner, [4] p. 277.

Camptocypria acuminata Zalányi, [21] p. 208, 225.

A Paracypria nemzetség keretét G. O. Sars 1910-ben túlságosan tágra szabta,

mivel hét olyan fajon kívül, amelyek egymással valóban szorosan összetartoznak, köztük

a Paracypria subangulata, ([19] p. 52) idesorolt olyan alakokat is, amelyek a Candona
nemzetségtl nem választhatók el. Ezért Zalányi 1959-ben a Camptocypria, M e n-

deistám 1956-ban a Pontonella nemzetség nevet vezette be ennek a csoportnak a

jelölésére. A nevezéktani szabályok szerint egy nemzetség nevet nem vethetünk el azért,

mert keretét eredetileg határozottan nem körvonalazták. A Paracypria nemzetségbe

sorolt fajok egy része kétségkívül nem tekinthet a szkebb értelemben vett Candona-

nak, ezek tovább is Paracypria névvel jelölhetk. A teknk körvonala és a peremöv
kialakulása alapján két csoportot különíthetünk el, mint a Paracypria balcanica Z a-

lányi és Paracypria acuminata Zalányi csoportját. Mendelstam 1956-ban

az utóbbi fajra, mint típusra alapította a Pontonella nevet. Zalányi (1959) nem
ismerve még Mendelstam mvét, ugyanerre a csoportra vonatkozóan a Campto-

cypria ríj nemzetség nevet alkotta, de a Paracypria balcanica Zalányi fajra mint
generotypusra alapítva. Kérdéses, hogy a Paracypria kereten belül tapasztalható mor-

fológiai eltéréseknek milyen nagy a taxionómiai értéke. Megengedhetnek látjuk, hogy

a Paracypria nemzetségen belül a P. acuminata csoportot alnemzetségként jogosan

különíthetjük el, Pontonella Mendelstam subgenus névvel. A P. balcanica

Zalányi csoportja azonban valószínleg a Paracypria s. str. alnemzetségben hagy-

ható, vagy szintén a Pontonella-hoz kapcsolható, de számára a , .Camptocypria” alnem-

zetség-név használata nem eléggé indokolt, ha a nevezéktani szabályok ezt a megoldást

nem is akadályozzák. A C. hungarica Zalányi, 1959 faj körvonala azonban olyan

lényegesen eltér a rokonaiétól, hogy ennek elkülönítése mind a Pontonella, mind a Para-

cypria s. str. alnemzetségtl elég indokolt, és ebben az esetben csakis a Camptocypria

alnemzetség névvel jelölhet.

Fahrion ,,B” formaként említi. Az alsópannon „fakó” mészmárgái gyakran

csak ezt az egyetlen formát tartalmazzák.

Paracypria (Pontonella) nov. sp.

IV. tábla 2. ábra

Igen közel áll az elbb tárgyalt két fajhoz a P. lobata karcsúbb-megnyúltabbb,

a P. acuminata-tól fleg abban különbözik, hogy hátsó csúcsszegélye nem „kihegyesed”

hanem vertikálisan élesen lemetszett, két tompított szöglettel, amelyeknek egymástól

való távolsága (a vertikális lemetszési vonal hossza) a teljes magasság harmadánál alig

több. Az alsópannóniai fehér márgákban igen gyakori.
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TÁBLAMAGYARÁZAT — TAFELERKLÁRUNG
IV. tábla - Tafel IV

1. Paracypria (Pontonella) acuminata Zalányi (bal tekn)
Madaras — i. fúrás, 143,5— 149 m

2. Paracypria (Pontonella) nov. sp. (jobb tekn)
Madaras — r. fúrás, 143,5— 149 m

3. Paracypria (Camptocypria) hungarica Zalányi (jobb tekn)
Jánoshalma — 2. fúrás, 396,5 — 401,5 m

4. Paracypria (Pontonella ?) balcanica Zalányi (jobb tekn)
Jánoshalma — 3. fúrás, 251— 256 m

5. Cytheridea hungarica Zalányi — (bal tekn)
Érsekcsanád — r. fúrás, 372 — 377 m

6. .]!iocyprideis janoscheki K o 1 1 m a n n (bal tekn)
Érsekcsanád — 1. fúrás, 372 — 377 m

7. Hemicythere convexa B a ir d (bal tekn)
Érsekcsanád — 1. fúrás, 372 — 377 m

8. Cythereis pejinovicensis Zalányi (bal tekn)
Jánoshalma — 5. fúrás, 400— 405 m

9. Hemicythere lrentheyi Méhes (bal tekn)
Jánoshalma — 4. fúrás 650— 655 m

10. Loxoconcha granifera Reuss (bal tekn)
Madaras — 1. fúrás, 143,5 — 149 m

V. tábla Tafel V
*

1. Eucypris trapezoidea Méhes (baltekn)
Madaras — 1. fúrás, 143,5 — 149 m

2. Amplocypris pannqnica Zalányi (jobb tekn)
Madaras — 1. fúrás 143,5 — 149 ni

3. Amplocypris sinuosa Zalányi (bal tekn)
Madaras — 1. fúrás, 143,5 — 149 m

4. Amplocypris sinuosa Zalányi (jobb tekn)
Ugyanonnan

5 . Cahdona (Lineocypris) reticulata Méhes (bal tekn)
Madaras — 1. fúrás, 143,5— 149 m

6. Candona (Lineocypris) aspera Héjjas (jobb tekn)
Madaras — 1. fúrás, 143,5— 149 m

7. Candona (Lineocypris) trapezoidea Zalányi (jobb tekn)
Lajosmizse — 1. fúrás, 301— 305,5 m

8. Pontocypris balcanica Zalányi (jobb tekn)
Jánoshalma — 3. fúrás, 350 — 355 m

9. Ilyocypris gibba Ramdohr (bal tekn)
Jánoshalma — 3. fúrás, 350 — 355 m

10. Ilyocypris gibba — Ramdohr (jobb tekn)
Ugyanonnan

VT. tábla - Tafel VI

1. Cyprideis pannonica Méhes (bal tekn)
Lajosmizse — 1. fúrás. 782,5 — 786 m.

2. Cyprideis pannonica Méhes (jobb tekn)
Ugyanonnan.

3. Cyprideis hungarica Zalányi (bal tekn)
Lajosmizse — 3. fúrás, 945 — 949 m.

4. Cyprideis hungarica Zalányi (jobb tekn)
Ugyanonnan.

5. Cyprideis heterostigma obesa Reuss (bal tekn)
Madaras — 1. fúrás, 143,5 — 149 m.

6. Cyprideis heterostigma obesa Reuss (jobb tekn)
Ugyanonnan.

7. Herpetocypris reticulata Zalányi (bal tekn)
Érsekcsanád — 5. fúrás, 300 — 305 m.

8. Candona labiata Zalányi (jobb tekn)
Érsekcsanád — 2. fúrás, 100 — 105 m.

Nagyítás mértéke 40 x
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Sarmatische und pannonische Ostracodenfaunen aus Bohrungen zwischen Donau und Theiss

MARGIT SZÉKES

Reiches und gut erhaltenes Ostracodenmaterial kant aus Seicht- tmd Tiefbohrun-

gen im Gebiete zwischen Donau mid Theiss zuin Vorschein. Die Verteiltmg dér Fauna
beweist, dass die Ostracoden bei Altersbestimmungen auch hier eine bedeutende Rolle

habén können, hauptsáchlich wenn eine Makrofauna fehlt, — was aber in Bohrkemen
sehr oft dér Fali ist.

Die wichtigsten Arten des Sarmats sind: Cytheridea hungarica Zalányi, Haplo-

cytheridea dacica H é j j
a s, Myocyprideis janoscheki K o 1

1

in a n n, Hemicythere

convexa B a i r d, Leptocythere parallela Méhes.
Unter den charakteristisehen Arten des Unterpannons können folgende erwáhnt

werden: Candona (Lineocypris) trapezoidea Zalányi, Paracypria (Pontonella) acu-

minata Zalányi, Erpetocypris (Aniplocypris) pannonica Zalányi, Cyprideis

pannonica Méhes, Cythereis pejinovicensis Zalányi.
Ein Übergang zwischen Unterpannon und Oberpannon zeigt sieh in dér Ostra-

codenfauna ebensowohl, wie in dér Verteilung dér Molluskenfauna oder in den Gesteins-

charakteren. Diese Übergangsschichten sind aber von imbedeutender Máchtigkeit, sie

können keineswegs als „Mittelpannon” abgesondert werden.

lm Oberpannon sind die Candona-Arten am háufigsten, so z. B. Candona extensa

Zalányi, C. candida O. F. M ü 1

1

e r, C. granulosa Zalányi, C. labiata Z a-

lányi.

Bemerkungen über einige Arten.

Candona extensa Zalányi, 1959

Candona extensa Z a 1 á njyji, [16], p. 197, 218.

Einige Exemplare sind mehr verlángert als dér Typus dér Art, die Schalenhöhe

ist kleiner als die Hálfte dér Rangé und im vorderen vier Fünftel beinahe gleichbleibend

(wáhrend beim Typus die grösste Höhe in das vordere Viertel falit tmd mehr als die halbe

Schalenlánge betrágt).

Candona labiata Zalányi, 1929

Taf. VI. Fig. 8

Paracypria labiata Zalányi, [14], p. 63, tab. II. fig. 9. etc.

Die Zuteilimg dieser Art zu dér Gattung Paracypria ist unberechtigt, ihr Umriss
ist kürzer-oval, im hinteren-unteren Teil mehr eingeengt, das innere Schalenblatt ist

ziemlieh gleichmássig schmal.

8*



116 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, i. füzet

Paracypria (Pontonella ) acuminata Zalányi, 1929

Taf. IV. Fig. 1.

Paracypria acuminata Zalányi [14], p. 57, tab. II. fig. 10. etc.

Pontonella acuminata Zalányi, Boskov—Stajner [3], p. 277.

Camptocypria acuminata Zalányi, [16], p. 108, 225.

Unter dem Namen Paracypria hat Sars in 1910 heterogene Formen zusammenge-
fasst, darunter echte Candona-Arten, aber auch solche, die bis dorthin einen Gattung-

namen entbehrten. Mendelstam im Jahre 1956 und Zalányi in 1959 habén neue Gattun-

gen für einen Teil dieser Gruppé aufgestellt (Pontonella Mendelstam 1956, Generotypus

P. acuminata Zalányi; Camptocypria Zalányi 1959, Generotypus P. balcanica

Z a 1 á n y i) . So sind zwar die Generotypen dér beiden neuen Gattungen nicht gemeinsam

,

doch einander sehr nahesteliend. Maim könnte alsó beide Gattímgsnamen als Homony-
men betrachten, oder einige dér von Zalányi zuerst zr Camptocypria gezáhlten Arten

(u. a. P. acuminata Zalányi) zu Pontonella umstellen, andere aber, die einen

unregelmássigeren Umriss habén (wie z. B. P. hungarica Zalányi) von Pontonella

abtreimen mid für diese den Namen Camptocypria aufbewahren. Da aber diese Gruppén

einander sehr nahe stehen, sollten Pontonella und Camptocypria als Untergattungen

innerlialb dér Gattimg Paracypria belassen werden

(Biteratur s. im ungarischen Textb



HÍREK — ISMERTETÉSEK

Brod, Ignacij Oszipovics

(1902—1962)

1962 VII. 16-án 60 éves korában elhunyt Brod Oszipovics Ignacij a moszkvai
Lomonoszov Egyetem tanára, a világszerte elismert kiváló olajgeológus.

Korán és hirtelen, rendkívüli alkotókészségének teljében érte a halál, megszakítva
ezzel annak a munkának folytatását, mely a kolaj és földgáztelepek kialakulásának tör-

vényszersége terén a Szovjetuniót meghaladó jelentséggel folyt. Brod, I. O. Szaratov-
ban született, a leningrádi Bányamérnöki Fiskolán szerezte 1928-ban kutatógeológusi
oklevelét. 1933-ban a grozniji Olajipari Tröszt fgeológusa lett és több új Groznij környéki
és dagesztáni kolajtelep felfedezését személyes eredményeként említiaGeologijaNyeftii
Gaza folyóirat 1962 évi 9. száma a róla szóló emlékezésben.

Neveli munkáját, mely nagyban hozzájárult az új kiváló szovjet olajgeológus
nemzedék fejldéséhez, a grozniji Olajipari Fiskolán 1934-ben kezdte el. 1942-ben a
moszkvai Gubkiu Intézet Olajföldtani Tanszékére került, majd 1944-tl haláláig a Lomo-
noszov Egyetem „Éghet anyagok földtana és geokémiája” tanszékét vezette. Tanít-
ványai közül negyvenen érték el a tudományok kandidátusa és doktora fokozatot.

Neveli és kutatói munkája közben több mint 300 tudományos dolgozata és könyve
jelent meg. Az olajtelepekrl alkotott rendszerét az 1938-as moszkvai ésaz 1956-0S mexicói
Földtani Világkongresszuson ismertette. Ezt a rendszert a nyugati irodalom is nagyra
értékeli és ez képezi hazai kolaj földtani oktatásunkban is a telepek megismerésének
alapját.

Brod, I. O. egyetlen magyarul megjelent munkája a Budapesti Nemzetközi
Mezozóos Konferenciára beküldött eladásanyag, amely a M. Áll. Földtani Intézet Év-
könyvének 49. köt. 4. füzetében (975—988. old.) „Az Azov-kubáni és a Középs-Kaspi
medence mezozoikumának kolaj és földgáztartalma” címmel 1961-ben jelent meg.

1952 óta az oktatási és elméleti tudományos munka mellett a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiája, a Kaukázus elterében dolgozó földtani expedíciók vezetésével
bízta meg, és szerkesztésében jelentek meg e munkáról szóló magasszínvonalú beszámo-
lók. A kolajtelepeknek a regionális szerkezeti övékhez való viszonyával foglalkozó
dolgozata hívta fel a figyelmet a Kaukázus északi elterében és az északkeleti Kaspi-
övben a szénhidrogénkutatás fontosságára. Az ezen a területen újabban talált nagy
kolajtelepek felfedezése az elméleti munkásságának egyik eredménye.

Haláláról szóló szomorú közlésünkben egy szakmailag nagyérték és meleg baráti
szál kapcsolatának megszakadásáról számolunk be a magyar kolajföldtan és a szovjet
kolajtudomány mveli között.

K e r t a i

Bulla Béla

(1906—1962)

1962 szeptember i-én, 56 éves korában, alkotókészsége teljében liúnyt el Dr.

Bulla Béla Társulatunknak 1938 óta rendes, késbb éveken át választmányi
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagja, a MTA Földrajztudományi
Kutatócsoportjának igazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajzi Inté-

zetének professzora, a Földrajzi Értesít fszerkesztje. Bulla Béla 1937 április 7-én
mutatkozott elször Társulatunk nyilvánossága eltt. „A pleisztocén lösz a Kárpátok
medencéjében” c. eladása egy nagytehétség szakember els, friss invencióban talán
leggazdagabb kutatói évtizedének eredményeit foglalta össze (Földtani Közlöny 67. köt.

196—215; 289—309 old., 68. köt. 33—58. old.). Mire feltoluló mondatainak barokkos
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áramát évtizedek múltán az írás, a szerkesztés fokozódó szigora, s a kifejezés lakonikus-
sága váltotta fel, még volt ideje és ereje arra, hogy Magyarország természeti földrajzát
megírva megmutassa még egyszer tehetségét úgy, ahogyan 1937-ben, Ígéretes bemutat-
kozásakor tette. Rövid, de lezárt, teljes élet volt Bulla professzoré. Még megérte mvé-
nek, Magyarország természeti földrajzának megjelenését, a Magyar Földrajzi Társaság
90 éves jubileumát, s betetzésként a I, ó c z y Lajos Emlékérem fénye, a sznni nem
akaró nyár, s a barátok, tisztelk, tanítványok, él, mköd és emlékez emberek kísér-

ték utolsó útján, Farkasrét felé.

Dr. Bulla Bélát 1962 szeptember 6-án helyezték örök nyugalomra.

Schleicher Aladár

(1880 — 1962)

1962 szeptember 28-án, 82 éves korában, rövid betegeskedés után hunyt el Dr.
Schleicher Aladár a metallográfia tudományának magyarországi úttörje, arany-
diplomás, a mszaki tudományok (kohászat) doktora, ny. egyetemi tanár, a Nehézipari
Mszaki Egyetem díszdoktora, az Acta Technika szerkesztje, a Magyar Tudományos
Akadémia Tudománytörténeti Bizottságának alelnöke. Életének utolsó szakaszában
Dr. Schleicher Aladár kohászati tudománytörténeti munkásságot fejtett ki, s külö-
nösen a római kori kohászati leletekkel kapcsolatos nyersanyagtermelési kérdésekben
szaktudományunkkal is szoros kapcsolatba került. Dr. Schleicher Aladárt 1962
október 4-én a Farkasréti temetben, nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra.

Zalányi Béla 75 éves

Dr. Zalányi Béla, a mszaki tudományok kandidátusa, a magyar kagylósrák
farmák közismert specialistája, a magyar Ostracoda-rétegtan kimvelje 1962 június

26-án töltötte be 75. életévét. Jóllehet els kagylósrák tanulmányának (Magyarországi
miocén ostracodák. M. Kir. Földt. Int. Évk. 21. köt. 4. fz. 1913.) megjelenése óta fél-

évszázad múlt el, Zalányi Béla a M. Áll. Földtani Intézetben ma is folytatja mikro-
paleontológusi adatszolgáltató, adatértékel tevékenységét.

Schréter Zoltán 80 éves

Dr. Schréter Zoltán, a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja,

a föld- és ásványtani tudományok doktora, ny. fgeológus, a magyar földtannak már
életében klasszikusa, a 80. születésnapot, 1962 október 21 -ét lankadatlan munkakedvve,
és munkabírással ünnepelte. A töretlen emlékezés, érdekldés, Társulatunk eladó-
ülésein, vitáiban ma is tevékenyen és építen résztvev Schréter Zoltánt Elnöksé-

günk táviratban, s a Társulat 1962 november 14-i eladóülésének elnöki megnyitójában
köszöntötte.

Ballenegger Róbert 80 éves

Dr. Ballenegger Róbert ny. egyetemi tanár, a mezgazdasági (talajtan)

tudományok doktora, Társulatunknak 1910 óta rendes tagja, legnagyobb kitüntetésének

a Szabó József Emlékéremnek 1918 óta birtokosa, a huszas évek harcos-haladó szellem
titkára és Közlöny-szerkesztje 1962 november n-én töltötte be 80. életévét. A születés-

nap alkalmából a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége táviratilag fejezte ki jókíván-

ságait a ma is aktív Ballenegger professzornak, aki a Talajtan c. kollégium el-
adásával még az 1961/62 tanévben is részt vett geológus-képzésünkben. 1961. március

15-i Ünnepi Közgylésünkön, Szabó József egyetemi tanári mködésének 100 éves

fordulója alkalmából „Szabó József a magyar tudományos talajtan megalapítója”

címmel tartott eladása már abból a kiterjedt és elmélyült talajtani-tudománytörténeti

búvárkodásból fakadt, amelynek Dr. Ballenegger Róbert azóta is fáradhatatlan

mvelje.
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Scserbakov, Dimitrij Ivanovics akadémikus kitüntetése

1963 januárjában, 70. születésnapja alkalmából másodízben tüntették ki a Lenin-

rend adományozásával Scserbakov akadémikust, V e r n a d s z k i j és Fér sz-

m a n tanítványát, a kiváló szovjet geokemikust, aki különösen a ritkafémek es radio-

aktív elemek teleptanával és geokémiájával foglalkozik. Számos irodalmi munkája közül

a legnevezetesebb: ,,A metallogéniai térképezés módszere és elvi alapjai.” c. mve.

S z a u k o v, A. A. 60 éves

1962 decemberében ünnepelték Szaukov professzor, a kiváló geokémikus

60. születésnapját a Szovjet Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézetében. Az
ünnepségen a magyar geológusok nevében J a n t s k y Béla választmányi tag köszöntöt-

te Szaukov professzort, aki az 1959 szén rendezett Budapesti Nemzetközi Geo-

kémiai Konferencián ismerkedett meg a magyar földtan és geokémia mvelivel.

Kitüntetések

A Mveldésügyi,, Miniszter a Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi
Múzeumának Föld- és slénytárában végzett áldozatos munkásságukért 1962 május
i-én ül. augusztus 20-án Szocialista Kultúráért Emléklappal tüntette ki Dr. Já n o s s y
Dénes és Dr. Kecskeméti Tibor tagtársunkat.

Az Országos Földtani Figazgató 1962 szeptember i-én, a XII. Bányásznap alkal-

mából Dr. Hajós Márta, Dr . Siposs Zoltán és Forgó Dászló tagtársunknak

a „földtani kutatás kiváló dolgozója” címet adományozta.

Kinevezések

A Felsoktatási Szemle XI. évf. 10. számában (1962 okt.) közöltek alapján,

S a 1 a m i n Pál tagtársunkat az Építipari- és Közlekedési Mszaki Egyetem Mérnöki
Karának I. sz. Vízépítéstani Tanszékére egyetemi tanárrá; Kiss János tagtársunkat

az Eötvös Doránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Ásványtani tan-

székére egyetemi docenssé nevezték ki.

Az 1962—63. tanévben az egyetemek vezeti között három tagtársunkat találjuk:

Dr. Koch Sándor tiszteleti tag a Szegedi József Attila Tudományegyetem
Természettudományi Karának dékánja;

,
'

Dr. K é z d i Árpád rendes tag az Építipari- és Közlekedési Mszaki Egyetem
rektorhelyettese

;

Dr. G y u 1 a y Zoltán rendes tag a Miskolci Nehézipari Mszaki Egyetem Bánya-
mérnöki Karának dékánja.

Utcát neveztek el Hantken Miksáról Dorogon

A Dorogi Községi Tanács D e r s z i b Jen osztályvezet fbányamémök javas-
latát 1962 márciusi tanácsülésén magáévá tette, és a Dorogi Szénbányászati Tröszt
Igazgatósági épületének utcáját Hant ken Miksa utcának nevezte el.

Tudományos minsítések

1962 november 13-án védte meg Dr. K e r t a i György a Magyarhoni Földtani
Társulat elnöke, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa „A kolaj- és földgáz-
telep kialakulása és viszonya a földtani szerkezethez” c. akadémiai doktori értekezését.

A Bíráló Bizottság az opponensek véleménye, a kialakult vita eredményessége alapján
Dr. K e r t a i György értekezését megvédettnek nyilvánította, s érdemesnek az aka-
démiai doktori magasfokozat odaítélésére. Határozati javaslatát megersítésre a Tudo-
mányos Minsít Bizottság elé terjesztette. Az értekezés opponensei Dr. h.c. Vadász
Elemér és Dr. V e n d 1 Aladár akadémikus, és Dr. Vitális Sándor a föld- és ásvány-
tani tudományok doktora voltak.
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1962 december 4-én volt Dr. BartkÓ Lajos választmányi tag „A nógrádi
bamakszénterület földtani vizsgálata” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája.
Az opponensek véleménye, a megvédés eredményessége alapján a kiküldött Bíráló Bizott-
ság Dr. B a r t k ó Lajos értekezését egyhangúlag megvédettnek nyilvánította, s javas-
latot terjesztett a Tudományos Minsít Bizottság elé a kandidátusi fokozat odaítélése
érdekében. Az értekezés opponensei Dr. Horusitzky Ferenc és Dr. Vitális
Sándor a föld- és ásványtani tudományok doktorai voltak.

1962 december 6-án rendezték meg Szilvágyi Imre tagtársunk „Körszel-
vény alagút körül kialakuló kzetfeszültségek számítása” c. kandidátusi értekezésének
nyilvános vitáját. Az opponensek véleménye, a kialakult vita eredményessége, a jelölt

vitakészsége alapján a Bíráló Bizottság Szilvágyi Imre disszertációját megvédett-
nek nyilvánította, s a kandidátusi fokozat odaítélése érdekében javaslatot terjesztett
a Tudományos Minsít Bizottság elé. Az értekezés opponensei Dr. Bartha István,
a mszaki tudományok doktora és Dr. Kov ácsház y Frigyes, a mszaki tudományok
kandidátusa voltak.

Egyetemi doktori szigorlatok

Török Endre tagtársunk 1962 június i-én az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Természettudományi Karán doktori szigorlatot tett „cum laude” eredménnyel.
Doktori értekezésének címe: Hidromorfológiai és hidrogeográfiai megfigyelések a Marcal
völgyében, annak Adorjánháza és Marcalt közötti szakaszán.

Horváthné Deák Margit tagtársunk 1962 október 17-én az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán doktori szigorlatot tett „cum
laude” eredménnyel. Doktori értekezésének címe: Biosztratigráfiai adatok a Dunántúli
Középhegység apti üledékeinek ismeretéhez.

Kertész Pál tagtársunk 1962 november 15-én az Építipari és Közlekedési
Mszaki Egyetemen doktori szigorlatot tett „summa cum laude” eredménnyel. Doktori
értekezésének címe. Kzetek alakváltozása.

Báldiné Beke Mária tagtársunk 1962 december 7-én az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Karán doktori szigorlatot tett „cum laude”
eredménnyel. Doktori értekezésének címe: Magyarországi Xannoconusok.

Noskené Fazekas Gabriella tagtársunk 1962 december 14-én az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán doktori szigorlatot tett „summa
cum laude” eredménnyel. Doktori értekezésének címe: A pécskömvéki alsóliász kszén-
összlet üledékföldtani vizsgálata.

A FÖLDTANI MÉLYSZERKEZET VIZSGÁLATOK NÖVEKV' SZEREPE
A NYERSANYAGKUTATÁSBAN

Az elmúlt év végén Varsóban földtani munkacsoport vitatta meg a mélyföldtani
szerkezetvizsgálatok idszer problémáit. Ennek határozatait és legfbb tanulságait
kívánja röviden ismertetni az alábbi összefoglaló tájékoztató:

A mélyföldtani szerkezetvizsgálatok az országok földtani felépítésérl eddig kiala-

kított elképzelések tekintetében igen nagyjelentségek; dönt fontosságúak az ásványi
nyersanyagtelepek keletkezési folyamatainak tisztázásához, az elfordulások települési

törvényszerségeinek megállapításához, a felderít kutatások leghatékonyabb irányainak
meghatározásához és az ásványi nyersanyagbázis további növeléséhez.

A hosszúlejáratú népgazdasági tervek kidolgozásának eddigi tapasztalatai azt
mutatják, hogy már a közeljövben, az általános perspektívák meghatározásának id-
szakában jelentsen növelnünk kell ásványi nyersanyagkészleteinket. A felszínhez közeli

képzdmények egyre fokozódó földtani ismeretessége és megkutatottsága következtében
ez mindinkább a nagyobb mélységben várható új ásványi nyersanyagelfordulások fel-

tárása révén oldható meg, ezért a mélyföldtani felépítés vizsgálata és ennek alapján
újabb ásványi nyersanyagelfordulások feltárása a földtani munka egyik legfbb fel-

adata lesz.

A különböz országokban eddig végzett ilyen irányú kutatások alapján már le

lehet szrni bizonyos tapasztalatokat, és ki lehet jelölni a földkéreg vizsgálatára legalkal-

masabb kutatási irányokat és legfontosabb módszereket. A mélyföldtani kérdések ered-

ményes megoldásához azonban több évre szóló tervek összeállítása szükséges a földtani

és geofizikai ismeretesség helyzetének elemzésére és a földtani mélyszerkezetek komplex
földtani-geofizikai vizsgálata céljából.
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Az ilyen terv alapja a földtani területegységek meghatározása (rajonirozás), a fbb
földtani-kutató és felderít feladatok kitzése, a tervezett munkáknak a legalkalmasabb
mszaki-technológiai módszerekkel való elvégzése, a megfelel tudományos kutató mun-
kák megalapozása és megszervezése, valamint a gazdasági mutatók megállapítása.

A fentiek alapján mélyföldtani felépítés kutatásának hatékonyabbá tételéhez

a következ irányelvek szem eltt tartása kívánatos:
1. A mélyföldtani felépítés vizsgálata és kutatása egyik legfontosabb feladat

az ásványi nyersanyagkészletek távlati népgazdaságfejlesztési tervek-
ben figyelembe vehet jelents növeléséhez. A Föld mélyében ugyanis jóval
nagyobb nyersanyagkincsek vannak, nünt ahogyan az a felszínrl ismert elfordulások
alapján megítélhet.

2. A területek mélyföldtani felépítésének kutatását a következk figyelembevéte-
lével ajánlatos végezni:— meg kell határozni azokat a rétegtani, kzettani, kifejldési, magmás, szerke-

zeti és egyéb földtani tényezket, amelyek megszabják az ásványi nyersanyag-
elfordulások elhelyezkedésének törvényszerségeit;— ki kell mutatni, és prognosztikusán értékelni kell az ásványi nyers-
anyagelfordulások elhelyezkedését megszabó szerkeze-
teket;— tisztázni kell a fedett és a félig fedett területek szerkezetileg egységes
szintjeinek perspektivitását kolaj és földgáz, mélységi vizek — köztük az
ásvány- és termálvizek, túlhevített gzök —

,
valamint ércek és nem ércek elfordulására

vonatkozóan;— folyók és tavak vizeit szennyez ipari vizek elnyelésére, valamint nagy gáz-
készletek tárolására alkalmas szerkezeteket kell kimutatni;— meg kell oldani a nagy mélységben lev, elfedett ásványi nyersanyagelfordu-
lások felderít kutatásával kapcsolatos és a földtani tudomány tovább-
fejlesztéséhez szükséges földtani feladatokat.

3. A mélyföldtani-geofizikai kutatások három f irányra oszlanak:
a) szerkezetföldtani -geofizikai teendk a mélységben elhelyez-

ked kolaj és földgáz, valamint a szilárd ásványi nyersanyagok és mélységbeli vizek
kutatása szempontjából fontos helyi szerkezetek felderítése és térképezése, s azok tovább-
kixtatásra való elkészítése céljából, s egyéb gyakorlati és elméleti szempontból fontos
földtani feladatok megoldására;

b) regionális földtani-geofizikai munkák nagyobb területek
kolaj -földgáz és más ásványi nyersanyag-perspektíváinak tisztázása céljából; szintesen
települ üledékes (vulkanogén-üledékes) kéregrészek felépítésének, kzettani kifejldési
és geokémiai sajátosságainak, s a gyrt vagy kristályos alaphegység szerkezetének
vizsgálata

;

ej a földkéreg fbb szerkezeti elemeinek tisztázása céljából végzett, a kéreg
általános vizsgálatával kapcsolatos munkák.

4. A mélyföldtani felépítés vizsgálatát — elssorban a már bányászatilag telepí-

tett, ill. a perspektivikus népgazdaságfejlesztési tervek szerint várhatóan telepítésre
kerül területek ásványi nyersanyagelfordulásaira irányukban — a földtani
térképezéssel együtt, vagy a korábban végzett földtani térképez munkák
kiegészítésével kell megszervezni.

5. A mélyföldtani felépítés kutatását több évre szóló földtani-geofizikai
kerettervek alapján kell végezni a fedett ásványi nyersanyagok olyan mélységig
való komplex kiértékelésével, amelyben azok termelése még gazdaságosnak látszik"

Fzekben a tervekben célszer figyelembe venni:— a területegységek földtani sajátosságok alapján való elkülönítését, azok gaz-
dasági jelentségét és nyersanyag-perspektivitását;— a kutatások módszerét, sorrendjét, terjedelmét, mszaki és gazdasági mutatóit;— a tervek teljesítéséhez szükséges anyagi, mszaki és pénzügyi szükségletet;— a kutatási módszerekre és technikára irányuló tudományos kutató munkákat;— a mélyföldtani kutatások anyagainak összesítését és a mélységben települ,
fedett ásványi nyersanyagok prognózisának kidolgozását.

6. Földtani tájegységek szerint csoportosítani kell azokat a területe-
ket, amelyek mélységi felépítését kutatni szükséges, hogy el lehessen különíteni azonos
szerkezet és ásványi nyersanyag-lehetség természetes földtani egységeket a földtani-
geofizikai módszerek komplex alkalmazhatósága és egyértelm adatok tekintetében.
K mellett elemezni kell a csoportosított területek földtani és geofizikai ismeretességét, és
területegységek szerint meg kell határozni az alapvet földtani és felderít kutatási fel-

adatokat.
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7. A mélyföldtani felépítés kutatási módszereit a korábban végzett
munkák hatékonyságának kiértékelése alapján kell megválasztani,
alkalmazva azokat a terület konkrét földtani viszonyaira, ill. az ásványi nyersanyag-
elfordulások felderít kutatási perspektíváinak komplex értékelésébl és vizsgálatából
adódó feladatokra.

8. A rétegtani kutatások terén:— minden földtani tájegységre egységes rétegtani beosz-
tást kell kidolgozni, különválasztva azokat a rétegtani egységeket, amelyek a mély-
földtani felépítés kutatásával kapcsolatos feladatok megfelel megoldását biz-

tosítják;— össze kell hangolni az egyes területeken elkülönített összes összletek és egyéb
rétegtani egységek felosztását, hogy minden országnak eleve egységes
rétegtani beosztása legyen;— a jelenleg gyakran kevés magvétellel vagy teljesen mag nélkül lemélyített
fúrások szelvényeinek lehet legmegbízhatóbb értelmezésének megalapozására a réteg-
tani felosztást minél általánosabban geofizikai (közte a karottázs) munkákkal,
valamint a geokémiai kutatások eredményeinek széles kör
felhasználásával kell elvégezni.

9. A biosztratigráfiai kutatások terén nagy figyelmet kell fordí-

tani a felderít kutatások szempontjából fontos összletek összehasonlító alap (etalon)

szelvényeinek kidolgozására. Ezeket különös gonddal kell mikropaleonto ógiai és paly-
nológiai vonatkozásban vizsgálni, mivel idvel fokozódik a magnéllküli fúrások
terjedelme.

Fejleszteni kell a nemzetközi rétegtani beosztás határait jelent rétegek korának
biosztratigráfiai megalapozására szolgáló munkákat, hogy olyan megbízható alappont-
jaink és szelvényeink legyenek, amelyek a különböz országok területén felhasznál-

hatók korrelációra.

A biosztratigráfiai és paleontológiái kutatásokat a kzetek és ásványok abszolút
kormeghatározásával, valamint paleomágneses vizsgálatokkal együtt kívánatos elvégezni.

10. Igen elterjedten kell végezni az üledékes, eruptív és metamorf kzetek
abszolút korának meghatározására irányuló vizsgálatokat, nem
tévesztve szem ell a rétegtani, sföldrajzi és a mélyföldtani felépítés kutatásának együt-
tesében végzend fontos munkákhoz szükséges más nagyjelentség geokronológiai
módszereket. Fel kell használni az izotópos összetételre vonatkozó adatokat, mert enélkül

a kzetek abszolút kormeghatározása jóval kisebb jelentség.
11. Az ásvány-kzettani vizsgálatokat céltudatosan kell végez-

ni a magmás, metamorf és részben a metaszomatikusan elváltozott kzetek, — mint az

ásványi nyersanyagok hordozói — anyagi összetételének meghatározása céljából, hogy
az ásványi nyersanyagok felderít kutatását tudományosan meg lehessen alapozni,

kidolgozva és általánosítva az ásványi nyersanyagelfordulások genezisére és eloszlási

törvényszerségeire vonatkozó megállapításokat.
12. Fokozni kell elssorban a medd üledékekkel fedett ásványi nyersanyagel-

fordulások felderítési prognózisának megindokolására irányulóan a regionális és
elméleti tektonikai munkákat.

13. Tökélesíteni kell a mélyben elhelyezked ásványi nyersanyagelfordulások
prognózisának elméleti megalapozását. Ezzel kapcsolatban alapvet
jelentségek a kolaj - földgáz, a mélységi vizek és egyéb ásványi nyersanyagok közvetlen
kimutatására szolgáló olyan geofizikai és geokémiai módszerek, amelyek segítségével

a felderít munkák lényegesen gyorsabbá és hatékonyabbá tehetk. Ezért a tudományos
kutatások egyik legfontosabb feladata a közvetlen felderítésre alkahnas módszerek
elméleti alapjainak kidolgozása.

14. A geokémiai kutatásokat, mindenekeltt a ritka és szórt elemek,

a színesfémek, a kolaj és földgáz keletkezésére ill. felhalmozódására alkahnas területeken

pedig ezek elfordulásainak felderítése céljából kell kiteljesíteni. Az elttünk álló felderít

kutatások elvégzésének megbízható tudományos megalapozására mind az egyes összle-

tekben, mind a különböz geokémiai tartományokban meg kell határozni az elforduló
elemek klarkját.

15. Meg kell vizsgálni, hogy lehetséges-e a medd kzetekbl való mag vételi
arány csökkentése, figyelembe véve a különböz geofizikai vizsgálati módszerek
(karottázs) széleskör alkalmazását.

16. Az egyes területek mélységi felépítését illeten ageofizikai kutatási
módszerek terén :

— kiindulásul mágneses és a graviméteres felvételeket kell végezni

1 : 1 200 ooo-es, majd nagyobb méretarányban;
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— regionális alapszelvények mentén szeizmikus és geoelektromos
kutatásokat kell végezni, kidolgozva a közvetlen és a találkozó útidgörbék teljes sémáit,

valamint a pontszondázás egyszersített változatait;
— refrakciós, szeizmokarottázs, korrelációs refrakciós és reflexiós módszerrel

regionális szeizmikus munkákat kell végezni;
— az elektromos kutatási munkák során alkalmazni kell a tellurikus,

a vertikális és dipolszondázást, a magnetotellurikus szondázást;— a regionális munkák után kell az egyes területek vagy szerke-
zetek kutatását elvégezni, — általánosságban szeizmikus és elektromos módszerrel,
egyes esetekben azonban részletes graviméteres módszerrel, beleértve az Eötvös-inga
méréseket is.

17. A geofizikai tudományos kutató munkákata következ
feadatokra kell összpontosítani:— a geofizikai adatok földtani kiértékelési módszereinek kidolgozása és

további tökélesítése;
— az új geofizikai kutatási módszerek elméleti alapjainak, ezen belül a kolaj,

földgáz és egyéb ásványi nyersanyagelfordulások közvetlen kutatási mód-
szereinek kidolgozása;— modellkísérletek folytatása;— a nagy hmérsékleten és nyomáson végzend geofizikai

mérési módszerek kidolgozása.
18. A mélyföldtani felépítés eredményes vizsgálatához alapveten meg kell

teremtem a tervezett kutatásokhoz szükséges anyagi és mszaki alapokat és

lehetségeket.
Ezen belül:— olyan nagyfordulatszámú fúróberendezések szüksége-
sek, melyek mszaki jellemzi megfelelnek a konkrét kutatási feltételeknek és feladatok-
nak, így magfúrásra 1500 m és ennél nagyobb mélységre kisátmérj magfúró berendezé-
seket kell biztosítani. A kolajkutatáshoz szintén kisátmérj fúróberendezések biztosí-

tása szükséges;— fejleszteni kell a meglev geofizikai mérmszereket,
elssorban a gravimétereket, a nagyfrekvenciájú szeizmikus berendezéseket, a magrezo-
náns magnetométereket, az elektromos és radioaktív karottázs felszereléseket, a geoelek-
tromos mszereket stb.;— meg kell gyorsítani a magnetofonosszeizmikus berendezé-
sek sorozatgyártását, a folyamatos regisztrálású szeizmikus és
az akusztikai karottázs hoz szükséges mszerek és nagy pontosságú terepi
magnetométerek elállítását;— a nagy mélység kisátmérj fúrások geofizikai mérésre biztosítani
kell a megfelel mszerek és berendezések

—

elssorban a radioaktív és mágneses karót-
tázskészülékek, a radioátvilágosításos mszerek, inklinométer és orientált
magvételhez szükséges készülékek —

- sorozatgyártásának gyors kidolgozását és
bevezetését.

19. A mélyföldtani felépítés kutatása során kapott eredményeket olyan speci-
ális térképsorozaton kell ábrázolni, amelynek megválasztása és tartalma meg-
felel az ásványi nyersanyagelfordulások tudományosan megalapozott prognózisának
elkészítéséhez és a kapott adatok teljes felhasználásához. A mélyföldtani felépítés vizs-
gálatakor az általánosan ismert közönséges földtani, geofizikai és egyéb térképeken kívül
az alábbi speciális térképeket kívánatos a lehetségekhez képest elkészíteni:

-—-földtani térképek a következ változatokban: negyedkor nélküli
térképek; az egyes abszolút mélységi szintek szerint összeállított térképek (leggyakrabban
a o m-es, a tengerszint magasságának megfelel); különböz nagymélység alapszintek
felszínének szintvonalas térképe az izohipszák feltüntetésével; több réteget ábrázoló
térképek, ahol az emeletek felépítését és kifejldését festéssel és vonalkázással ábrázolják;— kzet-kifejldési térképek a fed vagy fekv szintvonalaival
és az adott szint vastagsági adataival. Az ilyen térképeket ajánlatos a kollektorok fizikai
sajátoságokra vonatkozó, valamint geokémiai, geofizikai és más olyan adatokkal kiegé-
szíteni, amelyek közvetlenül vagy közvetve ásványi nyersanyagok felhalmozódásával
kapcsolatosak lehetnek;

— geokémiai (metallometriai, hidrokémiai, bitumen és szerves széntartalom
és más hasonló) térképek, lehetleg összekapcsolva a kzettani- kifejldési térképek-
kel, feltüntetve rajtuk a vastagságvonalakat és a sztratoizohipszákat (vagy izopach-vona-
lakat;)
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— geofizikai térképek a zavart tömegek és a vezérszintek mélységi
szintvonalaival; a helyi mágneses anomáliák térképe; a mágneses és nehézségi er anomá-
liáinak térképei az antiklinálisok és szinklinálisok megállapítható tengelyeivel és határai-
val; szerkezeti-tektonikai vázlatok azoknak a határoknak, területeknek a kimutatásával,
amelyek fizikai paraméterei eltérek;— szerkezeti (tektonikai) térképek egy vagy néhány vezérszint sztra-
toizohipszáinak és tektonikai szerkezetének ábrázolásával, valamint egyes szintek szerinti

szerkezeti térképek;— ásványi nyersanyag és prognosztikus térképek,
amelyek adatokat tartalmaznak az ásványi nyersanyagok helyérl és kiterjedésérl, az
ásványi nyersanyagelfordulások felderítése szempontjából nagy fontosságú összletekrl
és képzdményekrl, valamint azok perspektíváinak lehetséges kiértékelésérl, az ásványi
nyersanyagok várható jelenlétére utaló olyan közvetett ismérvekrl (mindenekeltt
geofizikai és geokémiai anomáliákról)

,
amelyek alapján azok kiértékelhetk. Lehetleg

el kell készíteni az egymással genetikailag kapcsolatban álló nj^ersanyagegyüttesek

,

valamint az egyes hasznosítható ásvánvosodást tartalmazó szintek prognosztikus térké-
peit is;— hidrogeológiai térképek, amelyeknek a mélységi vizek egyre
nagyobb jelentsége miatt olyan kérdésekre kell felelniök, mint: a vízkészletek helyzete,
azok felhasználási lehetségei. Az ásványvizekben igen gazdag területeken, —- ahol
a vízkészletek mennyisége és a vizek kitermelhetsége sok esetben dönt fontosságú,—
speciális hidrokémiai térképeket kell összeállítani. Meghatározott specifikus tartalomban
kell összeállítani a termálvíz- és túlhevített gz- (vulkáni területek) készleteket bemutató
térképeket.

•— A területek földtani sajátosságai, az ásványi nyersanyagok települési viszonyai,
valamint a kutatás és a termelés mszaki, gazdasági körülményei más térképek össze-
állítását is indokolttá tehetik.

*

Az irányelvek jelentsen hozzájárulnak a hazánk földtani-mélyszerkezeti
viszonyainak megismeréséhez szükséges kutatások hatékonyabb módszerének kialakí-

tásához, s ezen keresztül nyersanyagbázisunk minél teljesebb és gyorsabb feltárásához.
Geológusainkra, geofizikusainkra és mélyfúró szakembereinkre hatalmas feladatok

várnak e munkák megtervezése és eredményes elvégzése során. Reméljük, az irányelvek
alapján — a kutatómunkák jobb tudományos megalapozásával — további ugrásszer
sikereket fogunk elérni az ország mélyföldtani viszonyainak megismerésében.

Benk Ferenc

A Nemzetközi Rétegtan-terminológiai Albizottság: Rétegtani osztályozás és terminológia. —
A XXI. nemzetközi Földtani Kongresszus munkálatai, 25. rész. Koppenhága, 1961.
(Angolul)

.

Az 1952 óta mköd albizottság számos körlevéllel és kérdívvel készítette el
az 1960 nyarán Koppenhágában elfogadott „elvi nyilatkozatot a rétegtani osztályozás

és terminológia elveirl”, valamint a „szakkifejezések magyarázó szótárát”. A bizottság

tagjai közül 53 (köztük magyar részrl Dr. h. c. Vadász F. és Dr. K r e t z o i M.)
egyetértett a nyilatkozatban foglaltakkal. 3 tag helytelenítette azt (Schindewolf,
aSzU Rétegtani Bizottsága és Truter, Dél-Afrika)

,
egy pedig tartóz-

kodott az állásfoglalástól (Ö p i k
,
Ausztrália.) A szakkifejezések szótárát illetleg 46

egyetért véleménnyel egyedül a SzU Rétegtani Bizottsága állt szemben. A Kongresszus
jóváhagyta és támogatta a nyilatkozat és a szótár nyilvánosságra hozatalát, az ellenvéle-

mények közlésével együtt. Az alábbiakban mindezeket kivonatosan ismertetjük, megje-
gyezve, hogy elkészült a teljes magyar fordítás is (39 gépelt oldal).

Az „Elvi nyilatkozat”. Végs célként egységes nemzetközi rétegtani

szabályzat létesítését jelöli meg a nyilatkozat. Ezután mindenekeltt meghatároz néhány
alapfogalmat. („Rétegtan”, „réteg”, „szint”.) A rétegtan a rétegek egymáshoz való

(nem csupán idbeli)" viszonyainak komplex tanulmányozása. A rétegeknek rétegtani

osztályozás alapjául vett sajátosságai szerint sokféle rétegtani egység lehetséges. Ezek
határai nem feltétlenül esnek egybe. A legáltalánosabb, nem hivatalos

alapegység a „szint”. Lehetleg núnden rétegtani egységnek meghatározott típus-, vagy
összeliásonlító-szelvényen kell alapulnia. Kívánatos lenne, hogy bizottságok jelöljenek
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ki ilyeneket. Három féle f rétegtani egységfajta van: kzetrétegtani (litosztrati-

gráfiai)
,
életrétegtani (biosztratigráfiai) és idrétegtani (kronosztrati-

gráfiai egységek. A nem hivatalos, általános „szint” megjelölés mellett mindháromnál
vannak „hivatalos” egységek. Ezeket megkülönböztetésül célszer nagy kezdbetvel
írni. A kzetrétegtani hivatalos egységek (a legkisebbnél kezdve) : Pad, Rétegtag, Réteg-
összlet. Rétegcsoport. Az idrétegtan hivatalos egységei: Alemelet, Emelet, Sorozat,
Rendszer, Erathema. Ezek földtörténeti (geokronológiai) idegység — meg-
feleli: Alkorszak, Korszak, Kor, Idszak, Id. — Az életrétegtani egységek valamely
rendszertani egység (faj, nem), vagy pedig smaradványegyüttes téridbeli elfordulásai-
nak összességét képviselik s ennek megfelelleg Faj-, Nem-, illetve Életölt a nevük,
a kérdéses smaradványok megnevezésével. A Nyilatkozat élesen megkü-
lönbözteti az elvileg izokron felületekkel határolt idré-
tegtani egységeket a lito-, illetve biofácie$tl függ kzet,
illetve életrétegtani egységektl.

Különleges esetekben lehetségesnek tartja a nyilatkozat az ásványtani,
geokémiai és geofizikai alapon történ szintezést is.

„A szakkifejezések magyarázó szótára” elször az általános
jelleg szakkifejezések meghatározását közli. (Rétegtan

;
réteg

;
rétegtani egység

;

rétegtani osztályozás
;

hivatalos és nemhivatalos egységek
;

szint
;
párhuzamosítás

;

vezetszint.) Majd sorraveszi, részletezi és példákon is bemutatja az egyes kzet-,
élet,- és idrétegtani fogalmakat és egységeket, továbbá ezek egymáshoz való viszo-

nyát. Kitér a nemzetközi egységesítés alapproblémáira is.

Függelékben található az elz elvekkel és meghatározásokkal egyet nem
ért bizottsági tagok véleménye. Schindewolf nem fogadja el az életrétegtani és
idrétegtani egységek szétkülönítését. ASzU Rétegtani Bizottsága elvileg

helyteleníti az alkalmazott osztályozást. Nézete szerint csak egy, általános
érvény rétegtani rendszer lehetséges, melynek minden egyes tago-
zata, komplex elemzés eredményeképpen, egy-egy objektív föld- és életfejldési szakasznak
felel meg. Ismerteti a SzU-ban használatos f és segédbeosztást. T r u t e r ellenvetése
viszont csupán terminológiai nem pedig elvi jelleg.

Közli a függelék néhány ország (SzU., Csehszlovákia, Franciaország, USA, Ausztrá-
lia) az utóbbi években megjelent rétegtani kódexének címét.

Végül hosszú táblázat tartalmazza az összes tárgyalt szakkifeje-
zést 15 nyelven (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, portugál, svéd, dán,
holland, cseh, magyar, jugoszláv, török és héber.) Az albizottság elnöke, Hollis D.
H e d b e r g, kiemeli azt a nehézséget, hogy egyes fogalmakra némely nyelvben egyálta-
lán nincs megfelel kifejezés, másokra pedig több szót is használnak. Kívánatosnak
tartja nyelvterületenként a terminológia egységesítését. Hangsúlyozzuk a Nyilatkozat
elszavával egybehangzóan, hogy mindez csupán els lépés, elzetes ja-
vaslat, mely széles kör vita és további munka alapjául szolgálhat. Kívánatos lenne,
hogy hazai szakembereink is alaposan, kritikailag tanulmányozzák. Ez hozzájárulhat
a fogalmak további tisztázásához és a kifejezések egyértelmbb használatához. A függe-
lékben közölt soknyelv szótár megkönnyíti a külföldi szakirodalom tanulmányozásánál
és fordításánál lehetséges bizonytalanságok és félreértések elkerülését.

ifj. D u d i c h

A Magyar Tudományos Akadémia almanachja. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962. pp. 504.

A Magyar Tudományos Akadémia almanachja „elssorban a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiára vonatkozó adatokat tartalmazza, de a két függelékben közli a tu-
dományok doktorainak és a tudományok kandidátusainak névjegyzékét, valamint át-
tekintést ad az ország legfbb tudományos irányító szerveirl, kutató- és felsoktatá-
si- mveldési intézményekrl".

„Az almanach azzal akarja megkönnyíteni a tudomány irányítóinak, szervezinek
munkáját, hogy egy helyre gyjti azokat a személyi-, szervezeti-, tárgyú adatokat, ame-
lyeknek ismerete szükséges a tervszer munkához.” „Az adatok az 1962 július 15-i

állapotnak felelnek meg”. Ennyiben foglalja össze az almanach szerkesztje a tartalmat
és a célkitzést, melyet manyag borítású, jól kezelhet kiadványban meg is valósít.

Az almanach csak hivatalos használatra, 1000 számozott példányban került kiadásra.
Ez a szám azonban a valós igény 1/4—1/5 része. Bizonyításul elég a névmutatóban fel-

sorolt, javarészt tudományos minsítés személyek háromezer körüli létszámára ráutal-
nunk, valamint a felsorolt és fel nem sorolt szervekre, intézményekre, társadalmi egye-
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sületekre és személyekre, akik ill. amelyek számára az almanach továbbra is nélkülözött
hiánycikk marad. Szükséges és kívánatos a legközelebbi almanach példányszámának
az 1962 évi kötet iránti igény felmérése alapján való megállapítása és kereskedelmi
forgalomba hozatala.

Továbbiakban az almanach nyomán ismertetjük akadémiai minsítés tagtár-
saink névsorát tudományos minsítésük fokozata szerint, akadémiai tisztségeiket,
valamint a Magyar Tudományos Akadémia VI., Mszaki Tudományok Osztályának
Földtani, Geofizikai és Geokémiai bizottságainak személyi összetételét, akadémiai ill.

akadémiai támogatással ellátott folyóiratainkat és azok szerkeszt bizottságait.

Akadémiai rendes tagok :

Szádeczky-Kardoss Elemér (lev tag: 1949; rendes tag: 1950) ásvány-,
kzettan, geokéna. Osztályvezetségi tag; a Geokémiai Bizottság elnöke; az MTA
Geokémiai Kutató Laboratóriumának igazgatója; az Acta Geologica fszerkesztje.

Vadász Elemér (lev. tag: 1948; rendestag: 1950) földtan, slénytan, sföldrajz.
Az MTA választott elnökségi tagja; osztályvezetségi tag az Elnökség képviseletében;
a Tudománytörténeti Bizottság tagja; a Tudományos Minsít Bizottság elnöke; a Föld-
tani Bizottság elnöke; a Mszaki Tudománytörténeti Bizottság elnöke; az Acta Geologica
Szerkeszt bizottságának tagja; a Földtani Közlöny fszerkesztje.

Vendel Miklós (lev. tag: 1933; rendes tag: 1943) földtan, teleptan. A Bányászati
Bizottság tagja; a Földtani Bizottság tagja; a Geodéziai Bizottság tagja; az MTA Geo-
fizikai Kutató Laboratóriuma Értelmez Geofizikai Csoportjának vezetje.

Ven dl Aladár (lev. tag: 1922; rendes tag 1931) földtan, ásvány-kzettan.
A Vízgazdálkodási, Vízépítési és Hidrológiai Bizottság tagja.

Akadémiai levelez tagok :

f Bulla Béla (1954) felszínalaktan (geomorfológia). A Földrajztudományi
Bizottság tagja; az MTA Földrajztudományi Kutatócsoportjának igazgatója; a Földrajzi
Értesít fszerkesztje.

id. Dudich Endre (1951) állatrendszertan, állatföldrajz, barlangbiológia.

A Zoológiái Bizottság elnöke; a Dunakutató Akadémiai Csoport vezetje; az Acta Zoolo-
gica fszerkesztje.

Egyed László (1960) geofizika. A Meteorológiai Bizottság tagja; a Magyar
UNESCO Bizottság Tudományos Albizottságának tagja; a Csillagászati Bizottság tagja;

a Geofizikai Bizottság elnöke; az MTA Csillagvizsgáló Intézete Tudományos Tanácsának
tagja; az MTA Napfizikai Obszervatóriuma Tudományos Tanácsának tagja; az MTA
Geofizikai Kutató Laboratóriuma Tudományos Tanácsának tagja; az Acta Geologica
Szerkesztbizottságának tagja; a Földtani Közlöny Szerkesztbizottságának tagja.

Kolosváry Gábor (1960) állatrendszertan. A Szegedi Akadémiai Bizottság
tagja; a Tudományos Minsít Bizottság tagja.

M o s o n y i Enni (1951) hidraulika, hidrológia. A Vízgazdálkodási, Vízépítési és

Hidrológiai Bizottság elnöke.

S z é eh y Károly (1951) hídépítés, alagútépítés. Osztályvezetségi tag, az Építés-

tudományi Bizottság elnöke.

Föld- és ásványtani tudományok doktorai

B a c s á k György, Balogh Kálmán, Csepreghyn é Meznerics
Ilona, Földvári Aladár, Földváriné Vogl Mária, F ü 1 ö p József, Gras-
s e 1 1 y Gyula, Horusitzky Ferenc, K o c h Sándor, K r e t z o i Miklós, M a j

z o n
László, M a u r i t z Béla, P a n t ó Gábor, P a p p Simon, Schréter Zoltán,

S t r a u s z László, Szörényi Erzsébet, Sztrókay Kálmán, Tasnádi-Ku
b a c s k a András, T o k o d y László, Vitális Sándor. 1962 július 15-ét követen:
K e r t a i György.

Föld- és ásványtani tudományok kandidátusai

Barabás Andor, Barnabás Kálmán, B ogseh László, Erdélyi
János, Gedeon Tihamér, G é c z y Barnabás, G y u 1 a y Zoltán, J a n t s k y Béla,

J a s k ó Sándor, J á n o s s y Dénes, Kiss János, Kovács Lajos, K r i v á n Pál,

Lengyel Endre, M e i s e 1 János, Mészáros Mihály, Mezsi József, M i h á 1

1

z

István, N e m e c z Ern, N o s z k y Jen, Pávai -Vájná Ferenc, Scherf Emil,

S c h m i d t Eligius Róbert, S o ó s László, Sólyom Ferenc, S z a 1 a y Tibor,

Szebényi Lajos, Szentes Ferenc, Székyné Fux Vilma, S z u r o v y Géza
Tömör János, Végh Sándomé, Vértes László. 1962. július 15-ét követen:
B e n k Ferenc, B a r t k ó Lajos.
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Más tudománycsoportokban minsített tagtársaink

Akadémiai doktorok

Albert János (mszaki tudományok; szilikátkohászat)
, Ballenegger

Róbert (mezgazdasági tudományok; talajtan), Boros Ádám (biológiai tudományok;
botanika), di Glória János (mezgazdasági tudományok; agrokémia és talajtan),

Greguss Pál (biológiai tudományok; botanika), Gróf esik János (kémiai tudo-
mányok; szervetlen kémiai technológia), Náray-Szabó István (kémiai tudományok;
szervetlen kémia), Németh Endre (mszaki tudományok; hidrológia), Princz
Gyula (földrajzi tudományok; természeti földrajz), Renner János (mszaki tudomá-
nyok; geofizika), Scheffer Viktor (mszaki tudományok).

Kandidátusok :

A
j
t a y Zoltán (mszaki tudományok)

,
B e n d e f y László (mszaki tudomá -

nyok), Juhász József (mszaki tudományok), Kovácsházy Frigyes (mszaki
tudományok). Láng Sándor (földrajzi tudományok), Leél-Össy Sándor (földrajzi

tudományok), Moessné Rásky Klára (biológiai tudományok), Nagy Lászlóné
(biológiai tudományok) ,

Oszlaczky Szilárd (mszaki tudományok)
,
P a p p Ferenc

(mszaki tudományok), Pécsi Márton (földrajzi tudományok). Sál amin Pál
(mszaki tudományok).Sebestyén Károly (mszaki tudományok).Sövegj ártó
János (mszaki tudományok), Stef anovits Pál (mezgazdasági tudományok),
Szabó Pál Zoltán (földrajzi tudományok), Szántó Ferenc (kémiai tudományok),
Szemes Gábor (biológiai tudományok)

; S z o 1 n o k i János (biológiai tudományok),
Zalányi Béla (mszaki tudományok). 1962 július 15-ét követen: Szilvágyi
Imre (mszaki tudományok).

Földtani Bizottság

Elnök : Vadász Elemér
Alelnöki K e r t a i György
Titkár: Pálfalvy István
Bizottsági tagok: Balogh Kálmán, B arnabás Kálmán, B o g s c h László,

Földvári Aladár, Fülöp József, Horusitzky Ferenc, Kretzoi Miklós,
M a

j
z o n László, M e i s e 1 János, Nagy Lászlóné, N o s z k y Jen, Szörényi

Erzsébet, Tasnádi-Kubacska András, Vendel Miklós, Vitális Sándor.

Geofizikai Bizottság

Elnök: Egyed László
Alelnöki Scheffer Viktor
Titkár: Csókás János
Bizottsági tagok: B a r t a György, B e n k Ferenc, B e s e Vilmos, D o m b a i

Tibor, G á 1 f i János, G r o h o 1 y Tivadar, H a á z István, Honfi Ferenc, K e r t a i

György, Oszlaczky Szilárd, Renner János, R é t h 1 y Antal, R y b á r István,
Sebestyén Károly, Simon Béla, S t e g e n a Lajos, Tatár János, Tárczy-
H o r n o c h Antal, Vörös János.

Geokémiai Bizottság

Elnök : Szádeczky-Kardoss Elemér
Alelnök : Földváriné Vogl Mária
Titkár: Székyné Fux Vilma
Bizottsági tagok: B árdossy György, Csaj á g h y Gábor, Erdélyi János,

Grasselly Gyula, Gagyi Pálffy András, J a n t s k y Béla, Koch Sándor,
Morvái Gusztáv, N e m e c z Ern, P a n t ó Gábor, P a p p Ferenc, S o ó s László,
Sztrókay Kálmán, T o k o d y László.

Akadémiai földtani folyóirat (idegen nyelv):
Acta Geologica ; Szerkeszt bizottság: Szádeczky-Kardoss Elemér (f-

szerkeszt)
, Egyed László, Vadász Elemér.

Társulatunk akadémiai támogatású folyóirata :

Földtani Közlöny ; Szerkesztbizottság: Vadász Elemér (fszerkeszt)

,

Balogh Kálmán, B o g s c h László, C s a
j á g h y Gábor, Egyed László, Fülöp

József, K e r t a i György, K r i v á n Pál, M a
j
z o n László/ Morvái Gusztáv,
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P a n t ó Gábor, Szebényi Lajos, Sztrókay Kálmán, Tasnádi-Kubacs-
k a András, V é g h Sándomé (technikai szerkeszt)

.

Míg a földtani vonatkozások keresésében idáig jutottunk, bosszantó elírások töme-
gével találkoztunk. Ez egyszer esetben ékezethiány vagy ékezet-többlet: Szebenyi
Lajos, K r e t z ó i Miklós; késbb betcsere: S c h m i d t Elégius, J a n t z k y Béla,
Csepreghiné; részleges betcsere folytán a névmutatóban Csajághy Gábor
két személyre bomlik: helyes írásmód szerinti Csajághy Gáborra és Csaj ági
Gáborra. Talán csak azért hiányzik a harmadik névírási lehetség, mivel Csajághy
Gábor ez id szerint csak két bizottság tagja. Tokody Lászlót a 171. oldalon úgy tün-
tették fel — szedési hibából — mint a Magyar Állami Földtani Intézet és az Országos
Földtani Figazgatóság képviseljét a VI. Osztály Geokémiai Bizottságában. — Nem
folytatjuk. De érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mi történnék, ha egyszer az Akadémiai
Almanach Szerkesztbizottsága venné át a Magyar Posta Telefonkönyv, a MÁV és a
MÁVAUT Menetrend-szerkesztségi, hasonlóan adatközlési igény munkáját.

K r i v á n

Augusta J.— Burian Z.: Flugsaurier und Urvögel (Repül hüllk és smadarak). -— 104 o.,

számos egyszín, 16 színes tábla. Prága (Artia) 1961.

Augusta a prágai Károly Egyetem paleontológus professzora, Burian
pedig festmvész. Világszerte együttesen is ismert nevük az svilági élettel foglalkozó
szakkörök eltt, különösen ,,Az svilági állatok” címen több nyelven kiadott pompás
és közismert könyvük megjelenése óta. A két kitn szerz legújabb könyve a repül
hüllket és a mezozoikum madarait mutatja be.

A bevezet a fejldés gondolatát tudatosítja s utal arra a sok és áldozatos munkára,
amely az slénytani kutatásban már eddig is szükséges volt ahhoz, hogy a múlt „titkai-

nak fátyoléból egy saroknyit fellebbenthessünk”.
Á könyv els része a repül hüllket tárgyalja, A. Conan Doyle híres regé-

nyébl — amelybl az utolsó néma filmek egyik legizgalmasabbja is készült annak
idején — kiindulva. Iskolapéldának tekinthetjük a Dorygnathus-, Scaphognathus-

, Cteno-
chasma- és Pterodactylus-fej rekonstrukciójának egymás melletti bemutatását. Elrettent
példaként közli a könyv a Hawkens munkájából származó, Ábeltl menazséria-
képnek minsített rekonstrukciót, amelynek alapjául sok képzeler, de kevés tudomá-
nyos adat szolgált.

Érdeme a könyvnek, hogy nemcsak a legtöbbször emlegetett Rhamphorhynchus-
szal és Pterodactylus-szál foglalkozik, hanem sok más, kevésbé ismert repül hüllrl
is részletesen megemlékezik. A solnhofeni lelhely leírása nagyon hasznosan egészíti ki

az slénytani adatokat. Az els rész utolsó fejezetében a repül hüllk származását ismer-

teti.

A második részben az smadarakat mutatja be. Elször részletesen foglalkozik

az Archaeopteryx-szel s H e 1

1

e r adatainak nyomán aprólékosan ismerteti az els lelettel

kapcsolatos vitákat, de az eladás vonatkozásait is. Azután a madarak kialakulását ismer-
teti. Mint a Pterosauriákat, a madarakat is a Pseudosuchiákból származtatja — az álta-

lánosan elfogadott elgondolásoknak megfelelen. A Hesperornis és 1chthyornis ismertetése

ugyancsak életképszer.
Augusta könyve kitn példa a magasfokú népszersítésre: színes, eleven

stílussal, kifogástalanul ismerteti a tudományos adatokat. (Néhány elírás nyilvánvalóan
fordítói hiba. így pl. a devon úgy szerepel, mint az „archaikum” idsebb szakának leg-

fiatalabb idszaka.)
Burian festményei ezúttal is megkapóak. Kitnen sikerült a gyíkjellegek fel-

tüntetése az Archaeopteryx-e.n. Az Ornithosuchus képén a farok kissé túlméretezettnek
tnik.

A szép kiállítású könyv értékes és érdekes tartahnával mindenképpen jelents
gazdagodása az slénytani irodalomnak.

B o g s c h

B e u r 1 e n, Kari: Die paláogeographische Entwicklung des siidatlantischen Ozeans (Az At-
lanti Óceán déli részének sföldrajzi fejldése). Nova Acta Leopoldina; N. F. No. 154.

Bd. 24. 1961. 1—36. o.

A tanulmány szerzje Brazíliába történt áttelepülése óta, több, mint 10 éve foly-

tatja vizsgálatait a nagy ország nyugati részén. Abrazíliai gondwana formációra vonatkozó
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több tanulmányát tette már közzé, ez alkalommal pedig a Gondwana szárazulatok
eloszlására vonatkozó nézeteit összegezi. Ennek a summázásnak talán legérdekesebb
vonatkozása W e g e n e r már-már tudománytörténetként kezelt felfogásának újjá-

éledése.

A permo-karbon gondwana-összlet kapcsolatot sejttet Dél-Amerika és Afrika kon-
tinensei között, az Atlanti-óceán déli medencéjének helyén. Erre alapozta egykor S u e s s

az általa bevezetett Gondwana szárazulat fogalmát, ami abban az idben a kontinensek-
nek a maival lényegében azonos elhelyezkedését jelentette, az összefüggést pedig keskeny
szárazföldi hidak, esetleg szigetsorok jelentették. Wegenera földtörténet pleisztocén
eltti nagy eljegesedéseinek vizsgálatán át jutott el az áthidalások helyett vízszintes el-

tolódások feltételezéséhez és ezáltal egységes magyarázatot adott a nagykiterjedés
éljegesedésekre

.

Az Atlanti-óceán déli részének mindkét partján a prekambriumi alaphegység kzet-
kifejldése és szerkezete teljesen azonos, a paleozoikum végén bekövetkezett eljegesedés
nyomán pedig néhány délafrikai eredet vándork típus a Paraná-medence tillitjében is

felismerhet. A felstriász és a júra fordulóján hosszú és mély hasadékok keletkezésével
lezajlott bazaltvulkanizmus jelenti Dél-Amerika és Afrika szétválásának kezdetét.

A kontinens széthasadása délen kezddött el, kontinensen belüli árokrendszer
alakjában, a mai keletafrikai nagy és mély tavakkal jellemzett árokrendszerhez hasonlóan:
az alsókréta mindkét parton kizárólag édesvízi és csak keskeny sávra szorítkozik. A fel-

szakadozás második szakasza erre a korszakra esik. Az édesvízi üledékek keskeny zóná-
ját a felsapti emelettl kezdden elárasztja a tenger, a transzgresszió fokozatos és az
albai emelet végéig tartott. Ez a felsapti — albai tenger kiterjedésében alig lépi túl a
korábbi édesvízi medencék területét, északon vakon végzdött és núnt ilyen, nagyon
hasonló a mai Vörös-tenger medencéjéhez; a fauna kizárólag déli (Indiai-óceán) kapcsola-
tokat mutat. A cenoman nagy transzgressziója itt nem mutatkozik, az alsóturoni tenger
viszont már a Szaharán keresztül, északról hatol be. A fauna kicseréldése észak-déli
irányban nyomon követhet. A délatlanti hasadék ezzel megsznt, min t, vakon végzd
tengerág, helyette Afrika nyugati részét elvágva a kontinens többi részétl, a Mediterrán
tengerig terjed kapcsolatot teremtett. Ez a kapcsolat megmaradt a szenon végéig és csak
a maestrichti alemeletben sznik meg: Szenegál végleg Afrikához kapcsolódik. A Guineai-
öböl északi partvonala kelet-nyugati irányú felhasadással a kampani alemelet fels részé-

ben létesült.

Az Atlanti-óceán eszerint két, szerkezetileg is különböz részbl vált egységessé
a fels szenontól kezdden. A délatlantikum kiterjedésének alakulásáról a szerz nem
nyilvánít véleményt. A szétszakadás és elválás folyamatát élénk vulkanizmus kíséri egé-
szen a negyedidszakba nyúlóan. A tanulmány hangsiílyozza, hogy a két kontinens szét-
válása egyszersmind alapvet klímaváltozásokkal is egybeesik. Az éghajlat jégkorszaki-
ból hvös-nedvesre fordult, majd a felstriásztól ezt meleg-száraz klíma követte, ami a
sarkokhoz és az egyenlíthöz való viszonyban beállott változást jelenthetett.

A tanulmány kétségkívül olyan területrl választott témát boncol, ami a szakiro-
dalomban sok vitára adott okot. A szerz érdeme a bséges, de tömören felhozott földtani
és saját vizsgálatain alapuló slénytani bizonyító anyag, a kifejez illusztrációk sorával
támogatva.

K a s z a p A.

BojimJkoh M.: ílpoájieivibi H3yqemiH rHflpOTepiviajTbHbix MecTopoK/teHuií. (Hidrotermális
érctelepek kutatásának problémái). II. átdolgozott ldadás, Goszgeoltehizdat, Moszkva

1962. pp. 1—305.

Az ércteleptan legélbb problémáit találóan, újszerén tárgyaló els kiadás sikere
s a problémák kutatásában a legutóbbi évek során elért eredmények ösztönözték szerzt
a könyv átdolgozására. Az új kiadás méltó továbbfejlesztése az elsnek, eleven, sokoldalú
ábrázolás az ércképzdés bonyolult, gyakran tévesen értelmezett folyamatairól a világ-
irodalom legfrissebb adatainak figyelembevételével.

A könyv elbb a hidrotermális ércképzdés földtani feltételeit tárgyalja a kap-
csolatok és egymásrahatások széles kör nyomozásával és érdekes példákon történ be-
mutatásával. Szemléletes, a lényeget kiemel tárgyalásmódjával a magmás és tektonikai
folyamatok útvesztjében világosan jelöli meg a fémfelhalmozódások útját s annak
okairól szerkezetileg,

,

fizikokémiailag egyaránt jól alátámasztott értelmezést nyújt.
Magyarországi érctelepek közül Gyöngyösoroszi és Rudabánya ércképzdési folyama-
tait mutatja be.

9 Földtani Közlöny
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A hidrotermális éreképzdés általános kérdéseit tárgyaló fejezetek igen jó átte-

kintést nyújtanak az általános éreföldtani kutatások legújabb fejldésérl mind elméleti,

mind kísérleti vonalon. Részletesen tárgyalja Szádeczky beosztását az érctelepek
képzdési mélységérl és annak meghatározásáról.

A szulfidos érctelepek genezisének „sarkalatos kérdései” cím alatt az ércföldtan
legvitatottabb problémáiban foglal széles kör irodalmi feldolgozás alapján állást. Az ame-
rikai szerzk erszakolt magmás ércszármaztatásával (Tri State) éppúgy szembehelyez-
kedik, ijiint Sehneiderhöhn „regenerációs” ércképzdési elméletével. A könyvet
az érctelepek rendszerének vitájával zárja. Gazdag bibliográfiája igen jó szolgálatot tesz.

P a n t ó G.

Boncsev, E.: Bulgária földtana. II. rész. Újkor. Szófia 1960. (Bolgárul.)

A szófiai egyetem híres geológuscsaládból származó, neves földtan-professzor a

163 oldalon, tömören és világosan foglalja össze a hazánkkal körülbelül egyenl terület
ország kainozóos képzdményeire vonatkozó ismeretek mai állását. A földtörténet id-
rendjében halad. Ezen belül sorraveszi a megkülönböztethet üledékképzdési egysége-
ket. Minden fejezethez sföldrajzi áttekintést fz, tájékoztat a hasznosítható ásványi
nversanyagokról és felsorolja a felhasznált irodalmat. (Kizárólag bolgár mveket említ.

Megjegyzend, hogy sok olyan adat szerepel a könyvben — szóbeli közlésekre való
hivatkozással — ,

amely nyomtatásban másutt még nem jelent meg.)
Tengeri paleocén. Ezeket a képzdményeket eddig részben a dániai emeletbe,
részben pedig a középseocénbe sorolták; a fekii- és fedrétegekhez való viszonyuk még
tisztázásra vár.

Az alsó- és középseocén üledékképzdést együttesen tárgyalja a szerz.
A miziai táblához kapcsolódó „platfonni”, valamint a Balkán-hegységre jellemz „geo-
szinklinális” (flis) típust különböztet meg. A felseocénben (az sföldrajzi helyzet

teljes megváltozásával, árui a Balkán-hegység gyrdésének következménye) Bulgária
déli részének üledékképzdését tárgyalja. Ez igen hasonló a magyarországi felseocénhez.
Kiegészíti a Várna környéki „átmeneti övvel

'

’
. A felseocénhez kapcsolódik az oli-

gócén és a még részletesebben nem tagolt paleogén üledékek ismertetése.

Érdekes, hogy az ifjabb kutatások a középs — felseocén
határon végbement szerkezeti mozgások mellett a valódi
pireneusi fázisnak megfelel, priabonai emelet és alsóoli-
gócén közötti kéregmozgást is kimutatták Dél-Bulgáriában.

Alsómiocén szárazföldi idszak, üledékhézag után a középsmiocénben
két kifejldésterület különböztethet meg. Az északnyugat-bulgáriai fácies (a lomi süllye-

dékben) „bécsi típusú” tortónai, a Várna környéki fácies pedig „krími—kaukázusi típusú”,

csokraki, karagam és konki képzdményeket foglal magában. A két medencerészt száraz-

föld választotta el egymástól.
A felseocén (szarmata emelet) folyamán — változó módon és mérték-

ben— kapcsolatba került egymással a két medencerész. (Ezért talán nem lenne érdektelen

a hazai szarmata képzdményeket részletesen összehasonlítani a mind nyugat, mind
kelet felé biztos sföldrajzi kapcsolatokat mutató bulgáriai szarmatával

!)

A pliocénben is két típust különböztet meg a szerz: Észak-Bulgáriában
a „géta”, Dél-Bulgáriában pedig a „bels süllyedékeket kitölt” típust. Az elbbi teljes,

transzgresszív sorozat; meotiszi, pontusi, dáciai és levantei emeletre tagolódik. Faunája
romániai és ukrajnai vonatkozású. A bels süllyedékekben meotiszi képzdmények
nincsenek. A fiatalabb pliocén üledékekben elég gyakoriak a gerinces smaradványok.

A negyedkort „antropogé n”-n a k nevezi Boncsev. Alig két és

fél oldalt szentel a csaknem az egész észak-bolgár síkságot borító lösz problémáinak,
majd még rövidebben érinti a jéghordta üledékek, a folyóvízi színlk és a barlangi képzd-
mények kérdését.

Kitn szelvények és sföldrajzi térképvázlatok szemléltetik a szerz mondani-
valóját. A szöveg között (n e m külön táblákon) elhelyezett smaradvány-fényképek egy
része sajnos kevésbé jól sikerült.

A rendkívül érdekes munka használhatóságát sajnálatosan nehezíti a név-, tárgy

-

és helységnévmutató, valamint az ábrajegyzék hiánya.
Igen feltn, hogy az egyébként elssorban nagytektonikusként ismert szerz

a kéregmozgásokkal csak igen szkszavúan, az sföldrajzi változások kapcsán foglal-
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kozik. Feltehetleg Bulgária szerkezeti fejldéstörténetét külön kötetben szándékozik
tárgyalni.

Megjegyzend, hogy a bolgár nyelven írt könyv pusztán orosz nyelvismeret segít-

ségével is elég jól olvasható.
Ifj. Dudicli E.

Cailleux, André: Carte géologique de I’Antarctique (Az Antartktisz földtani térképe).

1961. 1/10 000 000

Az Antartktiszon az utóbbi években végzett kiterjedt kutatások els nagyszabású
földtani eredménye a Francia Nemzeti Bizottság (Comité National Francais des Recher-
ches Antaretiques) által kiadott földtani térkép (1 . ábra) . Ezzel a térképpel vonul be a föld-

tanilag feltárt, és ezáltal összehasonlítási alapul felhasználható területek közé a néhány
évvel ezeltt csak regényes útleírásokból és napi hírekbl ismert hatodik kontinens.

Az ábrán látható térkép már els pillantásra elüt a megszokott típustól. A messze
túlnagyított jelek szembeötlen érzékeltetik az észlelések pontszerségét. Ez az els
geognoszták mveire emlékeztet itinerárium jelleg ábrázolás erénye a térképnek,
amennyiben nagyvonalú általánosítás, összehúzás helyett elszigetelten ábrázolja a meg-
állapított adatokat. A térképen alkalmazott színezés rétegtani és kzettani tekintetben
nem tér el a szokásostól, egyébként a többi jelekkel együtt kellemes és igen élénk. A csí-

kozás megfelel a csapásiránynak, ahol pedig erre vonatkozó észlelés nincs, ott kereszt-
csíkozás teszi ezt a tényt könnyen észrevehetvé. A szerkezeti elemek érzékeltetése a pont-
szer ábrázolás ellenére tökéletesen érthet képet ad. A jelkulcs megadja a szerkezet-
formáló mozgások tág határok közötti korát is.

Ebben az ábrázolásban a kontinens délen Ausztráliával, északnyugaton Ameriká-
val és keleten a Kerguelen szigetekkel szomszédos. A keleti rész, a többi kontinensekhez
hasonlóan si felépítés, ehhez csatlakozik nyugati irányban a paleozoikum. A déli részen
kimutatott kaledóniai orogenezis után vastag, vízszintes karbon-júra sorozat következik,
permi tillittel, ami egészében a Gondwana formációval való párhuzamosításra ad lehet-
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séget. A nyugati részen fiatalabb mozgásokkal diszlokált mezozóos, majd a Tzfölddel
szomszédos területen harmadidszaki rétegek találhatók. A mköd, megsznt és tenger-
alatti vulkánok három csoportba tömörülve veszik körül az Antarktiszt. A magnitúdó
jelölése mellett feltüntetett szeizmicitás — a térképrl jól láthatóan — a tengeralatti

hegyek körül koncentrálódik.
A mind tárgyánál, mind kivitelénél fogva rendkívül figyelemreméltó térkép értéke

különleges megvilágításba került azáltal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vendége-
ként nálunk tanulmányúton lev szerzje — a Sorbonne professzora — páratlanul szug-
gesztív és érdekfeszít eladásban ismertette a Magyarhoni Földtani Társulat 1962 októ-
berének egyik szakülésén.

K a s z a p A.

Geology of the Arctic (Az északi Sarkvidék földtana). Szerkesztette: G i 1 b e r t, O.
Raasch. Toronto, 1961. I—II. kötet. 1—1196. oldal.

Az 1960. január 11—13-án Calgaryban (Alberta, Kanada) megtartott Els Nem-
zetközi Északi-Sarkvidéki Földtani Symposium gondolata alig két évvel korábban
vetdött fel a védnökként szerepl Alberta Society of Petroleum Geologists tagjai között.
Alberta tartomány és Kanada kormánya anyagi támogatásával és a többi érdekelt ország
(Nagy-Britannia, Dánia, Egyesült Államok, Szovjetunió) hozzájárulásával lezajlott,

mindössze háromnapos tanácskozás páratlanul gazdag és sokoldalú kiadványban adta
közre eredményeit.

Az els kötet a regionális földtani tanulmányokat tartalmazza a szovjet sarkvidék,
a Spitzbergák, Grönland, Kanada, Alaszka és a Sarki-óceán medencéje, mint terület-

egységek szerint. Az eddigiekben elszórtan található, idbelileg is szórványosan közzétett,

szegényes adatok helyett együtt találhatók a legújabb, legkorszerbb vizsgálatok útján
nyert adatok errl a hatalmas és az eddigi ismeretek szerint exotikusként tekintett

területrl. A kötet tüzetes tanulmányozása kerekíti ki teljessé a képet, amit az eddigiek-
ben a Föld rétegtani és szerkezeti összesítéseiben mindig a fehér foltként, illetve csak fel-

fedez útvonalak mentén ismertként tekintett sarki részek majdnem teljes figyelmen
kívül hagyásával rajzoltak meg. Joggal elmondható, hogy a Sarki-óceán és Grönland
voltaképpen ez alkalommal kerültek irodalmilag összefüggen tárgyalásra.

A kisebb terjedelm második kötet az Északi Sarkvidékre vonatkozó glaciológiai,

klimatológiai, geomorfológiai és rokon jelenségeket tárgyalja. A pleisztocén klímaválto-
zások tárgyalása éppúgy helyet kap itt, mint a glaciális tengeri üledékképzdés, vagy a

kanadai területek jelenlegi periglaciális jelenségeinek ismertetése, hogy csak tetszlegesen
ragadjunk ki néhány vonzó témát a kötetben tárgyaltak közül. A két kötetet megtölt
anyag az Északi Sarkvidék vizsgálóinak els nemzetközi összejövetele alkalmából
került kiadásra.^A felhalmozott anyag a szó legszorosabb értelmében hézagpótló, olyany-
nyira, hogy az Északi Sarkvidékrl adott ezen összefoglalás egyike a modem kor idtálló
klasszikus munkáinak.

[Kaszap A.

Geofizikai Közlemények, X. kötet, I—4. szám. 1962.

A kötet a Magyar Geofizikusok Egyesülete V. nemzetközi ankétján 1959. szeptem-
ber 8—12-én elhangzott gazdag és változatos eladási anyag egy részét tartalmazza.

A bevezet cikk D o m b a i Tibor megemlékezése Eötvös Lorándról.
A többi 15 cikk hazai és külföldi szakemberek értékes kutatási eredményeirl szá-

mol be. Á d á m A. : Földiárammodell. Á d á m A. és V e r J. : Elzetes beszámoló az
MTA Geofizikai Kutató Laboratóriumának országos földiáramméréseirl. B a.l k a y
B.: A Kisalföld és az Afrikai árkok közötti hasonlóságról.

Bárt a Gy.: A földmágneses tér excentricitásának kapcsolata a Föld három-
tengelységévei. Bencze Pál: A villámcsapási helyek és a földtani szerkezet közötti
összefüggésrl. Groholy T.: Recent résülts of the seismic exploration in Hungary.
Egyed L.: A Vörös-tenger kialakulásának kérdéséhez. W. A. Heiskanen: Somé
recent, gravimetric studies on the Isostasy and the thickness of the Earth’s Crust. Honfi
F. éstakatos S. : Az egyelektródos lyukszelvényezés elmélete, gyakorlata és lehet-
ségei. W. Martin: Refraktionsseismische Übersichts- und Speziahnessungen in dér
Deutschen Demokratischen Republik. D. Prosen: Die geophysikalische l'átigkeit des
Instituts für geologische Forschungen in Beograd. Sebestyén K.: Kszénkutató
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fúrások karottázs vizsgálatának módszerei. SchefferV. :A flisprobléma néhány geo-
fizikai vonatkozásáról. V e r J. : A tellurikus állomásellipszis számítása. V. Vyskocil:
Die Auswertung dér Schwerestörungen bei Dichteánderungen mit dér Tiefe.

V é g h n é

Grangeon, M.-Greber, Ch.-Locquin, M.-Roger, J.: Utilisation d’une
machine taxinomique dans une branche des Sciences naturelles: la palynologie.

(Taxionomiai gép alkalmazása a természettudományok egyik ágában; a palynológiában.)
Bulletin du B.R.G.M. 1962. N° 1. pp. 1—15.

A palynológia irodalma a második világháborií óta több mint 10 000 cikkel gyara-
podott és 5—6000 a leírt új spórák és pollenek száma. Mivel ezt a hatalmas anyagot
fejben tartani lehetetlenség, LocquinM. taxionomiai gépet szerkesztett. A gép neve
Eccetron. A készülék segítségével néhány másodperc alatt bármely spóra, ill. pollen meg-
határozható. A gép 14 jelleg (méret, forma, díszítés, cingulmn, légzsák, dehiscens vonal,
pórus-szám, pórus-jelleg, perisporium, appendix, teetum, szín, különböza eltérések)
alapján megadja a keresett spórához legközelebb álló genusz és faj nevét, rétegtani hely-
zetét, az autor nevét, a publikálás egyéb adatait és az S.I.G. katalógusának számát.
A szükséges adatokat 16 rnm-es filmre veszik fel. 1 méter film 500 faj adatait rögzíti,

ezeknek az adatoknak a száma 30 000 és 150 000 között van; ezek közül 35 másodperc
alatt a gép kikeresi a megfelel választ. Ezideig kb. 3000 nyilvántartási lapot dolgoztak
fel, mely természetesen kevesebb, mint 3000 faj.

Az Eccetront nemcsak a palynológiában, de az ásványhatározásnál, a röntgen
diagramok értékelésénél, speciális listák készítésénél is lehet majd alkalmazni.

A cikk külön fejezetben foglalkozik az Eccetron mködési elvével.

Deák M.

G r u n a u, H. R.: Mikrofazies und Schichtung ausgewahlter, jungmesozoischer, Radio-

larit-führender Sediinentserien dér Zentral-Alpen.

(A Középs-Alpok néhány kiválasztott fiatal mezozoós, radiolarit tartalmit rétegösszleté-
nek mikrofáciese és rétegzdése.) Leiden, E. J. Brill, 1959. International Sedimentary
Petrographical Series, szerkeszti Cuvillier & Schürmann vol. IV. 179 oldal,
XI tábla, 69 ábra.

A szerz több jellegzetes dogger-malm-alsókréta szelvény részletes vizsgálatát
végezte el üledékföldtani és mikropaleontológiai oldalról egyaránt. A feldolgozott kép-
zdmények radiolarit és biancone. Az egyes szelvényekre vonatkozó adatokat lelhelyen-
ként részletezi. A következ rétegtani problémákkal foglalkozik: a faunamentes radio-
larit kora fekv és fedképzdmények alapján (bath-alsótiton) , a biancone kora mikro-
fauna alapján (felstiton-barrémi), júra-kréta határ Tintinninák alapján. A biancone
korát meghatározó Tintinninákról és fként a Nannoconusokról sok értékes új adatot
szolgáltat, így a Nannoconusok elektronmikroszkópos vizsgálatáról. A radiolarit kép-
zdési mélységével kapcsolatban a túl tágan értelmezett batiális mélység (200— 4000111)
mellett foglal állást.

A munka foglalkozik a júra képzdményekben tapasztalt szín rétegességgel:
a vörös színt hematit, a zöldet fként klorit, alárendelten glaukonit és talán montmo-
rillonit okozza. Az ezt létrehozó tényezk fontossági sorrendjét megadni még nem tudja,
de az oxidációs-redukciós elmélettel nem magyarázható.

B á 1 d i n é

H a n z a w a, S.: Facies and Microorganisnis of the Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic

Sediments of Japan and her adjacent Islands.

(Japán és a környez szigetek paleo-, mez-, és kainozoós üledékeinek fáciese és mikro-
organizmusai) Leiden, E. J. Brill, 1961. International Sedimentary Petrographical
Series, szerkeszti Cuvillier & Schürmann vol. V. 421 oldal, 148
tábla, 6 ábra.

A szerz több évtizedes mikropaleontológiai munkássága alapján összeállított
könyve teljes képet ad a Japánban és a környez szigeteken található, csiszolati vizsgá-
latot igényl fossziliákról: kis-, és fleg nagyforaminiferák, Radioláriák, szivacsok.
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koraitok, Bryozoák, Echinodermata maradványok és mészalgák, a kzet mikrofáeies
jellemzésével együtt. A csak makrofossziliákat tartalmazó vagy kövületmentes kze-
tekkel nem foglalkozik.

A 296 vékonycsiszolatról készült kiváló mikrofotográfia bemutatja a szilurral

(gotlandium) kezdd japán rétegsor ilyen smaradványokat tartalmazó tagjait. Különö-
sen részletesen követhet a sekélytengerek smaradványainak változásai az egyes föld-
tani korokban.

A kb. 100 oldalas szöveges rész röviden összefoglalja a rétegsort néhány jellemz
smaradványával; az eltér kzetfácieseket a vasta’gságértékekkel

;
a biofáeieseket

smaradványcsoportok szerint; a japán szigetek földtani szerkezetét; a magmás tevékeny-
séget; az egyes tektonikai egységeket; valamint a diasztrofikus szemlélet alapján a
nagy üledékciklusokat. Megfigyelték, hogy az egymás után keletkez és kéregmozgások-
kal egymástól elválasztható geoszinklinálisok egyre távolabb kerülnek az ázsiai kon-
tinenstl.

A munka alapján bepillantást nyerhetünk Japán földtanába, és különösen az ott
folyó mikropaleontológiai kutatásokba. A könyv olvasását nehézkessé teszi a sok helyi
japán név használata.

B á 1 d i n é

I p p o 1 i l o, F. : Saggi e studi <li geológia

(Földtani vizsgálatok és tanulmányok). Nápoly-Venezia, 1962.

Szerz ebben a kötetben összegyjtötte az 1945—1960 között megjelent dolgoza-
tait, kiegészítve azokat két elhunyt geológus: Pilla L. (1805 — 1848) és de Lorenzo
G. (1871 — 1957) emlékének szentelt eladásával. Érdekldésünkre számottartó tanulmá-
nyok: A földtan és az ember, Egy új hegységképzdési elméletrl, A tektonikai jelenségek
mszaki elemzése. Megjegyzések az , .összetett ékek” elméletéhez, ,,Láncreakciók”
lehetsége a földkéregben, A Vezúv rétegtanához, Pompei és Herculaneum betemetésé-
nek mechanizmusáról, A Déli Appeninek flis rétegei. Délolaszországi völgyzárógátak
földtani viszonyai, Új kéukutatások Szicíliában, A Monté Besimauda urántelepe, A
világ urán és tórium szükséglete és készletei, Uránképzdmények az alpi újpaleozoi-
kumban, már címük szerint is érzékeltetik az alkalmazott földtan, mszaki földtan
körébe vágó tartalmat, a földtan és geomechanika, geofizika határterületeit. Erre utal
a kötet megjelenési alkalma is. I p p o 1 i t o professzor, a nápolyi egyetem alkalmazott
földtani tanszékének vezetje, 17 évi mködés után elfoglalta a Nukleáris Energia
olasz nemzeti bizottságának ftitkári székét. Ebben a vonatkozásban a földtan tárgy-
körének, szerepének és jelentségének ma mindenütt eltérben lev meghatározása,
átértékelése értékes gondolatokat tartalmaz.

,,A földtan és az ember” c. tanulmányban szerz is felteszi a kérdést: történeti

tudomány-e a földtan? Azonnal megfelel rá: igen, a földtan igazolja azt az állítást,

hogy mindenfajta tudomány történelemtudomány is. De a földtan egyben „jelenkori

történelem” is. Mert bár kiindulópontja mindig egy adott kzetformáció vagy egy
terület szerkezete vagy az a lehetség, hogy egy bizonyos területen ásványi nyersanyagot
kutasson fel, azonban a probléma megoldásához földtani, tehát egyben történeti mód-
szereket kell alkalmaznia. A földtan éppen abból a szükségszerségbl született, hogy a
természetben fellelhet minden anyag, jelenség megismeréséhez ismernünk kell annak
múltbeli történetét is. Ugyanakkor szerz rögzíti azt a dialektikus materialista állás-

pontot is, hogy az adatok begyjtésén és rendszerezésén, a lassú részletes anyagvizsgála-
tokon túlmenen a természet nagy szintéziseihez szükség van intuícióra is (Gondolati
földtan. Vadász).

A továbbiakban a szerz rámutat egyfell a földtani tudományok, másfell a

mérnöki tudomány és az ipar szoros kapcsolataira. Példaképp említi Leonardo
d a V i n c i és S m i t h W. esetét, akik mérnöki munkájuk közben fedezték fel, hogy
a kövületek régen élt organizmusok maradványai. Bertrand M. pedig zseniális

redképzdési elméletét a belga bányákban végzett földtani vizsgálataira alapította.

A földtani viszonyoktól függ — és függött a múltban is — az emberiség fejldése.

A Homo sapiens a geológusok szemében egyben „vezérfosszilia” is. Megjelenése egy új

földtani korszak: a negyedkor vagy antropozóikum kezdetét jelenti. A földtani viszonyok
dönt befolyást gyakorolnak az egyes vidékek lakóinak jellemére, vonásaira, a vidék
politikai és gazdasági helyzetére. Az emberiség hajnalán a földtani események (áradások,

vulkáni kitörések, földrengések) váltották ki a legendák, a mitológia, tehát a költészet

születését. A paleolit-kor emberének kezébe a mindenkori földtani környezettl függen
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kerültek a különböz szerszámok és fegyverek. Az ember és a föld, az emberiség és a
bányaipar szoros kapcsolatára mutat, hogy a kkorszakot követte a bronz-, majd a
vaskorszak; a mi korunkat a kolaj, a dereng új korszakot pedig az uránkornak nevezi
a szerz.

Az ókor kezdete óta egy-egy város jellegzetes képét a környék földtani felépítése

adta meg; az a körülmény, hogy az adott emberi település környéke építkövekben
gazdag-e vagy szegény és melyek azok az építkövek — a helyi építészet kialakulásában
dönt szerepet vitt. Ugyancsak dönten befolyásolta egy-egy városkép kialakulását a
vidék morfológiája is. (Példáid: Róma dombokra épült, utcái kanyargósak, Turin sík

vidékre, utcái nyílegyenesek).
A földtan a legszorosabban a mérnöki tudományok területén függ össze az emberi

tevékenységgel. Ügy látszik, mintha a legtermészetesebb dolog volna, hogy a nagy
völgyzárógátak és alagutak építésénél fontos szerep jut a geológusnak. Mégis szá-

mos katasztrofális példa mutatja, hogy e nagy építkezéseknél nem számolnak a
környék földtani alkatával, nei^i kérik ki a geológus véleményét az építkezés tervezésénél.

1931-ben egyik legnagyobb él geológusunk statisztikát készített, mely szerint 23 tönk-
rement völgyzárógátból 19 földtani okokból omlott össze és csak 4 kalkulációs és építési

hibák miatt. Azonban nem mindig kerül sor am összeomlására, de a földtani viszonyok
elzetes vizsgálatának és figyelembevételének elhanyagolása folytán súlyos gazdasági
károk keletkeznek: a nagy költséggel megépített gátakkal elzárt völgy nem kielégít
mennyiség vizet gyjt össze, vagy az alagút az elirányzott költség sokszorosába kerül.

Nem egyszer súlyos emberáldozatokat is követel ez a mulasztás.
Számos példát lehetne felsorolni arra, milyen szoros a kapcsolat az ember és a

föld között és milyen fontos feladatai vannak a földtannak a technika fejldésében,
amely az emberiséget valóban a Természet igazi békés urává teheti, A földtan maga,
a mszaki tudományokkal való szoros kapcsolatban is, a legátfogóbb természettudomány
marad.

K. I.-né

Hottinger, L. und S c h a u b, H. : Zr Stufeneinteilung des Paleocaens und des

Eocaens. Einführung dér Stufen Ilerdien und Biarritzien

(A paleocén és eocén tagolása. Az ilerdi és biarritzi emeletek bevezetése). Eclogae geol.

Helv., 53. p. 453-479. 1960.

A nummuliteszes Középtenger és szomszédos területeinek eocén üledékeiben a
Nummulites- és Alveolina-félék fejldésmenete teljesen azonos. Ezek fejldéstörténetét
és szintjelz szerepét felhasználva alkotta meg a baseli iskola két neves kutatója a geo-
szinklinális területek eocénjének újabb rétegtanát, melybe két új emeletet is beiktattak.

Munkájukban a kiindulópont a Párisi-medence klasszikus emeletbeosztása volt,

amelyet azonban csak összehasonlítási alapként használhattak a geoszinklinális területek
rétegtani tagolásához. Tudvalev, hogy a párhuzamosításnál a tengeri rétegek faunája
a legdöntbb és szerzk is erre alapozták rétegtanukat. A párisi-medence tengeri rétegei

azonban minden esetben egy emelet üledékképzdésének csak a kezdetét jelentik. Ezzel
szemben a geoszinklinális területen az egyes emeletek teljes üledéksorát megtaláljuk,
melyben a Nummulites- és Alveolina-fauna fejldése liézagtalanul követhet.

így a párizsi-medence cuisi-emelete a geoszinklinális terület teljes sorozatában
csak az alsó résznek az alsócuisinek felel meg. Ez az ,,alsócuisien” a harmadidszaki
Tetliys különböz területein (Pvreneusok, Corbiéres, Montagne-Noire, Svájci Alpok,
Észak-Olaszország) önálló kronológiai és rétegtani egységként jelentkezik, s szerzk a
spanyolországi Lerida tartomány latin nevérl, Ilerdáról ilerdien néven önálló emeletként
vezetik be az irodalomba. Ez 5 Alveolina-szintet foglal magába, s ebbe esik a Nummulites-
és Assilina-félék megjelenése és els felvirágzása. Az ,,ilerdien” elhatárolása lefelé az
els Operculina-, Discocyclina-, Miscellanea-íé\é]z és az Alv. (Glomalveolina) primaeva
segítségével történik. Felfelé a cuisi bázisa felé a Nummulites planulatus és Alveolina
oblonga fajokkal, továbbá a kísér Nummulites-, Assilina- és zl/veo/ma-falmákkal hatá-
rolható el. Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy szerzk az „ilerdient” a Schimpe r-

féle paleocén fels harmadával tartják egyenlnek.
Hasonló a helyzet a Párizsi-medence és a nummuliteszes Középtenger üledék-

sorában a lutéciai-emelet fels részében. A párizsi-medencében a lutéci- és lédi-emelet
tengeri fázisai között jelents hézag van. E hézagnak megfelel idben a Középtenger
területén és a szomszédos területeken is kiterjedt transzgresszió volt, mely ismert Biar-
ritztól kezdve az Adour-medencén, Alpokon, Észak-Olaszországon, Magyarországon
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keresztül Erdélyig, s ez a tengeri fázis magába foglalja a Nummulites- és Alveolina-félék
fejldésének jelents szakaszát is.

Ennek a transzgressziónak a kezdete mészkvel és transzgressziós konglomerátum-
mal Biarritznál figyelhet meg a legjobban, s ezért szerzk ezt az üledéksort jelölik ki
a biarritzi emelet típus-lelhelyévé. A biarritzi-emelet egyébként megfelel az alpi réteg-
tanban szerepl auversiennek, de nem felel meg az ,,auversi homok” szintjének,
mely lédien korú. A biarritzi emelet jellemz faunája a Nummulites brongniarti, N

.

éuschi, N. perforauts (típus), N. beaumonti, N. lyelli, a lédi Nummulites-e\íu.tá.ro\L
közül a N. fabianii, N. striatus, valamint az utolsó eocén Alveolinák

(
Alv . elongata típus,

Alv. fusiformis, Alv. fragilis).

Az utolsó fejezetben szerzk az ilerdi-és biarritzi emelet jogosultságát a nagy-
foraminiférákon kívül más fossziliákkal (kisforaininiferák, molluszkák) is megkísérlik
igazolni. Végül táblázatszerén közöljük a szerzk által javasolt eocén korbeosztást:

fels
j
ludi

{ lédi

Eocén középs
j
biarritzi

j
lutéciai

alsó cuisi

(fels ilerdi

Paleocén <középs landéni p.p., monsi p.p.
(alsó dániai, ,,monsi” p.p.

Kecskméti T.

Kalasnyikov, A. G.: MCTopHH reoMarHHTHoro íloaH (Földmágneses tér története.

Paleomágneses adatok alapján). Izvesztyija AN SzSzSzR, Szerija Geofiz. 1961. No. 9
1242-79. old.

Az értekezés bevezetésében szerz a földmágneses pólus vándorlására vonatkozó
eddigi kutatások eredményeit foglalja össze a kambriumtól napjainkig. Szovjet és kül-
földi adatok alapján összehasonlítást tesz és következtetéseket von le, majd paleoklima-
tológiai értékelést is ad.

A munka érdemi része a paleomágneses módszer alkalmazásával kapcsolatos
problémák felvetésével kezddik. E helyen tér ki a szerz „ ... az si geológiai korok-
ból származó kzetek remanens mágnesességének irányában mutatkozó eltérések magya-
rázatára”. Részletesen ismerteti a paleomágneses mérések használhatósága mellett a
szemben álló szerzk felfogását. Határozottan állást foglal a kzetek mágnesességének
iránya és az id közötti összefüggés kérdésében. A Szovjetunióban lefolytatott kutatások
eredményeit táblázatok és szemléltet rajzok foglalják össze. A rajzos mellékletek fbb
geológiai korok szerint mutatják be a mágneses pólushelyzeteket, azok átlagkoordiná-

táit, majd a mágneses pólusvándorlás irányát. E színvonalas munka jó iránymutatás a

módszer használhatóságára. Ennek alapján a kontinensek elmozdulása, a Föld sugarának
méretváltozása, szerkezeti alakulása és a klímaviszonyok is rekonstruálhatók.

Természetesen, mint minden ríj módszer, kezdeti nehézségekkel küzd, de tovább
fejlesztve nagyon nagy segítséget nyújthat a geológiának.

Hazai vonatkozásban a paleomágneses mérés meglehetsen elhanyagolt, pedig
nemcsak nagy szintézisek, hanem részletproblémák megoldását is célozhatná. Felhaszál-

ható lenne pszeudoagglomerátumok és valódi agglomerátumok szétválasztására, fúró-

magok orientáltságának meghatározására — amint ez utóbbit osztrák kísérletek is

igazolnak — és kis területeken belüli szerkezeti elemzésre.
Molnár J.

K a i s e r, H. E.: Beispiele für die Anwendung und Grenzen aktualistischer Betrachtungsweise

in dér Geologie. (Példák az aktualisztikus szemléletmód alkalmazásaira és korlátáira

a földtanban.) Acta Biotheoretica, vol. XIV. pars HI/IV, p. 99—120. Eeyden 1962.

Az Acta Biotheoretica a leydeni (Hollandia) egyetem hazai szakköreinkben kevéssé

ismert kiadványa. Az elméleti biológia körébl közöl eredeti dolgozatokat, német és

angol nyelven. Különösen a törzsfejldéstani vonatkozásúakat az sélettudo-
mányok hazai mvelinek figyelemébe ajánljuk !
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Kivételesen elméleti földtani cikkek is találhatók benne. Ilyen a (hannoveri)
szerznek ez az aktualizmus problematikáját áttekint munkája.

Elvi és tudománytörténeti bevezetjében kifejti, hogy az aktualisztikus és törté-
neti szemlélet voltaképpen kiegészíti egymást. (Az slénytant történeti jelleg
biológiai tudománynak tekinti.) Azonban mind a földtani, mind a biológiai aktualizmust

új módon kell értelmezni, miután felismertük, hogy a szervetlen és szerves
világ fejldésére egyaránt evolúciós és revolúciós szakaszok váltakozása jellemz.

Ezután példákat sorol fel, elször a földtan területérl. Az abszoliit kormeghatá-
rozás azon alapszik, hogy a radioaktív elembomlás mai törvényszerségeit a földtörténeti

múltban is azonos módon érvényesültnek tekintjük. Az aktualizmus f alkahnazási
területe azonban a küls erk mködése. A bels erk területérl a vulkánosság és a szer-

kezetalakulás egyes folyamatainak aktualisztikus értelmezését hozza fel példának (meg-
említve a H. C 1 o o s-féle „kísérleti tektonikát”).

A földtan és slénytan határterületén a biosztratinómia (J. W e i g e 1 1) módszere
alapveten aktualisztikus. (Aktuopaleontológiai megfigyelésekbl indul ki.)

Az slénytanban is sok lehetség nyílik aktualisztikus következtetésre. Kiemeli az
alaktani jellegek és a mködés, a szervezet és a környezet, életmód és sföldrajz, egyed-
és törzsfejldés kapcsolatának ilyen értelmezését. Példái azonban túlságosan általáno-

sak. Ezenkívül a szerz az ún. idealista morfológiai irányzat eleve
adottnak feltételezett „felépítési tervének” (B a u p 1 a n) fogalmából indul ki, amelyet
nem fogadhatunk el szemléletünk alapjául.

Ezután a paleobiológia „exotikusabb” ágait említi meg: táplálkozás- és szaporodás-
biológia, séletnyomtan (paleoichnológia) és skórtan (paleopatológia)

.

Korlátot szab az aktualizmusnak a föld- és életfejldés mind mennyiségi, mind
minségi tekintetben egyirányú volta. (így például a növényvilág megjelenése
a szárazföldön jelentsen megváltoztatta a mállás és üledékképzdés menetét.)

Ezután következik a munka talán legérdekesebb, egyszersmind leginkább vitat-

ható része.

Szerz szerint nem értelmezhet aktualisztikusan a nagy éllénycsoportok
(„felépítési tervek”) létrejötte és kihalása. Élesen szembeállítja az örökléstan csaknem-
folytonos kismutáció-sorozatról szóló elméletét Schindewolf „tiposztrofizmus”-
tanával. Elveti továbbá az Ábel, N o p o c s a és mások által kidolgozott kihalási

elméletet. Véleménye szerint a mai egyedi megbetegedések (hormonzavarok, pachy-
ostosis stb.) nem alkalmazhatók a földtörténeti múlt kisebb-nagyobb éllény-c s o-

portj aira. Az slénytani rekonstrukció lehetségei is korlátozottak. Szerinte Nop-
c s a átlépte a megengedett határt, mikor a Sauropodák nagy hypophysis-iiregébl
a hypophysis nagyobb voltára és ennek következtében hormontúltengésre következte-
tett.

A szerz kritikai álláspontjával — egyes meggondolásait elfogadva —
,
lényegé-

ben n e m érthetünk egyet. Ennek indokolása azonban meghaladja az ismertetés
kereteit.

Befejezésül igen érdekes adatokat közöl a szerz arról, hogyan és milyen mérték-
ben befolyásolja az emberi társadalom a földfelszín fejldési folyamatait.

Megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy hazánkban mind az aktualizmus elvi

kérdéseinek tisztázása, mind pedig alkalmazása terén elbbre vagyunk.
Ifj . D u d i c h

Kummel, B.: History of the Earth. An introduction to Historical Geology

(A Föld története, bevezetés a történeti földtanba). Freemann and Co., San Francisco
and London, 1961.

A földtörténeti tankönyvek és kézikönyvek egyre gyarapodó sorában küls
kiállításban és bels tartalnn tárgyalási módban figyelmet érdemel K u m m e 1 B . a
harvardi egyetem professzorának közelmúltban megjelent könyve. A földtörténet
hatalmas méret s állandóan növeked ismeretanyagában külön gondot okoz az ismeretek
mennyiségi elhatárolása, s 'azon belül az egyes országok különleges viszonyainak egy-
veret kritikai összehsonlítású szemléltetése. Az idevonatkozó régebbi klasszikus alap-

munkák (Lapparent, H a u g) példaadóan törekedtek a Föld egészének áttekintésére,

s az egyoldalú európaiság csökkentésére. Ez azonban a különböz területrészek szakiro-
dalmi ismertetésének egyenltlenségébl következleg is lúányokat és hibaforrásokat
mutat. A terjengsség és egyenetlen tárgyalás elkerülése vezetett a földtörténeti anyag-
nak egv-egy országra vonatkoztatott eltérbe hozására, ami viszont az összkép tekin-
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tétében hézagos lehetett, egyes földtani folyamatokat pedig túlzó megítélésben mutat-
hatott be. Megszokottá vált az ilyen könyvekben a szakirodalom nagy részének figyel-

men kívül maradása.
Ez a földtörténeti könyv elssorban egyetemi tankönyvnek készült s anyagát

15 rövidre fogott, világos tárgyaláséi fejezetre osztja. Az els fejezet a földtörténet
általános alapelveit, a rétegtani rendszert, a földtani folyamatok tér és id együttesében
végbement jelenségeit, a történések folyamatos egymásutánjának megállapítását, a
földtani kormeghatározás alapelveit, módjait és kivitelét ismerteti. A továbbiakban a
földkéreg anyagának változásait a rajta lev szerves élet viszonyában tárgyalja. Az
anyag és élet egymással összefügg fejldésének egységében vizsgálja az egymásra
következ földtani idszakok eseményeit. Kiindulási alap Északamerika s ahhoz csatla-

kozóan külön fejezetben ismerteti röviden az Északamerikán kívüli világ-, illetve föld-

részek földtörténeti vázlatát. A prekambrium, paleozoikum, mezozoikum és kainozói-
kum nagy csoportosításban adja a szerves élet ismertetését is. A fejezetek végén rövid
összefoglalások vannak. A pleisztocén külön fejezet, az éghajlatváltozásoknak a szerves
életre való kihatásával s az emberré levés számrazástani bizonyítékaival, biológiai

jelentségével. A munka függelékében találjuk az állatok és növények rendszertani
és fejldéstörténeti ismertetését, valamint az egyes földtörténeti idszakok sföldrajzi
térképvázlatait, a tárgyalás szerint külön Északamerikára és Északamerikán kívüli
földrészekre vonatkozóan. Nagyon szemléltetk a könyv végén adott rétegtani össze-
hasonlító szelvénytáblázatok

.

Figyelmet érdemel a könyv jól megválasztott illusztrációs anyaga, nemcsak
kivitelben, hanem újszer, a szokványostól eltér jellegzetes szemléltet rajzaival.

Kisebb hibák (prekambriumi antracit, Micliigan, 207. old.), fként az Amerikán
kívüli területek, elssorban a Szovjetunió, Kína hatalmas új földtani adatainak hiánya
ersen feltnk ugyan, de könnyen pótolhatók s így nem vonnak le a könyv értékébl
és használhatóságából, különösen oktatási tárgyalási módjából és példás szemléltet-
n ódjából.

Vadász

M u r a I o v, M. V.: Délkelet-Európa és Kis-Ázsia alpi gyíírdési területének tektonikai

fejldéstörténete. Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR., szer. geol., 1962, N°2. (Oroszul).

A krimi és kaukázusi hegységszerkezet neves orosz kutatójának 21 oldalas cikke
általános tektonikai problémák mellett hazai vonatkozásban is fontos, mert a tárgyalt
terület Magyarországot is magában foglalja.

Cikke bevezet részében a szerz felsorolja a munkájánál felhasznált

újabb irodalmi adatokat, különös tekintettel a regionális földtani és hegységszerkezeti
térképekre. A magyar kutatók közül Szentes F., Vadás z E., Nagy I., F ü 1 ö p
J„ K r ö s s y É . nevét sorolja fel. hozzátéve, hogy „sokan mások” is értékes munkák-
kal járultak hozzá ahhoz, hogy Magyarország területérl általános következtetéseket
lehessen levonni. Kiemeli az 1956-ban elkészült „Magyarország földtani térképéinek
használhatóságát.

Megállapítja, hogy az alpi geoszinklinális-teriilet csaknem fejldése végére ért,

ellentétben az Ázsia csendesóceáni peremén húzódó geoszinklinálissal, amely a fejldés-
nek korábbi szakaszában van.

1. Az alpi gyíírdési terület fejldésének alapvet szakaszai és paleozóos alapjának
felépítése.

A szerz szerint a kaledóniai és lierciniai „gyíírdési idszak” jelenségei még nem
eléggé ismertek. Biztosabban értékelhetk az alpi geoszinklinális idszak adatai.

Ez az idszak két f szakaszra osztható: I. a tulajdonképpeni geoszinklinális-

szakaszra, amely az egész mezozoikumot és a paleogént foglalja magában, II. a

geoszinklinális-fejldés és hegységképzdés befejez szakaszára, amely a ueogént és

a negyedkort öleli fel.

Az I. szakasz három stádiumra osztható: 1. korai fejldési stádium, 2. a legnagyobb
kiterjedés stádiuma, 3. a geoszinklinálisok ,,bezárulásának”stádiuma. — Ezeknek meg-
határozott rétegösszletek és szerkezetalakulások felelnek meg. Határaik idben kissé

eltolódhatnak, de nagy vonásokban az egész alpi geoszinklinális területre egyönteten
jellemzek.

A korábban gyrdött paleozóos alap körülveszi az alpi gyrdés területét. Azon
belül is megvan köztes masszívumok formájában, valamint az alpi gyrt szerkezetek
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magjában. Ezeken az alpi mozgások nyomai töréses tektonika formájában észlel-

hetk.
A paleozóos keretet Nyugat-Európa és az ún. Szittya (Szkitha) -tábla platformja

alkotja. Ezek szélén, az Alpok, Kárpátok, Krim és a Kaukázus mentén, peremi süllye-

dékek nyomozhatok.

2. Az alpi öv fejldésének I. (geoszinklinális) -szakasza . A korai fejldési stádium
a triászt, az alsó-és középs júrát, néhol a felsjúrát, st az alsó krétát is magában fog-
lalja. Jellemzi a szerz e szakasz üledékképzdését. A típusos rétegsor karbonátos,
diabáz-és porfir-kitörésekkel, tufaanyaggal, tzkképzdéssel. Röviden érinti az ettl
való eltéréseket is. Több ,,rész-eugeoszinklinálist” különböztet meg. Néhány mély
árkot is említ, agyagos-homokos üledékképzdéssel, mélységi törésekkel.

A júra végén és a kréta elején új, keskeny, hosszú geoszinklinális-jelleg kéreg-
behajlások képzdtek és flis rakódott le eddig karbonátos üledékképzdési! területeken.
Ez a második stádium kezdete. A köztes területeken folytatódott a sekélytengeri
karbonátos üledékképzdés.

A középs- és felskrétában további területek váltak geoszinklinális-süllyedékké,
törésvonalakkal határoltam Ezekben nagyrészt flis-típusú üledékek rakódtak le. Ez a
stádium az alpi geoszinklinális fejldésének csúcspontja.

További flis üledékgyjtk jöttek létre a kréta idszak végén és az eocén elején.

Egyidejleg a karbonátos üledékképzdés területe jelentékenyen összeszkült, „kordil-
lerák” és geoantiklinálisok képzdtek, amelyek kezdd lepusztulása bséges törmelék-
anyagot szolgáltatott.

A középseocén végével kezddött meg a flis-geoszinklinálisok bezárulása, a har-
madik s t á d i u m . A feltöltdés és a geoantiklinálisok emelkedése folytán a felseocén-
ben és az oligocénben már csak a legmélyebb, összeszkült részeken folyt üledékképzdés.
Az oligoeén végére a kiemelked geoantiklinálisok egymással kapcsolatba jutva végleg
részekre tagolták az alpi geoszinkliuálist.

3. A geoszinklinális fejldés és hegységképzdés II., befejez szakasza.

A geoantiklinálisok kiemelkedése és a geoszinklinálisok feltöltdése mellett meg-
kezddött a kialakulófélben lev hegységek köztes és bels süllyedkéinek bezökkenése.
Ezek széles, sekély törésekkel határolt medencék; teljesen más típusúak, mint a geo-
szinklinális kéregbehajlások. Aljzatuk különböz eredet részeket egyesíthet magában.
A határoló törések részben régi szerkezeti vonalak megújulásai, nagyrészt azonban viszony-
lag igen fiatal, a besüllyedéssel egykorit törések. Ezek mentén intenzív neogén és negyed-
kori vulkáni tevékenység folyt. A köztes süllyedékek viszonya a mélyszerkezethez
többféle lehet; ennek részletezése meghaladja a dolgozat kereteit. Csak a f, közös voná-
sokat emelte ki a szerz: Részben már az oligoeén végétl kezdve, részben a miocén
elején jöttek létre. Molassz-típusú, a környez hegységek törmelékanyagából álló üle-

dékekkel töltdtek föl. A legnagyobbak: a Nagy és Kis Magyar Alföld medencéje. Az
alpi gyrdési öv bels részének bonyolult gyrt szerkezetén, továbbá egyes kisebb
masszívumokon és antiklinórium-magokon helyezkedik el. Hasonló még a Bécsi, az
Erdélyi, a Tiranai, a Thessaliai, Tlirákiai medence. A kisebb süllyedékek jórészt tektoni-
kus jellegek és szorosabb kapcsolatban állnak az aljzat szerkezetével: szerkezetileg

egységes pásztán alakultak ki.

Hasonló, de mégis más típust képviselnek az elsüllvedékek az alpi öv küls
peremén. Ezek részaránytalanok és már a platformokon helyezkednek el. Eszekben is

vastag molassz-összlet halmozódott fel. Keletkezésük szintén az utolsó flis-üledekgyjtk
b ezárulásával és a hegyláncok erteljes kiemelkedésével kapcsolatos.

4. Óceáni típusu süllyedékek.

Ezek lényegesen különböznek az eddig felsorolt terület-típusoktól. Azok „fölött”

alakultak ki és mindmáig aktív fejldésben vannak. Ilyenek a Fekete-, a déli Káspi-,
a Márvány-, az Égéi és az Ioni-tenger medencéje, valamint a Földközi tenger medencé-
jének keleti része. A f különbség: a földkéreg lényegesen eltér felépítése. Ennek fel-

ismerése a szerz szerint az utóbbi évek geofizikai kutatásainak eredménye: a Fekete-
és a déli Káspi-tenger medencéjébl biztosan kimutatták a gránit-öv (SiAl) hiányát.

A többi felsorolt tengermedencék ezekhez nagy gravimetriai hasonlóságot mutatnak.
— Bizonyíthatóan fiatalkorúak. Különböz típusú területek helyén (így a Fekete-tenger),
illetve paleozóos masszívum helyén (pl. Égéi tenger) jöttek létre. A Fekete-tenger meden-
céjének kialakulása az oligoeén végére — a miocén elejére, a Márvány-tengeré a szar-

mata utánra tehet. Mindezek az óceáni típusú medencék a környez területek rovására
szélesednek. Szerz szerint nincsenek genetikai kapcsolatban az alpi geoszinklinális öv
fejldésével.
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5. A magmatizmus jelenségei az alpi gyrdés területén.

Az els szakasz els stádiumában valamennyi geoszinklinális-süllyedékben többé-
kevésbé erteljes vulkauizmus észlelhet, a mélytörések mentén, bázisos és semleges
lávával (diabáz, spilit, keratofir, porfirit), valamint ezeknek megfelel mélységi kze-
tekkel.

Több geoszinklinális-süllyedékben volt vulkáni tevékenység a júra végén, a kréta
végén és az eocénben, valamint az oligoeénben is. A második stádiumban liiperbázitos

intrúziók is tanúskodnak a mélytörések jelentségérl. Gránitintrúziók ismeretesek
mindhárom stádiumból (felsjúra elttiek, felsjúra-alsókréta korúak, szenon-dániai
emeletbeliek, felseocén-oligocén korúak.).

6. A szerkezeti elemek létrejöttének problémája.
A szerz a szerkezeti elemek három, egymásra épül genetikai sorát különbözteti

meg: x. geoszinklinálisok, amelyek a fejldés során másodrend antiklinóriumokkal
tagolt szinklinóriumokba mennek át, és geoantiklinálisok, amelyek a fejldés során
másodrend szinklinóriuinokkal tagolt antiklinóriumokba mennek át (a tulajdonképpeni
geoszinklinális szakasz három stádiuma során); 2. bels, köztes és elsüllyedékek, vala-
mint az ket elválasztó hegyláncok (a befejez szakaszban), 3. Mély óceáni tipusú
medencék.

A tanulmány csak az els kett keletkezésével foglalkozik.
Az 1. stádium gránitintrúziói az antiklinálisok, illetve antiklinóriumok magjában

találhatók, nagyobb mélységi magmatömegekkel összefüggésben. Magyarázatként
szerz a magma áramlását jelöli meg. Ez a geoszinklinális sávok alól a felpúposodó
geoantiklinálisok alá irányult; asszimiláció, differenciálódás és metaszomatózis követte,
a magmás kzetek egész genetikus sorával.

Az egész 1., geoszinklinális fejldési szakaszra jellemz a földkéreg fels részének
nagy mozgékonysága.

Az 1. és 2. stádium végén volt a legersebb a kéreg behajlása, ekkor vándorolt
át a legtöbb magma a geoantiklinálisok magjába. Ez a folyamat a földkéreg fels részé-

nek megmerevedésével ért véget, valószínleg a kristályosodás következtében. Ezzel
befejezdött a tulajdonképpeni geoszinklinális szakasz.

Ezután jöttek létre a második genetikai sor szerkezeti elemei: pl. a Magyar Medence
és a Küls-kárpáti Elsiillvedék, valamint ennek kompenzációjaként a Kárpátok íve.

A besüllyedés és a kiemelkedés egyaránt korábban különböz mozgási tendenciájú
területekre terjedt ki (Pl. a Magyar Medence ,,pásztás” mélyszerkezete).

A két sor különbsége a magmaáramlás mélységének eítér voltával magyaráz-
ható, amely az id folyamán egyre ntt.

A IÍ. befejez szakasz kezdetére régi törések megújulása és újak keletkezése,

bels süllyedékek létrejötte, ezzel kapcsolatban intenzív vulkáni tevékenység jellemz.
A pleisztocén végével úgy látszik, végéhez közeledik a geoszinklinális fejldése.

De még nem fejezdött be teljesen; errl napjainkban is élénk kéregmozgások tanúskod-
nak.

A szerz 3 ábrával szemlélteti mondanivalóját: 1. Délkeleteurópa történeti-

tektonikai vázlata, 2. a geoszinklinális-fejldés korai stádiuma (triász-középsjúra),

3. a második (flis)-stádium (kréta-középseocén) . A kisméret ábrák rajzolása

elkerülhetetlenül pontatlanságokra vezetett, pl. a 3. ábrán a Magyar Alföld alá észak-

kelet-fell benyúló flis-üledékgyjt-ágat a Dunántúlra is áthúzódónak látjuk.

A cikk végén go címszóból álló irodalomjegyzék van. A magyar szakirodalom-
ból egyedül Vadász E.: Grosstektonische Grundlagen dér Geolo-
gie Ungarns f/955,) szerepel benne. pl. Schmidt E. R. munkáiról sem tör-

ténik említés. Meglep módon nincs megemlítve Stíllé egyik, szerintünk a témánál
feltétlenül tekintetbeveend mve sem (Grundlagen dér vergleichenden
Tetonik, 1924, és Dér geotektonisclie Werdegang dér Karpathen.
1953, A szerz a számunkra szokatlan módon, nem használja a Stíllé féle tek-

tonikai iskola nálunk is elfogadott szakkifejezéseit (pl. orogén, epirogén és szin-

orogén mozgások). Nem használja a „Tethys” elnevezést sem. Egyáltalában nem
beszél — mint a szovjet szerzk általában — hegységképzdési fázisokról, pedig
az általa leírt mozgások jól beilleszthetk lennének a Stíllé által megalapozott fázis-

rendszerbe. A Muratov által többszörösen hangsixlyozott középs eocénvégi, jelen-

ts stádiumhatárban a prepireueusi-balkánázis mozgásait véljük fel-

ismerni. (M é s z á r o s— D u d i c li, 1962.)
Ilyen térben és idben egyaránt széles témájához képest igen kis terjedelm

dolgozatnál természetes, hogy a leírások csak vázlatosak lehetnek, részletezésre, ki-

vételek értelmezésére nincs mód. Mégis megjegyezzük, hogy az olvasóban az a be-
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nyomás támad, mintha a szerz a Magyar Medence neogén üledékeit molassz jellegnek
tekintené. Lehet, hogy ez csak a tömör fogahnazás miatt tnik így.

Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk hegységszerkezeti problémákkal foglalkozó
hazai szakembereink figyelmét Muratov M. V. koncepciójára. A dolgozat tanul-
mányozása többek között arra is serkenthet, hogy hazai kutatási eredményeinket még
fokozottabb mértékben igyekezzünk megismertetni külföldi kartársainkkal is.

ifj. Dudich

N. Mészáros: Studiul litofacial si paleogeografic al depozitelor maríné eocene medii, de
la vest sí sud-vest de Cluj. (Kolozsvártól nyugatra és délnyugatra fekv tengeri középs-
eocén üledékek kzetkifejldési és sföldrajzi vizsgálata.) Studia Universitatis Babes-

Bólyai, Series II. Fascicul I. Geologia-geographia Cluj. 1960. 87—114. o.

Szádeczk y-K a r d o s s F. által az Érdél yi-medence kontinentális üledékeire
kidolgozott üledékképzdési övezet elhatárolásokat a szerz bizonyos módosításokkal
kiterjesztette a középseocén tengeri képzdményekre is. A tengeri kifejldés középs-
eocén képzdményeket peremi (litorális) és bels (sublitorális) jelleg övezetekre
tagolta. Az övezetekben további üledékképzdési szektorokat és sávokat különített el.

Koch Antal klasszikus rétegtani felosztása alapján, esetenként szinteket össze-
vonva, tárgyalja a Kolozsvártól nyugatra lev középseocén képzdmények kifejldési
és sföldrajzi kérdéseit az alábbi rétegtani sorrendben:

I. Anomiás márgás mészkövek és az alsó gipszek szintje.

II. C ryphaea eszterliázyi szint.

III. Nummulites perforatus szint.

IV. Molluszkás márga és mészk szint.

V. A szürke Ostreás márgák szintje.

VI. Az alsó durva mészkövek szintje.

A középseocénen belül három süllyedési szakaszt különböztetett meg:
1. A Zsibó környéki kristályos-mezozóos masszívum lesüllyedése. (Az alsó tarka

sorozat alsó részének kialakulása.)

2. A második szakasz idején a süllyedés maximuma továbbra is Zsibó környékén
volt, de elérte a Kolozsvártól nyugatra lev területet is. (Az alsó tarka sorozat fels felé-

nek kialakulása Zsibó vidéken és Kolozsvár környékén alsó tarka üledékek.)

3. A középseocén fels részében játszódott le, mind Zsibó, mind Kolozsvár
környékén éreztette hatását. (Középseocén tengeri sorozat.)

A szerz korábban végzett paleoökológiai tanulmányaira támaszkodva megálla-
pította, hogy a középseocén üledékösszlet lerakódása idején trópusi jelleg klíma ural-

kodott, a tenger vize magas hmérséklet és normális sótartalmú, oxigénben dús, szén-
hidrogénben szegény volt.

Az Erdélyi-medence nyugati részének középseocén képzdményeit oknyomozó
módon tárgyaló alapvet tanulmány az egyes földtani szintekrl szemléltet jelleg ki-

fejldési, sföldrajzi és vastagsági térképeket tartalmaz.
Gidai L.

N a 1 i v k i n, G. V. : A flis — szárazföldi üledék. Doklady Ak. Nauk SzSzSzR, 141/4.,

1961 december. Oroszul.

A világhír szerz indokolja és összefoglalja a flis keletkezésére vonatkozó állás-

pontját. Ezt már kétkötetes „Fáciestanába n” (1956; ismertetve a Földtani Köz-
löny 1958. 2. számában) vázolta: a flist a molasszal együtt a hegységlábi szárazföldi üle-

dékek közé sorolta. Bírálta N. B. Vasszojevicsés mások nézetét, amely szerint

a flis a geoszinklinálisok közepén, tehát tengerben, 200—400 m mélységben képzdik.
N alivkin a flist nem sokkal elbb felgyrdött hegylánc („kordillera”) lábá-

nál, alluviális síkságon, valamivel a tengerszint felett képzdött üledéknek tartja, egyes
esetekben deltajelleggel. Mai példaként a Hoangho és a Jangce alsó szakaszának nagy,
iszapos áradásait említi.

A mélyebb tengeri képzdést az erre utaló fauna hiányára hivatkozva veti el.

A flisben talált Foraminiferákat, Radiolariákat, Ostracodákat
és glaukonitszemcséket szélviharok útján a közeli, lapos tengerpart homok-
jából származtatja. Különösen nyomós érvként említi azt a tényt, hogy a fllsösszlet víz-

szintesen kszénösszletbe mehet át. Elmélete javára értelmezi a „vadflist” is.

A flis-problémát nem tartja véglegesen megoldottnak, de az ismertetett származ-
tatást tartja legvalószínbbnek.
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Elméletét a Kárpát-Balkán geoszinklinális eocén flisére nem tartjuk alkalmaz-
hatónak. Mészáros Miklóssal közösen írt dolgozatunkban (Földtani Közlöny 1962.
2. szám) megmaradtunk M. Ksiazkiewiez és mások tengeri (inélyneritikus-batiá-

lis) képzdést feltételez elmélete mellett. N alivkin újabb dolgozatának érvelése
sem megggyz. Különösen a (részben éppenséggel mélyebbvízi) tengeri fauna „eolikus”
származtatása tnik erltetettnek. Bár ritkán, de akad makrofauna is a flisben ! sföld-
rajzilag pedig rendkívül valószíntlen, hogy a többezer méter vastag flis összlet az egész
alpi geoszinklinális-rendszer hosszában egyönteten Hoangho-méret folyamok alsósza-

kaszjelleg elöntéseibl származzék.
A kszénösszletbe való átmenet az általunk megkülönböztetett „átmeneti öv”

jellegzetességei közé tartozik. Hasonlóképpen értelmezhet a „vadflis” is.

N a 1 i v k i n elgondolása azonban, mint a lehetségek egyike, igen elgondol-
koztató. Lehetséges, hogy „flis” néven igen különböz eredet üledékes kze-
teket foglalunk össze. A probléma a kolajföldtan számára sem közömbös

!

Ifj . Dudich
N e in k o v, G. I.: Dimorfizni u nummulitov.

(A dimorfizmus jelensége a Nummuliteszeknél.) ~r Voproszü Mikropaleontologii, 3,

p. 50— 66, 1960.

A nemzedékváltás biológiai lényegének rövid ismertetése után, szerz felvázolj a
a tudományos megismerésnek fbb mozzanatait, melyek a dimorfizmus helyes értelme-
zéséhez vezettek. E fbb mozzanatok H a n t k e n M., de laHarpe, Ph„ Muni-
er—Chalmas, E„ kistér, J., S c h a u d i n n, F., újabban pedig H o f k e r,

J. és M y e r s, E. H. munkásságához kapcsolódnak. Kiemeli H a n t k e n-nek a
Foraminiferák ivari kétalakúságára vonatkozó nagyjelentség felismerését, mely azon-
ban írásos közlés hiányában a prioritásnál sajnálatosan nem jöhetett számításba.

A dimorfizmus felfedezése lényeges korrekciókat hozott a Nummuliteszek osztá-

lyozásában és revideálják a fajokat és a fajneveket is. Nemkov részletesen ismerteti

azokat a jelölési módokat, melyeket a különböz szerzk ajánlottak az egyes generációk
elnevezésére. Külön kiemeli Boussac, J. (1911) javaslatát a Nummulites-íajók egysé-

ges elnevezésére, mely egyszerségénél fogva rövid id alatt elterjedt a paleontológusok
körében. Boussac jelölési rendszere azért is indokolt, mert teljesen megfelel a zooló-

giái nomenklatúrái szabályoknak s mint ilyen, egyedül ez a helyes és érvényes. Meg-
jegyzend, hogy ma is ez van érvényben. Énnek értelmében a faj nevét annak a gene-
rációnak a nevérl veszi, mely a prioritást élvezi s ehhez csatlakozik a makroszférás
generációnál az A, a inikroszférás generációnál a B bets jelölés. (Például: a N. striatus

Brug. 1792 és a ,,N. contortus Desh. 1838” dimorfpár jelölése a következ: N.
striatus Brug. forma A, ill. N. striatus Brug. fonna B.)

A továbbiakban a Nummuliteszek két generációjának általános jellemzését adja,

részletesen elemezve azokat a jellegeket, melyekben a két generáció hasonló, ill. eltér
egymástól. E fejezetben találjuk a legtöbb önálló vizsgálati eredményt és itt domborodik
ki legjobban Nemkov -nak a Nummuliteszek morfológiájában és ökológiájában
való jártassága is.

Végül nagyon szemléltet és hasznos táblázatban közli a szovjet földtani kiadvá-
nyokban publikált Nummulitesek listáját, melynek 1 16 fajából a szinonim-alakok kizárása

és az egységes fajelnevezés keresztülvitele után mindössze 59 fajt tart érvényesnek.
Kecskeméti

Nemkov, G. I.: Szovremeniiüje predsztavityeli szemejsztva Nummulitidae i ih obraz

zsiznyi.

(A Nummulitidae család ma él képviseli és azok életmódja.) — Bjull. M. Ob.-va
Iszpit. Prirodi, otd. geologii, 35, p. 79—86, 1960.

A paleogén rétegtan szempontjából oly fontos Nummulites nemzetség képviseli
az oligocén végén kihaltak. A publikációk egész sorában említett „recens Nummulite-
sekrl” (N. cummingi, N. radiatus, etc.) a behatóbb vizsgálat során kiderült, hogy ezek-

nek az alakoknak a zöme más nemzetségekbe
(
Operculina , Operculinella) tartozik, néhány

pedig az idsebb rétegekbl mosódott be.

így ma az indiai- és csendes-óceáni terület trópusi sekélytengereiben csak az

Operculinella, Operculina, Heterostegina és Cycloclypeus nemzetségek képviseli élnek

a Nummulitidae családból. Mindezek az alakok — mint azt szerz 1959-ben a Tonkini-
öbölben (Észak-Vietnam) végzett ökológiai tanulmányai feltárják — a korallzátonyok
kifejldési övében a legelterjedtebbek, ahol fenéklakó életmódúak. Közülük az Operculi-

nák a leggyakoribbak, nagy fokú euriterm és euribat képességgel. A génusz változékony-
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sága igen nagy fokú s tagjai között vannak olyan kozmopolita alakok is (pl. Operculina
ammonoides), melyek a legkülönbözbb földrajzi szélességek tengereiben egészen az
Északi-J eges-tengerig elterjedtek s különböz mélységekben (1 — 4500 m között) is
megtalálhatók

.

A ma él és paleogén Operculinák ontogenezisének vizsgálata alapján szerz
feltételezi, hogy az Operculinák a Nunmmliteszek utódai. Az Operculina ammonoides
egyedfejldése azt mutatja, hogy a ház a fejldés korai stádiumában involut, nummu-
litoid jelleg s csak a fejldés kési szakaszában válik evolúttá, azaz operculinoid jellegvé.
Tehát az egyedfejldés az involut fejldési stádiumból az evolut fejldési stádiumba
való fokozatos átmenetet hangsúlyozza. E pontnál azonban megjegyzi a szerz, hogy
végleges megállapításokra csak további részletes vizsgálatok után kerülhet sor.

Kecskemét i

A geológus szerepe a nemzetgazdaságban.

Bull. Geol. Soc. Am. 3 (1962).

No lan T.B., az Amerikai Földtani Társulat volt elnöke, búcsúbeszédében
foglalkozik az amerikai geológusoknak az Egyesült Államok nemzetgazdaságában elfoglalt

helyzetével és feladataival. Bevezetben ismerteti két eldjének hasonló témakörbl
vett eladását. Az egyik 1902-ben hangzott el és azokkal a lehetségekkel foglalkozik,

amelyek a geológus mint egyén eltt állnak. A másiknak, 1937-ben, a földtan, mint
tudomány volt a tárgya. Jellemz módon a mostani elnöki eladás homlokterében az Egye-
sült Államok nemzetgazdasága és ásványi nyersanyagtartalékai állnak és a geológus mint a
közösség tagja jelentkezik, akinek sorsa és feladatai szoros kapcsolatban valmak a közös-
ség sorsával és szükségleteivel. Részükre természetesen meglep annak hangoztatása,
hogy milyen fontos feladatok hárulnak a geológusra a népgazdasági tervezés és a nyers-
anyagkutatás terén. Az eladó szerint — bár a geológusok száma 60 év alatt 200-ról

kb. 15 ooo-re emelkedett — még mindig háttérbe vannak szorítva, fleg a magasabb
irányító állami szervek szakérti között alig találkozunk geológussal. Súlyos hiba eladó
szerint az is, hogy a geológusok közt elég nagy a munkanélküliség, ami maga után vonja,
hogy mind kevesebb fiatal férfi és n választja ezt a szakmát életpályául. Holott a nép-
gazdaság hosszútávú tervezésénél, új nyersanyagforrások és új anyagok felkutatásánál
nélkülözhetetlen a geológus dialektikus gondolkodás módja (ezt az Egyesült Államokban
valószínleg proskribált szót természetesen eladó nem mondja ki, csak körülírja).

Példákkal illusztrálja, milyen káros és veszélyes a nemzetgazdasági tervezés, készlet-

számítás és elrejelzés szempontjából a statikus gondolkodásmód, a jelen helyzet válto-

zatlan kivetítése a jövbe. A geológus feladata, hogy a nemzetgazdászok és statisztikusok

tervezési módszereit kiegészítse mindazokkal az összetevkkel, amelyek azok számára
ismeretlenek.

K.

Pélissonnier, H. : Classifications uiétallogéniques: problémes et essais de synthése. —
Chronique des Mines et de la Recherche Miniére 30. No 306:43—57, 307:83—95. 1962.

A klasszikus ércteleprendszerek (de Launay, Eindgren, Schneider-
h ö h n) elvesztették általános hitelüket, mert egyetlen paraméterre, mint felosztási

alapra [hmérséklet (de Launay, Eindgren) ásványparagenezis (Sehneider-
h ö h n)

]
való felépítésük az ércteíepek nagy többségére nem volt egyértelmen alkal-

mazható. Nem vezetett megoldáshoz a genetikai kérdések teljes kikapcsolásával érc-

teleptípusokra felépített gyakorlati osztályozás (B 1 o n d e 1 , Mutch, R o u t h i e r) sem.
Szerz szerint az érctelep-rendszerezést csak általános geokémiai keretbe illesztés

és a konkrét fizikokémiai alapokhoz való visszatérés segítheti ki válságából. Az ércanyag
eredetének, szállításának és lerakódásának egészen általános és logikailag igen világos

áttekintésével alapozza meg a „mélységi” (nem abisszális, hanem inkább magmás ere-

det és közvetítésnek nevezhet) érctelepek javasolt új rendszerét. Ez a képzdési
mélység és hmérséklet függvényében történ diagramszer ábrázolásában ugyanazokhoz
az alapvet kritériumokhoz nyúl, mint Szádeczky.* Az általános fizikai paraméte-
rekkel meghatározott ércteleptani kategóriák Pélissonnier diagramjában geo-
kémiailag pontosakká és áttekinthetvé válnak és szemléletesen kidomborodnak a ko-
rábbi rendszerezések (és pongyola szakkifejezés-használatok) alapvet hibái.

Az új rendszerezésnek fémek szerint a világ legfontosabb érctelepeire való alkal-

mazása egyelre nem egyéb egy érdekes kísérletnél, de igen valószín, hogy helyesen
világítja meg az exaktságra törekv ércföldtani rendszerezés célravezet útját.

Pantó G.
* MTA Msz. Tud. Oszt. Közi. 20:253—243. 1957
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1962 szi ülésszakon elhangzott eladások

Szeptember 5. Földtani Közlöny Szerkesztbizottsági ülés

Eln ök: Vadász Elemér
Napirend: Földtani Közlöny 92. köt. 4. fz. összeállítása.

Résztvevk száma: 7

Szeptember 10. Elnökségi ülés

Elnök: K e r t a i György
Napirend: 1. 1962 els félévi munka értékelése; 2. 1962 második félévi munka-

terv; 3. 1963 évi munkaterv elkészítése; 4. 1963 évi Tisztújító Közgylés elkészítése;

5. Ifjúsági Díj Bizottság kijelölése.

Résztvevk száma: 4

Szeptember 19. Évadnyitó eladóülés

Elnök: K e r t a i György
P á 1 f y József: Hipomagmás kzetalakulás és átalakult feketekszenek a Mecsek-

hegységben
Vita: Szádeczky-Kardoss E., Csajághy G., Seherf E., Sztrókay K., Jantsky B.,

Székyné Fux V., Szádeczky-Kardoss E., Pálfy J., Kertai Gy.
Lengyel Endre : Hidro- és karbovulkanitfáeiesek a parádi Pálbükk homokk-

andezit kontaktusában
Vita: Székyné Fux V., Lengyel E., Kertai Gy., Szádeczky-Kardoss E., Sztrókay K.,

Kertai Gy., Jantsky B., Kubovies I., Sztrókay K., Jantsky B., Székyné Fux V., Lengyel
E., Kertai Gy.

Csalogovits István: Földtani és kzettani vizsgálatok Szanda—Bércéi
környékén

Vita: Sztrókay K., Jantsky B., Csalogovits I., Kertai Gy., Csalogovits I., Kertai Gy.
Bejelentés :

Sztrókay Kálmán : Inezit Gyöngyösoroszi ércteléreibl
Vita: Csajághy G., Sztrókay K., Kertai Gy.
Résztvevk száma: 34

Szeptember 19. Mérnökgeológiai Szakcsoport Munkabizottsági ülés

Vita: Szilágyi Imre , .Tervezési elírás út-vasútépítés mérnökgeológiai el-
munkálataira” c. tanulmányán. Az ülést levezette: Szilágyi Imre.

Résztvevk száma: 7

Szeptember 22. Kirándulás Ipolytarnócra az Országos Természetvédelmi Hivatallal közös

rendezésben

A kirándulás vezeti: B a r t k ó Lajos, T a s n á d i-K u b a c s k a András és

Vitális Sándor
A reggel 7 órától este 9 óráig lebonyolított gazdag program állomásai:

x. B a r t k ó Lajos a pásztói vízkutató fúrások földtani-vízföldtani eredményeit
ismerteti.

2. A nagybátonyi Sulyomtet andezit-helvéti slir kontaktusát, az olajnyomos
andezittelért Bartkó Lajos mutatja be.

3. Rövid pihen a Nógrádi Szénbányászati Trösztben, Salgótarjánban.
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4. Az ipolytarnóci kövesült lábnyomok új feltárásának bemutatása T a s n á d i

Kubacska András vezetésével. Az ipolytarnóci növénylenyomatos és cápafogas
lelhely megtekintése.

5. Nógrádszakál. A Bertece-patak menti tortónai heteroszteginás tufás inárga
kifejldés megtekintése B a r t k ó Lajos vezetésével.

6. Benczurfalva. Látogatás id. Szabó István szobrász mtermében (Benczur-
mterem) .

7. Endrefalva. Andezittelér-oligocén slir kontaktus megtekintése B a r t k ó
Lajos vezetésével.

Visszaérkezés Budapestre 21 órakor.

Résztvevk száma: 72

Október 3. Csoport-titkári értekezlet

A Szakcsoportok, Vidéki Csoportok titkárainak értekezletét Morvái Gusztáv
ftitkár vezette le.

Résztvevk száma: 6

Október 3. Választmányi ülés

Elnök: Kertai György
Napirend: 1. Beszámoló a Társulat 1962 I. félévi mködésérl. 2. Az 1962 II.

félévi munkaterv bemutatása.
Résztvevk száma: 27

Október 3. Negyedkorföldtani eladóülés

Elnök : Kertai György
C a i 1

1

e u x, André (Paris, Sorbonne) az egykori (pleisztocén) periglaciális öv
és a mai jégkörüli terület két jelenségét, a periglaciális-atektonikus diapirjelenségeket és

keletkezésük magyarázatát, valamint a jégkörüli területeken mutatkozó, tálalakú, fel-

színközeli jéglencsék létesülésére és elolvadására visszavezethet mélyedések („pingók”)
keletkezését mutatta be.

Vita: Kertai Gy.
Kri ván Pál—R ózsavölgyi János: Andezittufit-anyagú felspleisztocén

(rissij vezetszint a magyarországi löszösszletekben
Vita: Siposs Z., Kriván P., Kertai Gy.
Kri ván Pál: Az édesvízi (forrásvízi) mészképzdésrl és kifejldési típusairól

egy mai példa elemzése alapján.

Vita: Kertai Gy.
M u c s i Mihály: Finomrétegtani vizsgálatok a Duna—Tisza közi édesvízi karbo-

nátkife
j
ldéseken

Vita: Jantsky B., Muesi M., Rónai A., Jantsky B., Láng S., Kertai Gy., Kriván
P., Scherf E., Miliáltz I., Mucsi M., Rónai A., Mucsi M., Rónai A., Muesi M., Kertai Gy.

Szónoky Miklós: A szegedi téglagyári szelvény finomrétegtani felbontása.

Vita: Kriván P., Kertai Gy.
Résztvevk száma: 53

Október 4. Agyagásványtani Szakcsoport eladóülése a Szilikátipari Tudományos Egyesület
Finomkerámiai Szakosztályával közös rendezésben

Elnök: Sztrókay Kálmán
Barna János—N e m e c z Ern—V a r

j u Gyula: Mádi (Királyhegy) allevardit-

tartalmú plasztikus agyag teleptani, ásvány-kzettani, genetikai, kolloidkémiai és Teoló-

giai vizsgálata
Felek Béla: Technológiai kísérletek az allevarditos kzettel
Vita (mindkét eladáshoz): Takáts T., Szepesi K., Náray-Szabó I., Richter V.,

Barna J., Varjú Gy., Nemecz E., Sztrókay K.
A vita elnöki összegezése elismeréssel állapította meg, hogy az 1962-ben feltárt

új, nagy gazdasági jelentség, allevardit-tartalmú plasztikus agyag teljes komplexitású
feldolgozása és, az eredmények bemutatása fél év leforgása alatt került a nyilvánosság
elé, feltárva az anyag ásvány-kzettani alkatát, genetikáját, kolloidkémiai és Teológiai

tulajdonságait, benns kapcsolatban a technológiai felhasználással, s a kerámiai gyárak-
ban folyó kísérletekkel.

Résztvevk száma: 60

10 Földtani Közlöny
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Október 8—13. Olajbányászati tudományos ülésszakok
Az Olajbányászati tudományos ülésszakok tárgya és rendezi:
1 . Olajbányászati jubileumi Konferencia a kolajbányá-

szatban alkalmazott tudományok határkérdéseirl, az Országos Kolaj- és Gázipari
Tröszt, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Magyarhoni Földtani
Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete rendezésében.

2 . III. Nemzetközi Geokémiai Konferencia a Ceskoslovenské
Naftové Dolv, Brno; az Instytut Naftovy

v
Kraków; az Országos Kolaj- és Gázipari

Tröszt, a M. Áll. Földtani Intézet és a M. Áll. „Eötvös Loránd” Geofizikai Intézet ren-
dezésében.

Az ülésszakon tagtársaink részérl elhangzott eladások
(névsorrendbeu)

:

Bán Á.—D u b a y T. : Víznyomással mköd kolajtelep mvelése a sebesség-
potenciál-mez mesterséges megváltoztatásával

Gyulay Z. : A kolajbányászat és a földgázipar mérnökképzésének igényei és
problémái

J á r á n y i I.—K i s s E.—S zalánczy Gy.—S zolnoki J. : Kolajkutak
néhány jellemzjének változása mikrobiológiai kezelés hatására

K e r t a i Gy.—K a s s a i E- : A kolaj és földgáztárolók földtani alakulata és
termelési rendszerének összefüggései

M a
j
z o n E.—C s i k y G.: Az slénytan szerepe és jelentsége a szénhidrogén-

kutatásban
Scheffer V.—D a n k V. : Gravitációs és szeizmikus maximumok összehason-

lító elemzése és egybevetése a magyarországi földtani alakulatokkal
Stegena E. : A geokémiai kolajkutatás elvi alapjairól

Tömör J.—G ó c z á n F.—K rivánné Hutter E. : Magyarországi k-
olajok keletkezési idejének meghatározása

Külföldi résztvevk földtani-geokémiai tárgyú el-
adás a i:

A k s i n, V.—-F i 1 j
a k, R. : Kolaj- és földgázkutatás és termelés Jugoszláviában

Stemulak, J. : Kolajkutatás módszerei és iránya Lengyelországban.
Wienholz, R.:A kolaj- és földgázkutatás helyzete és problémái az NDK-ban
A 1 e k s e

j
e v, F. A. : A deutérium geokémiája a földalatti vizekben

A n t o n o v, P. A.: Az ásványi kzetek diffúziós áteresztképessége
Colombo, U.—S i r o n i, G.: Geokémiai szénhidrogénkutatás: laboratóriumi

tanulmány
Dostálek, M.—K v e t, R.: A mikrobiológia alkalmazása a kolajat ígér

területek vizei eredetének tanulmányozásában
Glogoczowski, J.J.: A legutóbbi geokémiai vizsgálatok eredményei a K-

olaj Intézetben és a további kutatómunka iránya ezen a területen

Gumulka, J. : A felszíni vizek geokémiája a sótömzsök és tektonikus zavarok
területén

Hunt, J. M. : Üledékek szerves tartalmára vonatkozó geokémiai adatok

J asenev, B. P. : Mélységi gázos magmintákon végzett vizsgálatok a SZU egyes
körzeteiben

Karaskiewicz, J. : Gazometriai módszerek alkalmazása felszíni mikrobioló-
giai anomáliák meghatározásánál

Karaskiewicz, J.: Kolajtárolók mikrobiológiai aktivizálásával kapcsolatos
kísérletek

K e r s t e n, D. Ch.: A mykobaktériumok — mint a kolajkutatás próbaorganiz-
musai — tulajdonságainak vizsgálata

M e i n h o 1 d, R. : Nagy kolajfelhalmozódások geológiai és geokémiai elfeltételei

Michalicek, M. : Csehszlovákiában 1952—55. években végzett geokémiai
felszíni kutatómunka értékelése

M ü 1 1 e r, P. : A Thüringiai-medence mélyvizeinek geokémiai vizsgálata

Simanek, V.: A geokémia hozzájárulása a dunai alföld kolaj-anyakzeteinek
és tárolókzeteinek azonosításához

Strzetelski, J. : A Közép-Kárpátok elhegyeinek geokémiai felszíni anomá-
liái és geológiai mélyszerkezete

Wienholz, R.: Szénhidrogén-tárolók geológiai és geokémiai vizsgálata az

NDK-ban
W i t h e r s p o o n, A. : A kolaj kolloidális jellege.



Társulati ügyek 147

Zlotnicka, J. : A vándorlás irányának meghatározása és a kolajszintek
korrelációja a kolajhamuban található nyomelemek alapján, az alsókréta mintájára.

Az október 8-i Plenáris ülésen CzottnerS. nehézipari miniszter „A magyar
olajbányászat gazdasági jelentsége" címmel, B e s e V. az OKGT vezérigazgatója,

választmányi tagunk pedig ,,A huszonötéves magyar olajbányászat története” 'címmel
tartott eladást.

A konferenciák helye: Gellért Szálló, félemeleti teaszalon, ill. félemeleti hall.

Október 19. Eladóülés

Elnök : B o g s c h László
C a i 1

1

e u x, André professzor (Paris, Sorbonne) háromhetes magyarországi
tanulmányútjának utolsó napján vetítettképes eladásban számolt be az Antarktisz
területén végzett éghajlattani és földtani megfigyeléseirl. Eladásának keretét az általa

szerkesztett, szellemes jelkulcsot alkalmazó antarktiszi földtani térkép adta.

Az eladóülés második részében Cailleux professzor magyarországi tanul-
mányútjának benyomásait s itt végzett homok-szemcsealakvizsgálatait ismertette. Saját
módszerével végzett homok-szemcsealaktani vizsgálatai a M i h á 1

1

z—U ngá r

—

D á v i d-féle módszerrel végzett vizsgálatokkal teljesen egyértelm eredményeket adtak.
Cailleux professzor a benyomások összegezése során kitért a periglaciális öv mész-
kérgeinek keletkezésére is, melyet K r i v á n P. kifagyásos CaC0

3
-kiválási magyarázata

alapján megoldottnak tekint.

Cailleux professzor eladását és beszámolóját Bárdossy György kitn
tolmácsolásában hallottuk.

Vita: Láng S., Cailleux, A., Bogsch L., Miháltz I., Bogsch L.
Résztvevk száma: 123.

Október 22. Agyagásványtani Szakcsoport eladóülése

Elnök: N e m e c z Ern.
N á r a y-S z a b ó István—S z á n t ó Ferenc—G i 1 d e Ferencné: Na,C0

3
kezelés

hatása a montmorillonit bázislapvonalainak megjelenésére
.Vita: Takáts T., Csajághy G., Kiss L., Juhász Z., Mándy T., Bárdossy Gy., Xe-

mecz E.
Résztvevk száma: 28

Október 26. Mérnökgeológiai Szakcsoport kirándulása

Kirándulásvezet : Vitális György.
Útvonal: Budapest—Gyöngyös—Gyöngyösoroszi, épül völgyzárógát és kör-

nyéke — Gyöngyösvisonta, tervezett külfejtés területe —• Gyöngyösvisonta, D-i külfejtés
épül víztelenít aknája —- Gyöngyös — Budapest.

A kirándulás egyes állomásain elhangzott eladások — ismertetések:
1. Gyöngyösoroszi, völgyzárógátnál:
Mátrai Gyula : A völgyzárógát tervezési és folyamatban lev kivitelezési

munkálatai
Vitális György: A völgyzárógát helyének földtani viszonyai
Molnár Lajos: A völgyzárógát helyének vizsgálata geoelektromos módszerekkel.
2. Gyöngyösoroszi, agyagfejtnél:
Vitális György: A völgyzárógát agyagfejtjének földtani viszonyai.
Molnár Lajos: A völgyzárógát agyagfejtjének kijelölése geoelektromos mód-

szerekkel.

3. Gyöngyösoroszi, ércbányánál:
Siklóssy Sándor: A gyöngyösoroszi ércbánya bányaföldtani viszonyai, ércei-

nek genetikája

4. Gyöngyösvisonta, tervezett külfejtés helyén:
Konyor László: A gyöngyösvisontai külfejtés talajmechanikai és vízföldtani

eltanulmánya
5. Gyöngyösvisonta, D-i külfejtés víztelenít aknájánál:
Bodó László: A gyöngyösvisontai D-i külfejtés víztelenít aknájának építése.

A kirándulás érintette mszaki földtani problémák számos kérdésre és hozzá-
szólásra, élénk eszmecserére adtak módot. Az autóbuszokkal lebonyolított sikeres kirán-
dulást Gyöngyösön hangulatos borkóstolás zárta le. A borkóstolón a kirándulás részt-

vevi Gyöngyös Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának vendégei voltak.
Résztvevk száma: 71
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November 6. Mérnökgeológiai Szakcsoport helyszíni szemléje

A Vasas Sportegyesület II. Pasaréti út n—13 alatti sporttelepén folyamatban
lev nagyarányú mszaki földtani munkálatokat a Mérnökgeológiai Szakcsoport tagjai
helyszíni szemlén tanulmányozták. A szemlén a munkálatok ismertetésére felkért szak-
emberek, a FÖMTI munkatársai nem jelentek meg.

Résztvevk száma: 7

November 8. Eladóülés a Magyar Mezozóos Bizottsággal közös rendezésben
'

Raileanu, Grigore professzor (Bueuresti) A Déli Kárpátok mezozoikuma
címmel tartott eladást.

Résztvevk száma: 57

November 12. Elnökségi ülés

Elnök: K e r t a i György
Napirend: 1. Kertai György elnök beszámolója bulgáriai útjáról; 2. 1963.

évi els félévi munkaterv megvitatása; 3 1963 évi külföldi rendezvények.
Résztvevk száma: 5

November 14. Eladóülés

Elnök: B o g s c h Eászló.
Juhász András : A Keletborsodi bamakszénmedence földtani problémái

az újabb kutatási adatok alapján.
S i n y e i István—Z e n t a y Tibor: A bamakszéntelepek fekü-fed kzeteinek

üledékföldtani feldolgozása.

Balázs Zoltán—B o r b é 1 y Sándor: A Keletborsodi medence szerkezeti,

hidrogeológiai viszonyai.
Vita (mindhárom eladáshoz): Bogsch L., Balogh K., Schréter Z., Böcker T.,

Juhász A., Balogh K., Schréter Z., Sinyei I., Balázs Z., Borbély S., Bogsch E.
Résztvevk száma: 37

November 14. Mérnökgeológiai Szakcsoport Munkabizottsági ülés

Az 1962. szeptember 19-én megkezdett vita folytatása Szilvágyi Imre „Ter-
vezési elírás út-vasútépítés mérnökgeológiai elmunkálataira” c. tanulmányán. Az ülést

Szilvágyi Imre vezette le.

Résztvevk száma: 7

November ig. Agyagásványtani Szakcsoport eladóülése

Elnök: N e m e c z Em.
Juhász Zoltán: Kaleium-bentonitok termikus gélöregedése
Vita: Nemecz E., Náray-Szabó I., Barna J., Varjú Gy., Juhász Z., Nemecz E.
Résztvevk száma: 23

November 21. Mérnökgeológiai Szakcsoport Munkabizottsági ülés

Szilvágyi Imre „Tervezési elírás út-vasútépítés mérnökgeológiai elmunká-
lataira” c. tanulmányának vitája harmadik olvasásban. Az ülést Szilv ágyi Imre
vezette le.

Résztvevk száma: 5

November 22. Szénkzettani Munkabizottság alakulóülése

Elnök: S o ó s Eászló
S o ó s Eászló: A Magyarhoni Földtani Társulat Szénkzettani Munkabizottságá-

nak célkitzései, munkaterve
P a á 1 Árpádné: Az snövények szerepe a pécsi liász kszéntelepes összlet meddi-

nek kialakításában
Vita: Soós E„ Stieber J., Paál Á.-né, Soós E„ Paál Á.-né, Szádeczky-Kardoss E.,

Paál Á.-né, Szádeczky-Kardoss E„ Greguss P., Szádeczky-Kardoss E„ Sárkány S.,

Stieber J., Paál Á.-né, Sárkány S., Greguss P., Paál Á.-né, Gyovai L„ Greguss P., Gyovai
L., Soós L„ Laczó I., Soós L-

Résztvevk száma: 43



Társulati ügyek 149

November 28. Eladóülés
Elnök: K e r t a i György
Siposs Zoltán: A dél-dorogi medencerész oligocén képzdményeinek fácies-

viszonyai
Krivánné Hutter Erika: Oligocén rétegsorok palynológiai tagolódása a

Dorogi-medencében
Nagyné Gellay Ágnes: Az oligocén kifejldések párhuzamosítása a Dorogi-

medence déli részén foraminifera vizsgálatok alapján
Vita (mindhárom eladáshoz): Báldi T., Schréter Z., Majzon E., Nagy R.-né,

Siposs Z., Nagyné Gellay Á., Krivánné Hutter E., Kertai Gy., Siposs Z., Kertai Gy.
Bejelentés :

B i d 1 ó Gábor—T örök Endre : A Marcal hordalékának ásványtani vizsgálata

Résztvevk száma: 53

December 3. Agyagásványtani Szakcsoport eladóülése a Szilikátipari Tudományos Egye-
sület Szilikátkémiai Bizottságával közös rendezésben

Elnök: N e m e c z Ern
Albert János—N ára y-S z a b ó István: Téglaagyagok diffraktométeres vizs-

gálata nyers és hevített állapotban
Vita: Grofcsik J., Nemecz E., TakátsT., Kocsaloda E., Nemecz E. Mindkét eladó

hozzászólásonként válaszolt.

Résztvevk száma: 51

December 5. Eladóülés
Elnök : Kertai György
M i k ó Eajos: A Velencei-hegységi kutatások újabb eredményei
K o v á c h Ádám: A Velencei-hegység ólomérceinek izotopanalitikai vizsgálata

Sámsoni Zoltán: A Velencei-hegységi ólomércek nyomelemeinek spektrográfiái

vizsgálata
R i s c h á k Géza: Beszámoló a Velencei-hegységben végzett geokémiai kutatásról

Földvári Aladár : A Velencei-hegység földtani problémái
Vita (az elhangzott eladásokhoz)

:
Jantsky B., Szalay T., Pantó G., Kiss J., Morvái

G., Kubovics I., Kertai Gy., Jantsky B., Pantó G., Kertai Gy., Kubovics I., Jantsky B.,

Mikó E., Kiss J., Kovách Á., Kiss J., Kovách Á., Rischák G., Jantsky B., Sámsoni Z.,

Kertai Gy.
Résztvevk száma: 58

December ig. Választmányi ülés

Elnök: B o g s c h Eászló
Napirend: 1. 1963 évi munkaterv megvitatása. 2. 1963 márciusi Tisztújító

Közgylés Elkészítése: a) Jelölbizottság kiküldése, b) Emlékérembizottságok fel-

kérése. 3. Folyó ügyek.
Résztvevk száma: 26

December ig. Klubest
Az év utolsó rendezvényén K r ö s s y Eászló vetítettképes — keskenyfiknes

útibeszámolóban összegezte kínai útjának munkaeredményeit, élményeit. Az útibeszá-
molót követen Morvái György ftitkár rövid visszatekintésben felvázolta a Társulat

1962 évi tevékenységének jellemz vonásait s közvetlen feladatait. A klubestet Kri-
v á n Pál vezette le.

Résztvevk száma: 41

A Magyarhoni Földtani Társulat Elnökségének újévi köszöntje :

„Mente et malleo”

Százados Társulatunk életében három év nem nagy id. Perg gyorsasággal mú-
lott el az utóbbi három év is, a nemrég még új — azóta már harmadik újévi köszöntjét
író elnökség számára is. Most, hogy eljött a harmadik újév, s vele a lelép elnökség az
utolsó negyedévre nyitja a naptárt, köszönetét mondunk társainknak, a tagoknak, hogy
önzetlen és áldozatos segítségükkel, az azonos cél közös munkálásában tették pergvé
számunkra az idt.

Most, az újév hajnalán, amidn legkedvesebb kötelességünknek, jókívánságaink
kinyilvánításának tehetünk eleget, tagjainknak s márciusi új elnökségünknek egyaránt
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boldog új évet, s ami azt boldoggá teheti: egyetértésbl adódó eredményt, alkotásból
fakadó örömet, egymás sikerén épül jövt, ers, lendületes, virágzó és maradandóan
fiatal Földtani Társulatot kívánunk.

Budapest, 1962 december 27.

A Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1962 szi Ülésszakán elhangzott eladások

Október 25. Eladóülés a Magyar Földrajzi Társaság Déldunántúli Osztályával közös ren-
dezésben

Elnök: Fejér Leontin
Az eladóülés eltt tartott Vezetségi ülés a Mecseki Csoport 1962 évi mködé-

sével s az 1963 évi munkaterv kidolgozásával foglalkozott.

Szabó Pál_ Zoltán : A nyugati Mecsek morfogenetikai vázlata

J ámbor Áron—N agy Elemér: Az abaligeti mészkfennsík földtani felépítése

R ó n a k y Eászló: A Vízf-forrásbarlang geológiai viszonyai
V a s s Béla: Az Orfi és az Abaligeti barlang kutatásának mszaki kérdései
Vita (az elhangzott eladásokhoz): Szabó P. Z., Jámbor Á., Szabó P. Z., Rónaky

L., Vass B., Fejér E., Szabó P. Z., Vass B., Jámbor Á., Vass B., Szabó P. Z., Kriván P.,

Fejér L.
Résztvevk száma: 49

November 22. Eladóülés

Elnök : Fejér Eeontin
Kovács Endre—N émedi V. Zoltán: Javaslatok a Mecsek-hegység fekete-

kszén kutatási módszereinek és rendszereinek kialakításához
Vita: Fejér L., Pólai Gy., Mául E., Kovács E., Némedi V. Z., Fejér E.
Résztvevk száma: 18

December 14. Klubest

A Bartók Klubban megrendezett klubesten Kriván Pál „Napsütéses Itália”

címmel olaszországi tanulmányútjárói tartott beszámolót mintegy kétszáz színes dia-

pozitív bemutatásával. A zord idjárás ellenére is nagy érdekldéssel kísért élmény-
beszámoló eltt Fejér Leontin méltatta a Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki
Csoportjának 1962. évi ülésszakán kiemelked eladásokkal szerepelt tagtársak munká-
jának eredményességét és jelentségét, majd serkent jutalmul 4 db 250 Ft-os könyv-
utalványt osztott ki közöttük. Jutalomban részesültek: Barabás né Stuhl Ágnes,
Földi Miklós, Szederkényi Tibor, valamint közös eladásukért Kovács
Endre és N é m e d i V. Zoltán.

Résztvevk száma: 34

A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Csoportjának 1962 szi ülésszakán elhangzott

eladások

Szeptember 28. Eladóülés, földtani kirándulás Urkiíton

Résztvevk a Veszprémi Vegyipari Egyetem elöl g ls-kor induló külön autó-

busszal érkeztek Úrkútra. Az eladóülés a községi Tanács klubhelységében, 10 órakor

kezddött meg.
Elnök: Sztrókay Kálmán
Az eladóülés résztvevit R i e g e r Márton az Úrkúti Mangánércbánya Váll.

igazgatója köszöntötte.
Cseh Németh József: Az úrkúti mangánmedence mai földtani értékelése

N e m e c z Ern: Az úrkúti karbonátos mangánérc ásványtani vizsgálata

Grasselly Gyula: Az úrkúti oxidos mangánércek ásványtani vizsgálata

Vita (mindhárom eladáshoz) : Szabóné Drubina M., Szabó E., Vecsernyés Gy.,

Vörös I., Komlóssy Gy., Noszky J., Fekete S., Cseh Németh J., Grasselly Gy., Nemecz
E„ Sztrókay K.
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A „Vörös Csillag” kisvendéglben elfogyasztott ebéd után résztvevk Csárdahegy

—

Bocskorhegy—Felscsinger útvonalú földtani kirándulással zárták a sikeres ülésszakot.

A kirándulást Cseh Németh József vezette.

Visszatérés Veszprémbe 18 órakor, külön autóbusszal.

Résztvevk száma: 61

November 23. Eladóülés

Elnök : N e m e c z Ern
Az eladóülés eltt megtartott Vezetségi ülés az 1962 évi munka értékelésével

és az 1963. évi munkaterv összeállításával foglalkozott.

ifj. D u d i c h Endre—H r i s z t György: Devecser környékének földtana.

Vita: Nemecz E., Kókay J., Erdélyi M., Majoros Gy., ifj. Dudieh E„ Nemecz E.
Láng József: Az Északi Bakony északkeleti részének földtani viszonyai a leg-

újabb kutatási eredmények alapján
Vita: Nemecz E., ifj. Dudieh E., Erdélyi M., Kókay J., Posgay K., Gidai -L-,

Horváth K., Láng J., Nemecz E.
Vörös István „A kabhegyi terület vulkanológiai és szerkezeti viszonyai” címen

meghirdetett eladása a Budapest—veszprémi mútszakasz jegesedésbl ered járhatat-
lansága következtében elmaradt.

Résztvevk száma: 26

A Magyarhoni Földtani Társulat Eszakmagyarországi Csoportjának 1962 szi ülésszakán
elhangzott eladások

Szeptember 27. Eladóülés

Az eladóülés eltt tartott Vezetségi ülés az 1962. évi szi programmal, ebbl
is fként a borsodi barnakszén öngyulladásának okait és megelzésének lehetségeit
tanulmányozó ormosbányai ankéttal foglalkozott.

Elnök: Kovács Lajos.
P o j j á k Tibor: Borsod megyei vulkáni törmelékes kzetek ásvány-kzettani

vizsgálata
Vita: Varjú Gy., Zelenka T., Kövi J., Radócz Gy., Juhász A., Kövi J., Radócz Gy.,

Pojják T., Kovács L.
Mátyás Ern: Beszámoló a kelet-szlovákiai földtani nyersanyagkutatási

tanulmányútról

.

Az eladóülés végén a résztvevk a fiatalon, tragikusan elhunyt Szávai Ferenc
tagtársunkról emlékeztek meg.

Résztvevk száma: 48

Október 18. Ankét Ormosbányán az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Borsodi Csoportjával közös rendezésben

Elnök: Monos János
Vitavezet: B enk Ferenc
Az Ankét témája: A borsodi barnakszén öngyulladásának okai és megelzésének

lehetségei
Tóth István: A borsodi medence V. barnakszén telepe öngyulladásának kérdése

Ormosbányán
Soós László: A kszén öngyulladásának elmélete és borsodi gyakorlati
vonatkozásai
Vita: Juhász A., Latorczai J., Pothorányi L., Varga E., Takács P., Tarján K.,

Jávor A., Molnár S., Kreffly I., Monos J., Soós L„ Benk F.
Az Ankét Viszoczky György ormosbányai igazgató zárszavával ért véget.
Bányajáráson 30 fbl álló csoport vett részt.

Résztvevk száma: 14 1.

November 8. Eladóülés

Elnök: Kovács Lajos.
Az eladóülés eltt tartott Vezetségi ülés napirendjén az 1962. október 18-i

ormosbányai Ankét értékelése és az 1963. évi munkaterv kidolgozása szerepelt.

Kövi János: Újabb kutatási eredmények az Ózd vidéki barnakszén-medencében
Hegeds Károly: Réteg és telepazonosítási problémák az Ózd vidéki barna-

kszén-medencében
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Bejelentés :

R adó ez Gyula: A szarmata barnakszén-telepes rétegcsoport újabb elfordu-
lása a borsodi medencében

Vita (az elhangzott eladásokhoz): Balogh K., Goda L., Hegeds K., Juhász A.
Kövi J., Káli Z., Kéri J., Csilling L., Egerer F., Detre E., Hegeds K., Kovács L.

Résztvevk száma: 39

December 12. Klubest

Elnök : P o j j
á k Tibor

Kovács Lajos: Lengyelországi jegyzetek
Kassai Miklós V. éves geológusmémök hallgató „Fáciesvizsgálatok a mecseki

középs pennbl” címmel kísérletet mutatott be a Mecsek-hegységi középs permi tarka
homokk összlet faeiológiai jellemzésére Botvinkina megállapításai („A réteg-

zettség mint az üledékes kzetek genetikai ismertetjele” c. tanulmány és mellékletei)

alapján.
Résztvevk száma: 31

A kiadásért felels az Akadémiai Kiadó igazgatója Mszaki szerkeszt: Vidosa Lás/ló

A kézirat nyomdába érkezett: 1963. II. T — Példányszám: 1350 — Terjedelem: 13,3 (A/5) ív + 6 old. melléklet.

63.56643 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felels vezet: Bernát György



I. tábla

50 fi

Hóna : Mecseki liász kszenek palynológiai vizsgálata





II. tábla

B ón a : Mecseki Húsz kszenek palynológiai vizsgálata





III. tábla

Kiss : Uránmigráció hidrotermális feltételei





IV. tábla

Széles : Szarmata és pannon kagylósrákfauna a Duna— Tisza közérl





V. tábla

Széles: Szarmata és pannon kagylósrak fauna a Duna-Tisza közer!





VI. tábla

Széles : Szarmata és pannon kagylósrákfauna a Duna— Tisza közérl





MAGYARORSZÁG MEDENCETERÜLETEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ
FÖLDTANI SZERKEZETE

DB. KÖRÖSSY DÁSZI.Ó*

Összefoglalás s Magyarország medenceterületeinek morfotektonikai taglalá-
sával és tektogeneti'kai alakulásával foglalkozunk.

Magyarország területén hét nagyszerkezeti egység és azok érintkezé-
sénél öt f diszlokációs öv különböztethet meg. A nagyszerekezeti egységeken
belüli terület földtani fejldéstörténete hasonló, a mélyszerkezeti rész az alépítmény és
felépítmény kifejldése rokon vonásokat mutat. A nagyszerkezeti egységek elhatárolása,
a közöttük felismerhet diszlokációs övék, a földtani fejldéstörténeti különbségek, a
mélyszerkezet alépítmény és felépítmény kifejldésében mutatkozó különbségek szerint
történik. A nagyszerkezeti egységek tovább tagolódnak magas és mély rögvonu-
latokra, ezek pedig magas és mély rögökre. A magas és mély rögvonulatok
iránya nagyszerkezeti egységenként különbözik.

A nagyszerkezeti egységek közötti elsrend diszlokációs övék a moz-
gás intenzitása szerint háromfélék:

1. Közel függleges síkok menti összetolódási övék.
2. Változó irányban meredeken dl síkok mentén való egymásratorlódás és le-

süllyedt egység fölötti üledékgyjt süllyedésekkel kísért övék.
3. Az egymásra torlódó nagyszerkezeti egységek mentén képzdött huzamos moz-

gékony süllyedésekben vastag törmelékes üledékképzdés és ennek ers diszlokáltsága foly-
tán képzd orogén flissel kísért diszlokációs övék.

Az elsrend diszlokációs öveket vonalas elrendezdés bázisos magma intrúziók,
effúziók (diabáz) kísérik. A magas és mély rögvonulatokat m á s o d r e n d diszlo-
kációs övék, a magas és mély rögöket harmadrend diszlokációs vona-
lak választják el.

Az alsókréta végéig különböz földtani fejldéstörténet hét nagy-
szerkezeti egység az ausztriai-szávai orogén mozgások közötti fejldési szakaszbán
a közöttük lev diszlokációs övék mentén ersen összetorlódott, széleik néhol egy-
másra torlódtak. Az összetorlódás mozgékony süllyedékeiben orogén flis üledék kép-
zdött a mély töréseket bázisos magma tevékenység kísérte. A stájer mozgások-
kal egyidbén dilatációs mozgás, rögvonulatokra való tagolódás folyt, amit
helvét-tortonai vulkáni mködés kísért. A feldarabolódás és vulkáni mködés in-
tenzitása nagyszerkezeti egységenként különböz.

A harmadkori medence süllyedés f vonatkozásokban a nagyszerkezeti egy-
ségenként különböz idej és minség. A paleogén medence f süllyedéke középsoligo-
cén kori, az észak-alföldi nagyszerkezeti egység a miocénben, a dél alföldi nagyszerke-
zeti egység a pliocénben lesüllyedt medencealakulat. A Mecsek— nagykrösi nagyszerkezeti
egység egyes mély rögvonulata a miocéntl, de egészében csak a felspannontól süllyedt
le. A középdunántúli nagyszerkezet északnyugatra megbillent nagy egységének csak az
északnyugati része süllyedt le a mio- és pliocénben, délkeleti része a felszín fölé emel-
ked magas rögvonulatókból áll (Dunántúli Középhegység) ahol a mélyszerkezeti rész is

felszínre jön.
Az ausztriai-szávai orogén szakaszok közötti összetorlódással a medencealjzat

stabilizálódott és a késbbi térszkít gyrdést okozó erk hatásától megóvta a
rátelepült neogén medenceüledéket. Gyrt neogén csak a Dél-Zalai-medencében van. Más-
hol a neogént az üledéktömörüléssel és a medencealjzat rögeinek vertikális mozgásával
okozott szerkezeti alakulás jellemzi.

Magyarországon a medenceterületek szerkezeti ismerete fejldött a leglassabban.

Mivel a fiatal üledékkel fedett medenceterületek földtani felépítésérl kevés adatot ismer-

tünk, sokáig csak feltételezésekre voltunk utalva. A legrégibb szerkezeti térképek a

medenceterületekrl ezeket a feltételezéseket tükrözik. P r i n z Gy. [1926], T e 1 e g d i

Roth K. [1929], Lóczy L. [1939], Schmidt E- R. [1944], Szalai T. [1958]

szerkezeti térképei fleg a környez hegyvidéket ábrázolják, a medenceterületeken csak

néhány szerkezeti irányt tüntetnek fel és az egyre gyarapodó ismeretek szerinti fejldést

mutatják [22, 35, 16, 27, 30].

Vadász E. [1954], Tömör J. [1957], Horusitzky F. [1961], Schmidt
E. R. [1961] térképei a medencealjzat feltételezett paleozóos-mezozóos vonulatait tünte-

tik fel [36, 37, 7, 28]. Szentes F. [1958] Magyarország hegységszerkezeti térképe [34]

és V a d á s z E. [1959] Magyarország nagyszerkezeti vázlata cím térképe már sok szer-

kezeti adatot tartalmaz a medenceterületekrl is. A ,,Magyarország nagyszerkezeti váz.

* Eladta a M. Földtani Társulat 1963. május 17-i, szolnoki vándorgylésén. Kézirat lezárva
1963. II. 23-án.
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lata” több fontos szerkezeti vonalat feltüntet és az ismeretek fejldésének fontos szaka-

szát képviseli [39].

K e r t a i Gy. az ország területét harmadidszaki medencékre osztotta, a felosztás-

nál a medencealjzat kifejldését is figyelembe vette, a medencék további szerkezeti

egységekre való tagolása nélkül [9].

Az egyre gyarapodó adatok feldolgozásával a medenceterületeket most szerkezeti,

egységekre osztjuk, ezeket összehasonlítjuk és jelentségük szerint rangsoroljuk, a gyakor-

lati kutatás elsegítése céljából.

A medenceterületek szerkezeti térképe a kolajkutatás egyik fontos eszköze..

A legreményteljesebb területeket a perspektivitás térképe tünteti fel, ami a kutatás alapja.

A perspektivitást feltüntet térkép viszont csak szerkezeti térképen alapulhat, mert a

szerkezeti egységek perspektivitását kell megállapítani. Ezért az olajkutató geológusok-

nak a medenceterületek szerkezeti térképeinek készítése elssrend feladata a mélyfúrási,

anyag gondos és részletes vizsgálata alapján.

A helyi szerkezeti viszonyokról már sok szerkezeti térkép készült. Ezek egv-egy

szénhidrogéntelep felkutatásánál, körülhatárolásánál igen jól felhasználhatók. Barna-
bás K., K e r ta i Gy., Tömör J., Szálán czi Gy., Krössy L„ Csiky G.,

Balogh Gy., Bíró E., Dubay L., Völgyi L., D a n k V. Budafa, Lovászi,

Körösszegapáti, Bikamagybajom, Nagylengyel s késbb az ország különböz területeirl

különböz szintekrl pontos szerkezeti térképeket készítettek, amelyek megbízható ada-

tok alapján a tényleges szerkezeti helyzetet tüntetik fel. Az egész ország medenceterüle-

teirl azonban még nincs olyan szerkezeti térkép, ami a helyi szerkezetek részletadatait

egységes elv szerint összesít képbe foglalná megfelel rendszer és törvényszerség meg-
állapításával.

Az alábbiakban ilyen szerkezeti térkép készítésére törekedtem. A mellékelt térkép

sok földtani szelvénynek medencemélység — rétegvastagság — sföldrajzi térképeknek

az összefoglalása és eredménye. Eddig ilyen adatok híján a medenceterületekrl a valósá-

got megközelíten tükröz és már részletesen kidolgozott térképet nem lehetett szerkeszteni.

Fiatal üledékkel takart medenceterületeken szerkezeti térkép szerkesztéséhez a

fúrásadatok mellett fel kell használni a geofizikai méréseredményeket. Egy bizonyos geo-

fizikai módszer eredménye többértelm lehet, messzemen földtani következtetésekre nem
alkalmas. De minél többféle geofizikai méréseredményt van módunkban értelmezni,

annál egyértelmbb eredményt kapunk. Ha az ilyen egyértelm eredményt egy-egy kutató-

fúrás is igazolja, akkor nem tévedünk az igazság megimerésében.

Magyarország medenceterületeinek szerkezeti térképét aVadász E. „Elemz
földtan” [38] és „Magyarország Földtana” [39] cím alapvet munkákban megállapított

elvek szerint szerkesztettem. A külföldi irodalomban szokásos tektonikai emeletek meg-

különböztetésére a mi viszonyainkra Vadász E. a mélyszerkezet, alépítmény és felépít-

mény elnevezést vezette be. Ezen az alapon állítottam össze a medenceterületeink

jelenlegi szerkezeti állapotát (morfotektonikáját) és szerkezeti fejldésmenetét

(tektogenezisét)

.

Elször a mai állapot morfotektonikai leírását, azután a tektogenetikai adatok

összefoglalását kívánom ismertetni.

Magyarország szerkezeti egységei

A földtani fejldéstörténet azonossága szerint hazánk területén 7 nagyszerkezeti-

egységet és ezeket elválasztó 5 diszlokációs övét lehet megkülönböztetni.

Ismeretes, hogy Európa: Oseurópa, Paleoeurópa, Mezoeurópa és Neoeurópa nagy-

szerkezeti felosztásában hazánk Neoeurópa nagyszerkezeti egység területére esik. Ha.
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Neoeurópát elsrend nagyszerkezeti egységnek tekintjük, akkor ennek további

részei, mint az Alpok, Kárpátok, Dinaridák gyrt hegységrendszerei és az ezekkel egyen-

rangú közbezárt masszívumok, medenceterületek, amilyen a Kárpátokon belüli medencék

területe is, másodre n d nagyszerkezeti egységeknek tekinthetk. A Kárpátmedeneék

másodrend nagyszerkezeti egysége ismét több harmadrend nagyszerkezeti egy-

ségre oszlik. Az említett 7 nagyszerkezeti egység ilyen értelemben harmadrend
nagyszerkezeti egységnek tekinthet.

Magyarország 7 nagyszerkezeti egysége a következ:

1. Kszeg — mihályi nagyszerkezeti egység. Mélyszerkezeti

része az Alpok centrális kristályos vonulatának folytatása, fleg az epizóna és mezozóna

határán metamorfizált kzetekbl áll [41]. Alépítménye helyenként újpaleozóos üledé-

kes képzdmények maradványa, mezozoikumot nem ismerünk a területérl. A felépítmé-

nye vékony felsmiocén és helyenként vastag pliocén üledék.

2. A Közép - dunántúli nagyszerkezeti egység. (A Dunántúli

Középhegység és medencealjzati folytatása). Ennek a mélyszerkezeti része a Balaton

melléki és Velencei-hegységi összetartozó vonulatrész felszíni és medencealjzati része,

epizónás metamorf palák és benyomult gránitok valószínleg a Gömöridákkal kapcsolatba

hozható képzdményei [8]. Alépítménye „középhegységi” kifejldés, újpaleozóos és

vastag mezozóos üledékes képzdményekbl áll. A felépítménye helyenként hiányos,

máshol vastag paleogén-neogén üledék, vulkáni tevékenység nyomaival.

3. D r á v a m e d e n c e — M e c s e k — n a g y k ö r ö s i nagyszerkezeti
egység. Mélyszerkezete az elbbi nagyszerkezeti egységnél ersebben metamorfizált

fleg csillámpalából, nyomást szenvedett gránitból, gránitgneiszbl áll. Alépítménye az

elbbi nagyszerkezeti egységétl különbözik, „mecseki” kifejldés újpaleozóos-mezozóos

üledékes képzdményekbl tevdik össze. Felépítménye változó vastagságú neogén üledék,

vulkáni tevékenység nyomaival.

4. Bükk — Paleogén -m edence nagyszerkezeti egysége. Mély-

szerkezeti része legnagyobb részben ismeretlen, csak ÉNy-on ismerjük a Vepor fell a

medencealjzatban folytatódó filliteket, csillámpalákat. Az alépítményi rész újpaleozói-

mezozói képzdményei „bükkhegységi” kifejldések. Felépítményében fontos szerep
a paleogén, miocén tengeri üledék, valamint vulkáni képzdmények. Pliocén üledék csak

a déli részein nagyobb szerep, itt is vékonyabb, mint a szomszédos nagyszerkezeti egy-

ségben.

5. Északalföldi nagyszerkezeti egység. Mélyszerkezeti része

ismeretlen mélységbe süllyedt, hacsak a Zempléni-szigethegység kristályospalái nem tekint-

hetk ennek a fennmaradt részének. Alépítménye az Alföldön szintén ismeretlen mélység-

ben lehet, bár a Hajdúszoboszló — Ebes vidéki paleo-mezozóos képzdmények nyomai
e nagyszerkezeti egység alépítményi részei lehetnek. Felépítményében igen vastag neogén

vulkáni képzdmények vannak kitörési központokkal. Viszonylag vékonyabb a pliocén

üledék.

6. Tiszántúli kristályospala vonulat nagyszerkezeti
egysége. Mélyszerkezeti részére jellemzek a mély inezozónabeli kristályos palák

(gneisz, csillámpala), amelyeket amfibolittá átalakult alkálimagmás eredet intrúziók

jártak át. Metamorfózis utáni magmaintrúziókat nem ismerünk a területérl. Paleo-

mezozóos üledék csak nagyon gyér nyomokban van a mélyszerkezeti rész szegélyén, de

valószín, hogy ezek az elfordulások már a szomszédos nagyszerkezeti egységek részei.

A felépítménye vékony felsmiocén és vastag pliocén üledékbl áll. Vulkáni erupeiós

centrumokat nem ismerünk a területérl, csak szórt vulkáni törmelékanyag van a felépít-

ményben.

1
*
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i. ábra.

Magyarország medenceíerületeinek szerkezeti térképe

Szerkezeti egységek:

1. Kszeg— mihályi nagyszerkezeti egység, i. Pinnye-bükki magas rögvonulat, 2. Vát-csapodi mély rög-
vonulat, 3. Miháiyi-ikervári magas rögvonulat, 4. Kisalföldi mély rögvonulatok
11. Közép-dunántúli nagyszerkezeti egység. 1. Délzalai-medence, rség mélyvonulata, 2. Hahót— buzsá k
magas rögvonulat, 3. Baki mély rögvonülat, 4. Salomvár-nagylengyeli magas rögvonulat, 5. Andráshidai
magas rögvonulat, 6. Nagytilaji magas rögvonulat, 7. Körmendi mély rögvonulat, 8. Gyr— celldomölki
mély rögvonulat, 9. Pápa — szanyi magas rögvonulat, 10. Nagyigmándi magas rög, xi. Bakonyi magas rög-
vonulatok, 12. Vértes — Velencei-hegységi magas rögvonulatok, 13. Ercsi— bicskei öböl mélyvonulat, 14.
Buda — Pilis-hegységi magas rögvouulatok, 15. Gerecse-hegységi magas rögvonulat, 16. Bugyi— nagykátai
magas rögvonulat, 17. Alsónémedi mélyvonulat, 18. Gödöll—Túra—Tótalmás—jászberényi magas rög-
vonulatok
III. Mecsek — nagykrösi nagyszerkezeti egység 1. Délzalai-medence mélyvonulata, 2. Mezcsokonyai
mély rögvonülat, 3. Inkei magas rögvonulat, "4. Csurgói mély rögvonulat, 5. Babócsai magas rögvonulat,
6. Kálmáncsa—ormánsági mély rögvonulat, 7. Somogyacsai mély rögvonulat, 8. Igái— pincehelyi magas
rögvonulat, 9. Naki mély rögvonülat, 10. Mecsek— villányi magas rögvonulatok, 11. Harta — Izsák, Kerek-
egyházai magas rögvonülat, 12. Tolna— miskei magas rögvonulat, 13. Tompa — madarasi magas rögvonu-
lát, 14. Sükkösd— jánoshalmai magas rögvonulat, 15. Kecskemét— nagykrösi magas rögvonulat, 16.
Vaskút— mélykúti mélyvonulat, 17. Kiskrös vidéki mélyvonulatok, 18. Kadai mélyvonulat, 19. Duna-
vecse— tatárszentgyorgyi mélyvonulat
IV. Paleogén medence nagyszerkezeti egység. 1. Hevesi mélyvonulat, 2. Hemádvölgyi mélyvonulat, 3. Mez-
kövesd—emdi magas rögvonulat, 4. Vatta— makiári árok mélyvouulata
V. Észak-alföldi nagyszerkezeti egység. 1. Vámospércs— nyírlugosi magas rögvonulat, 2. Debrecen— józsai
magas rögvonulat, 3. Hajdúhadházi magas rögvonulat, 4. Hajdúszoboszló— Ebes— balmazújvárosi magas
rögvonulat, 5. Kábái mélyvonulat, (két kisebb kiemelked röggel), 6. Nádudvari (Püspökladány—
Biharnagybajom) magas rögvonulat, 7. Kösej — Hortobágy folyó mélyvonulat, 8. Tatárülés— kunmadarasi
(Karcag— Bucsa) magas rögvonulat, 9. Kisújszállási (Turkeve) magas rögvonulat
VI. Tiszántúli kristályospala vonulat. 1. Krösszegapáti— Kismarja— álmosdi magas rögvonulat, 2. Fúrta —
kónyári mélyvonulat, 3. Pusztakengyeli mélyvonulat, 4. Tiszakiirti magas rög, 5. Kábái mélyvonulat,
6. Biharnagybajom— püspökladányi (Nádudvar) magas rögvonulat, 7. Kösej — Hortobágy folyó mély-
vonulat, 8. Karcag— bucsai (Tatárülés— Kunmadaras) magas rögvonulat, 9. Turkevei (Kisújszállás)
magas rögvonulat, 10. Rákóczifalva— szandaszöllsi magas rögvonulat, 11. Abony— Törtei—jászkarajeni
magas rögvonulat, 12. Szolnok— haj tótanyai mélyvonulat
VII. Délkelet-alföldi nagyszerkezeti egység. 1. Pusztaföldvár—Tótkomlós— battonyai magas rögvonulat,
2. Békési mélyvonulat, 3. Kiskunsági depresszió, 4. Mágócsi rögvonulat, 5. Üllés— Zöldfás— deszki rög-
vonulat, 6. Szatymaz— algyi rögvonulat

J e 1 m a'g yaráza[t:

1. Felszínen lev mélyszerkezeti részek, 2. Felszínen lev alépítményi részek, 3. Felszíni harmad-
kori vulkáni kzetek, 4. Nagyszerkezeti egységek közti elsrend diszlokációs övék, 5. Nagyszerkezeti
egységen belüli mély és magas rögvonulátokat határoló másodrend diszlokációs övék, 6. Harmad-
rend diszlokációs övék, 7. Az orogén flis képzdmények elterjedési határa, 8. A medencealjzat felszí,

nének szintvonalai, 9. Éovászi— Budafa gyrt boltozatok, 10. Nagyszerkezeti egységek, 11. Magas rög,
12. Mély rög,

Fig. 1.

ectonic map of the hasin areas of Hungary

Tectonic units:

I. Major tectonic unit ofKszeg—Mihályi. 1. Horst rangé of Pinnye— Bükk, 2. Graben rangé ofVát— Csapod,
3. Horst rangé of Mihályi— Ikervár, 4. Graben ranges of Kisalföld.

I

I

. Major tectonic unit of Central Transdanubia . 1. Southern Zala Basin, graben rangé of rség, 2. Horst
range of Hahót— Buzsák, 3. Graben rangé of Bak, 4. Horst rangé of Salomvár— Nagylengyel, 5. Horst
range of Andráshida, 6. Horst range of Nagytilaj, 7. Graben range of Körmend, 8. Graben rangé of Gyr—
Celldömölk, 9. Horst range of Pápa— Szariy, 10. Horst range of Nagyigmánd, 11. Horst ranges of the
Bakony Mts, 12. Horst ranges of the Vértes—Velence Mountains, 13. Graben range of the Ercsi— Bicske
Basin, 14. Horst ranges of the Buda— Pilis Mountains, 15. Horst range of the Gerecse Mountains, 16.
Horst rangé of Bugyi — Nagykáta, 17. Graben rangé of Alsónémedi, 18. Horst ranges of Gödöll—Túra —
Tótalmás—Jászberény

III. Major tectonic unit of Mecsek— Nagykrös. 1. Graben range of the Southern Zala Basin, 2. Graben
rangé of Mezcsokonya, 3. Horst rangé of Inke, 4. Graben range of Csurgó, 5. Horst range of Babácsa,
6. Graben range of Kálmáncsa— Ormánság, 7. Graben range of Somogyacsa, 8. Horst range of Igái — Pince-
hely, 9. Graben range of Nak, 10. Horst ranges of Mecsek—Villány, n. Horst range of Harta—Izsák—
Kerekegyháza, 12. Horst range of Tolna — Miske, 13. Horst range of Tompa— Madaras, 14. Horst range of
Sükkösd— Jánoshalma, 15. Horst range of Kecskemét— Nagykrös, 16. Graben range of Vaskút— Mélykút,
17. Graben ranges in the area of Kiskrös, 18. Graben rangé of Kada, 19. Graben range of Dunavecse—
Tatárszentgyörgy

IV. Major tectonic unit of the Paleogene basin. 1. Graben range of Heves, 2. Graben range of the Hernád
valley, 3. Horst range of Mezkövesd—Ernd, 4. Graben range of the Vatta— Makiár fault trough.

V. Major tectonic unit of the Northern Alföld. 1. Horst rangé of Vámospércs— Nyirlugos, 2. Horst range of
Debrecen — Józsa, 3. Horst range of Hájdúhadháza, 4. Horst range of Hajdúszoboszló—Ebes— Balmaz-
újváros, 5. Graben rangé of Kaba (with two less elevated blocks), 6. Horst range of Nádudvar (Püspök-
ladány— Bihamagy'bajom), 7. Graben rangé of Kösej — Hortobágv River, 8. Horst range of Tatárülés —
Kunmadaras (Karcag— Bucsa), 9. Horst rangé of Kisújszállás (Túrkeve)
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VI. Tiszántúl crystalline schist rangé. 1. Horst rangé of Körösszegapáti— Kismarja— Álmosd, 2. Graben
rangé of Fúrta— Kónvár, 3. Graben rangé of Pusztakengyel, 4. Horst rangé of Tiszakiirt, 5. Graben rangé
of Kaba, 6. Horst rangé of Biharnagybajom — Püspökladány (Nádudvar), 7. Graben rangé of Kösej —
Hortobágy River, 8. Horst rangé of Kárcag — Bucsa (Tatárülés— Kunmadaras), 9. Horst rangé of Turkeve
(Kisújszállás), 10. Horst rangé of Rákóczifalva—Szaudaszölls, 11. Horst rauge of Abony—Törtei— Jász-
karajen, 12. Graben rangé of Szolnok— Hajtótanya

VII. Major tectonic unit of the South-Eastern Alföld. 1. Horst rangé of Pusztaföldvár—Tótkomlós— Baí-
tonya, 2. Graben rangé of Békés, 3. Kiskúnság Depression, 4. Block rangé of Mágócs, 5. Block rangé of
Üllés— Zöldfás— Deszk, 6. Block rangé of Szatymaz— Algy.

Explanation:
1. Exposed lower structural stage, 2. Exposed second structural stage, 3. Exposed Tertiary igneous
rocks 4. Primordial dislocation zones between the major tectonic units, 5. Dislocatiou zones 'of second
order separating the horst and graben ranges within each particular major tectonic unit, 6. Dislocation
zones of third order, 7. Limit of spreád of the orogenic flysch formations, 8. Contour lines of the
morphology of the basin substratum, 9. Földed anticlines of Lovászi— Budafa, 10. Major tectonic
units, 11. Horst, 12. Graben rangé.

7. Délalföldinagy szerkezeti egység. Mélyszerkezete nagyrészben

ismeretlen, mert nagy mélységbe süllyedt. Feltételezheten azonos a Battonya — puszta-

földvári magas rögvonulatban megismert mélyszerkezeti részekkel. Ezek tektonikus moz-
gásokkal érintkezésbe került mezozónás és epizónás kristályos palák, szintén epi- és rnezo-

zónás átalakult magmaintrúziókkal. A metamorfózis után gránitgneisz, gránit és kvarc-

porfir törte át az átalakult képzdményeket. Az alépítmény hézagos kifejldés és a

keleti medenceszegélyi mezozoikummal mutat kapcsolatot. Felépítményében csak nagy

vastagságú pliocén képzdményeket ismerünk, a vulkáni mködés nyomai nagyrészt

hiányzanak.

A fentiekbl a még liiányos adatok mellett is látható, hogy a felsorolt hét nagyszer-

kezeti egység mélyszerkezete, alépítménye és részben a felépítménye is különbözik egymás-

tól. Földtani fejldéstörténetük különböz volt. Viszont^egy-egy

nagyszerkezeti egységen belül olyan rokonvonások, azonosságok állapíthatók meg a

mélyszerkezet, alépítmény és felépítmény kifejldésében, amelyek az egyazon nagyszer-

kezeti egységhez való tartozást kétségtelenné teszik.

A nagyszerkezeti egységek további tagolása

A nagyszerkezeti egységek magas- és mély rögvonulatokra tagolódnak. A magas
és mély rögvonulatok megkülönböztetésünk szerint negyedrend szerkezetegysé-

gek. Ez a rögvonulatokra való tagolódás elssorban a mélyszerkezeti és alépítményi

részekre vonatkozik. A rögvonulatokat nagyobb területeken egységes neogén üledék
fedi, ennek a szerkezete az idsebb aljzat rögvonulatainak szerkezetéhez igazodik.

A magas és mély rögvonulatok törésvonalak mentén egyes rögökre tagolódnak.

A medencealjzat rögeit borító neogén kori üledékek a rögök egymásközt különböz
viszonylagos mozgása vagy a kompakció folytán a magasrög felett felboltozódnak, a

mélyrög fölött teknt formálnak. Az így alakult helyi, vagy lokális szerkezetek az ö töd-
re n d szerkezetegységek.

A harmad- és negyedrend, valamint az ötödrend szerkezetegységek a medencete-

rületek szerkezeti térképvázlatán általában jól elkülöníthetk és feltüntetlietk.

A szerkezeti egységek közötti diszlokáeiós övék

A szerkezeti egységekhez hasonlóan, ezeket az egységeket elválasztó diszlokáeiós

vonalakat is rangsorolni kell, hogy jelentségüket kifejezhessük.

A hét nagyszerkezeti egységet elválasztó f diszlokáeiós öveket elsrend
diszlokáeiós övéknek nevezzük, a nagyszerkezeti egységen belüli magas és mély rögvonu-

latokat elválasztó diszlokáeiós öveket másodrend és az egyes rögöket (helyi szerke-
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zeteket) elválasztó vonalakat harmadrend diszlokáeiós vonalaknak nevezzük.

A diszlokáeiós öveket és vonalakat szintén feltüntetjük a térképen. Bizonyos, hogy

még nem ismerjük mindegyiket egyformán és eléggé, de az ifjabb ismeretek szerint szer-

kezeti térképünk állandóan fejleszthet.

Az elsrend diszlokáeiós vonalak mentén a mozgás intenzitása

nem egyforma. A diszlokáltság intezitásának három fokozatát lehet megkülönböztetni,

i . Vannak olyan szakaszok, ahol a két érintkez nagyszerkezeti egység széle közel függle-

ges, álló síkon összetorlódott. Az ilyen diszlokáeiós öveket kísér mélyreható

töréses övhöz esetleg bázisos magmás kzetek (diabáz) sorba rendezd tömegei kapcsolód-

nak. 2. Máshol az egyik nagyszerkezeti egység szélére egyik vagy másik irányban többé-

kevésbé hajló síkon reátorlódotta másik nagyszerkezeti egységszéle. Az ilyen helye-

ken a mélyresüllyed nagyszerkezeti egység szegélyén üledékképzdésre alkalmas öveze-

tek, ároksüllyedékek alakultak. 3. A szerkezetegységek legnagyobb mérték
összetorlódási, egymásra torlódási helyein huzamos idej mozgások során orogén
jelleg övék alakultak ki és orogén jelleg flis üledékek is képzdtek. Az ilyen nagy-

szerkezeti egység-érintkezéseknél kialakuló mozgékony süllyedékekben gyorsan keletkez

vastag törmelékes üledéket intenzív diszlokáeiós hatások érték, itt találjuk flis

képzdményeinket.
Az elsrend diszlokáeiós öveket sok helyen bázisos (diabáz) m a g m a tévé-

ké n y s é g kísérte. A diabáz vulkáni tevékenység nyomait, sokszor vonalmenti hatal-

mas tömegeit ismerjük a mélyfúrásokból, vagy ahol fúrásadat még nincs, a geomágneses

anomáliák utalnak jelenlétükre.

A másodrend diszlokáeiós övékén, amelyek mentén egy-egy

nagyszerkezeti egységen belüli rögvonulatokra való taglalódás történt, szintén különböz
intenzitású mozgások voltak.

A másodrend diszlokáeiós öveket lielyenkint két csoportba lehet sorolni: 1. liosz-

szanti (vagy az uralkodó szerkezeti irányokba es) és 2. haránt irányú (az elzket keresz-

tez) diszlokáeiós vonalakra [27, 28, 34, 37, 39]

A hosszanti diszlokáeiós vonalak mentén gyakori a térrövidülést okozó

erk hatására alakult (pikkelyes) szerkezet. Ilyen a Bakonyban a litéri, inotai hosszanti

diszlokáeiós vonalak menti egymásra-torlódás [13] és északon a Damó-vonal [43].

E diszlokáeiós vonalak mentén nincs igazi gyrdés, csak törésekhez kapcsolódó torlódás

[13, 39.]. A hosszanti diszlokáeiós vonalak nagyrészt már a nagyszerkezeti egységek össze-

torlódásával megindult feldarabolódás idején keletkeztek az ausztriai— szávai mozgások
közötti idben.

A harántirányn diszlokáeiós vonalak legnagyobb részben dilatációs felda-
rabolódás eredményei, lielyenkint (az Alföld északi részén) nagy neogén vulkáni

tevékenység kapcsolódott hozzájuk. Az elbbieknél fiatalabbak, fleg a neogénben jöttek

létre.

A harmadrend diszlokáeiós vonalak rendszerint törések, vet-
rendszerek, amelyek mentén a magas és mély rögvonulatok egyes rögei elkülönülnek egy-

mástól. Egykorúak, részben azonosak az említett harántirányú diszlokáeiós vonalakkal, de
azoknál kisebb, helyi jelentségek.

Hazánk területén az alábbi elsrend diszlokáeiós övék ismerhetk
fel, az említett nagyszerkezeti egységek között.

1. Rába-vonal. Ez már régebben felismert diszlokáeiós övezet, amelyre
többen utalnak [38, 40, 12, 14, 36, 23]. Seheffer V. nevezte el 1948-ban [23]. A Rába-
vonal választja el a Kszeg— mihályi nagyszerkezeti egységet a Középdunántúli nagyszer-

kezeti egységtl. A Rába-vonaltól Ny-ra a Kszeg— mihályi nagyszerkezeti egység terüle-

tén a kristályos alaphegység, vagyis a mélyszerkezet i rész viszonylag magasan van. Ennek
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a keleti szélén, a Mihályi-répeelaki magas rögvonulat fúrásai szerint viszonylag különösen
magasra emelkedik. A Rába-vonaltól délkeletre viszont igen nagy mélységben lehet a
kristályos alaphegység a harmadidszak és mezozóos üledék alatt. Nagylengyelnél, ahol
pedig a mezozoikum viszonylag magas, még 4409 m mélységben nem érte el a mélyfúrás a
kristályos alaphegységet. Az riszentpéteri 2989 m, a csesztregi 3737 m mély fúrások még
a harmadidszaki képzdményeket sem harántolták teljesen. Az 1961. évi szeizmikus
mérések értelmezése szerint Varga I. és R u m p 1 e r J. lehetségesnek tartja, hogy a
Rába-vonal mentén a Kszeg— mihályi nagyszerkezeti egység mélyszerkezeti része eset-

leg reátorlódott az északnyugat felé nagy mélységbe süllyed Dunántúli Középhegység
nagyszerkezeti egységének a mélyszerkezeti és alépítményi részére [43]. Az itt szerepl
üledékes képzdmények földtani kora szerint ez a torlódás a mezozoikum végén, ill. a

paleogén folyamán következett be, az ausztriai és szávai orogén szakaszok közötti idben
lejátszódó és megismétld mozgásokkal.

A Rába-vonaltól délkeletre lev Középdunántúli nagyszerkezeti egvség, jelen

állapotában magyarországi viszonylatban nagynak minsül regionális jelleg monokli-
nális. Ez a nagy monoklinális északnyugati regionális dlés. A keleti szélén felszínre

emelkednek a mélyszerkezeti részei a Yelencei-hegységi — balaton-melléki kristályos

vonulatban. A mélyszerkezeti részek északnyugatra mind mélyebbre süllyednek a Rába-
vonalnál a reátorlódó Kszeg— mihályi nagyszerkezeti részek alá. A mélyszerkezeti rész

ÉXy-ra való mélybesüllyedésével hehTet adott a parageoszinklinális (kratogeoszinklinális)

méret újpaleozoi-mezozoiüledékképzdésnek,ÉXy felé mind fiatalabbképzdményekkel

.

A Középdunántúli nagyszerkezeti egységnek délnyugati és északkeleti szélén rész-

ben még határainkon belül más nagyszerkezeti egységekkel való érintkezés miatt bonyo-
lódottabb és részleteiben tisztázatlan a szerkezete. Délnyugaton a legmélyebb fiatal

medeneesiillyedék területén a Lovászi -380. sz. fúrás 4023 m-ig sem jutott át a harmadid-
szaki üledékeken, amelyek itt egyedülállóan enyhe redkbe gyrdött szerkezetek.

A Középdunántúli nagyszerkezeti egységet DXy felé a Dráva-árok szerkezeti övezete

határolja el, ami már a horvátországi szerkezeti irányokat követi.

2. A Középdunántúli és a Mecsek— nagykrösi nagyszerkezeti egységek között

húzódik az a diszlokációs övezet, amelyet Vadász E. a délalpi megtorlódás övének

nevezett [38]. Ennek a Balaton vonalától DXy-ra, ill. Xy-ra való folytatását D u b a y L.

és Szepesházy K. mutatták ki a mélyfúrások eredményeivel [5]. Ugyanez a szerke-

zeti övezet ÉK-felé a szintén Vadász E. által elnevezett paleogén határvonal mentén
folytatódik.

Ennek a diszlokációs övnek a húzódását a tle ÉXy-ra lev magas és DK-re lev
mélyvonulatok jelölik. A hahóti magas rögvonulat és délzalai mélyvonulat s a mezcso-
konyai nagy gravitációs minimummal jelentkez mélyvonulat közt közel K-Xy irányú.

Tovább ÉK felé a Buzsák— karádi magas rögvonulat és ezektl DK-re lnízódó somogya-

csai mélyvonulat között halad. Innen ÉK felé magasabban maradt rögvonulatok miatt

bizonytalanabbul jelölhet a térképen, de ÉK-i folytatását bizonyára a bugyii magas
rögvonulattól D-re lev Dunavecse-talárszentgvörgyi mélyvonulat jelzi a Bükkalja felé.

Itt Dömsödtl a Jászapáti— Füzesabonyig terjed, nagy mágneses anomáliákkal

jelentkez feltételezheten bázisos magmás képzdmények (diabáz) kísérik a disz-

lokációs övét.

A Balatontól K-re bizonyára több nagyjából párhuzamos diszlokációs vonal is

húzódik a két nagyszerkezeti egység közt. így az elbbivel közel párhuzamosan a Balaton

— Velencei tó — Alsónémedi nagy mélyvonulat irányában is jelentkezik egy diszlokációs

vonal, amely feltételezheten a Mátraaljára ésaDamóvonalhoz csatlakozik, amintV a d á sz

E. szerkezeti térképe feltünteti [40]. Részletekben itt bizonytalanságok vannak, de a

regionális kép eléggé világos:



Körössy : Magyar medenceterületek szevkezete 161

A Mecsek—nagykrösi nagyszerkezeti egység mélyszerkezeti része DK-ena felszínre

vagy a felszínközeibe emelkedik, ÉNy felé viszont ez is nagyobb mélységbe süllyedt és

ott reátorlódott a Középdunántúli nagyszerkezeti egység magasra emelked mélyszer-

kezeti része. A diszlokációs övezet mentén a lesüllyed mecseki nagyszerkezeti egység

széle fölött az újpaleozoikumtól a paleogénig idnkint üledékgyjt süllyedk alakult ki

[40]. Maga a diszlokációs öv északnyugatabbra lehet, mint a paleogén határvonal délke-

leti széle, de valószín, hogy a késbbi rögös feldarabol ódás miatt nem olyan egyenes

vonal, mint ahogy térképünkön feltüntetjük. Helyenként kiszélesed övezet lehet ez,

amelyben több diszlokációs vonal is húzódik. A Mecsek— nagykrösi nagyszerkezeti

egység kelet felé folytatódik a Duna—Tisza közén.

3 . A Mecsek—nagykrösi nagyszerkezeti egységet keletrl a pusztamérges—
nagykrösi hatalmas nagyszerkezeti övezet határolja el és elválasztja a Tiszántúli

kristályos pala vonulattól, valamint a Délalföldi nagyszerkezeti egységtl.

A Pusztamérges—Nagykrösi diszlokációs vonaltól Ny-ra általában magasan
találjuk a kristályos alaphegységet, vagyis a Mecsek— nagykrösi nagyszerkezeti egység

mélyszerkezeti részét. így magasan van a kristályos alaphegység a Madaras—Tompa,
Sükkösd—Jánoshalma, Izsák, Nagykrös— Ivecskemét-vidéki fúrások adatai szerint.

Viszont a Pusztamérges—nagykrösi diszlokációs övtl K-re igen nagy mély-
ségben lehet a kristályos alaphegység, a mélyfúrások még sehol sem érték el. Ez a keleti

terület a pliocén eleje óta is több ezer 111-el mélyebbre süllyedt, mint a diszlokációs vonal-

tól Ny-ra lev terület. A diszlokációs öv sföldrajzi határt is jelent, amelytl K-re más
volt a földtani fejldéstörténet, mint Ny-ra.

A Pusztamérges—nagykrösi diszlokációs öv lefutása jól nyomozható Nagykrösig,

a pontos helye csak a Kiskunfélegyháza—kiskrösi mélyvonulat vidékén válik bizonyta-

lanná. Nagykrösnél, látszólag ÉK-felé kanyarodik és beolvad az ÉK-i szerkezeti irá-

nyokba. SchefferV. geofizikai vizsgálatok szerint lehetségesnek tartja, hogy a Duna—
Tisza-köze északi felén áthaladó délalpi vonulatok alatt a mélységben tovább húzódik

ÉNY felé. Ennek igazolására még nincs mélyfúrási adat [26]. Nagykröstl északra még
alig ismerjük ennek az övnek a szerkezeti jelentségét, de folytatásától K-re bükkhegységi,

Ny-ra középhegységi jelleg a mezozoikum és a Tóalmás környéki diabáz elfordulások

mélyreható diszlokációra utalnak.

A Pusztamérges— nagykrösi diszlokációs öv délfelé való folytatása az országhatá-

ron túl, bácskai területen a geofizikai adatok és fúrások szerint szembetn [17]. Schef-
f e r V. a geofizikai adatok értelmezése alapján a balkáni Vardar-vonal folytatásának

tartja [25, 26].

A Pusztamérges—nagykrösi diszlokációs öv a pontosabb helye annak a „tiszai”

vonalnak, amelytl K-re es területeken V a d á s z E. már régebben erdélyi kapcsolato-

kat állapított meg [38].

A Pusztamérges— nagykrösi elsrend diszlokációs övezettl K-re lev Tiszántúli

kristályospala vonulat és a Déltiszántúli nagyszerkezeti egység Ny-i része nagy mélységre

süllyedt és reájuk torlódott a Mecsek— nagykrösi nagyszerkezeti egység keleti széle...

A nagyszerkezeti egységek nagy mélységbe süllyed szélén kialakuló elmélyedés szer
süllyedékben keletkezett, a Pusztamérges—nagykrösi diszlokációs öv mentén, a szinoro-

gén jelleg flisképzdmény. Ugyancsak ezt a diszlokációs övét kísér mélyreható törések-

hez kapcsolódnak a bírásokból és geofizikai adatokból ismert nagy diabáztömegek.

4. A Tiszántúli kristályospala vonulat nagyszerkezeti egységét ÉÉNY-ról határoló

Szol n ok — ebesi diszlokációs öv az elbbiekkel egyenrangú, orogén fliskép-

zdményekkel és diabáztömegekkel kísért diszlokációs övezet. A Szolnok— ebesi diszloká-

ciós övtl északra lev Északalföldi nagyszerkezeti egység mélyszerkezeti része nagy
mélységbe süllyedt. Itt még egyetlen mélyfúrás sem érte el a kristályos alaphegységet,.
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st az orogén flis képzdményeken kívül még az alépítmény mezozoikumát sem. De a

diszlokáeiós övben talált paleo-mezozoi nyomok (Ebes, Hajdúszoboszló) valószínleg az

Északalföldi nagyszerkezeti egység alépítményi részéhez tartoznak. A nagy mélységbe

süllyedt mélyszerkezeti és feltételezett alépítményi részekre a Szolnok— ebesi diszlokáeiós

vonal mentén reátorlódott a Tiszántúli kristályospala vonulat magasan lev ÉÉNY-i széle.

Azt a tényt, hogy ennek a diszlokáeiós vonalnak a mentén ilyen reátorlódás, a

fiatalabb képzdményekre való rápikkelyezdés történt, a regionális földtani viszonyok

mellett az ebesi fúrások földtani szelvényével is igazolni lehet (2. ábra).

5. A Tiszántúli kristályospala vonulat nagyszerkezeti egységét, délrl a Déltiszán-

túli nagyszerkezeti egységtl aT iszakürt — Krösladány között húzó dó

diszlokáeiós vonal határolja. Ennek a vonalnak a jellegét még nem ismerjük

eléggé, mindössze az biztos, délre nagy mélységben van a kristályos alaphegység, amit

a nagyszénási fúrás még 3009 m mélységig nem ért el. Továbbá ennek a diszlokáeiós

vonalnak mentén a földmágneses mérések szerint nagy diabáztömegeket várhatunk. Úgy
tnik, hogy Ny-ra, a medence belseje felé, illetve a Pusztamérges—nagykrösi diszlokáeiós

öv felé a mozgások intenzitása nagyobb volt. A Tiszakürt— krösladányi diszlokáeiós öv-

bl flisképzdményekrl nincsenek adatok. Valószín hiányzott a flis képzdését elfelté-

telez nagymérték peremsüllyedés, gyors törmelékes üledékképzdés és a flis intenzív

diszlokáltságát okozó mobilitás.

Ezt az öt elsrend diszlokáeiós övét lehet elkülöníteni meglev adataink alapján

a Kárpátmedencék határainkon belüli területén. Mint említettük, a nagyszerkezeti egysé-

gek utóbb feldarabolódtak, magas és mély rögvonulatokra tagolódtak. A rögvonulatok

leírása hosszadalmas lenne, ezeket csak a térképen tüntetem fel.

A morfotektonikai vázlat tárgyalása után a továbbiakban a tektogenetikai isme-

t etekre vonatkozó adatokat foglalom össze.

A mélyszerkezet, az alépítmény és a diszlokáeiós övék tektogenetikája

A nagyszerkezeti egységek mélyszerkezeti részérl megállapítható, hogy nagyobb
részben üledékes, kisebb részben magmás képzdmények regionális metamorfózisa révén

keletkeztek [32]. Az eredeti üledék valószínleg ópaleozói, vagy régibb geoszinklinálisok

üledéke, arkózás homokk, homokos agyag, rnárga volt a legtöbb esetben, de az

eredeti üledék összetétele nagyszerkezeti egységenkint különböz volt. A magmás képzd-
mények fleg bázisosak voltak, de elfordul granodiorit jelleg kzetekbl és gránitból

keletkezett kristályos pala is.

A nagyszerkezeti egységek mélyszerkezeti részének további földtörténeti fejldése

is különböz, amennyiben a metamorfózis foka és lefolyása nagyszerkezeti egységenkint

másféle. Úgyszintén a metamorfózis utáni magmaintrúziók, a szerkezeti fejldés, a mozgé-

konyság tekintetében is különbségek állapíthatók meg az egyes nagyszerkezeti egységek

mélyszerkezeti részei között.

A nagyszerkezeti egységek újpaleozói és mezozói fejldéstörténete is különböz.

A mélyszerkezeti részt fed lijpaleozóos-mezozóos alépítmény rétegtani és szerke-

zeti vonásokban aszerint különbözik egymástól, hogy melyik nagyszerkezeti egységhez

tartozik. Az alépítményi részek képzdésekor még tágasabb volt a tér, a mezozoikumból
sok nyílttengeri üledéket, kevés partközeli képzdményt ismerünk. Mindezt T e 1 e g di-

Roth kisebb térre való összetorlódással magyarázta. [35]

.

Csak a harmadidszaki képzdményekbl álló felépít mé n y képzdése idején

voltak az egész ország területén nagyjából azonos üledékképzdési feltételek. De
még a harmadidszaki medencerészek süllyedésében is a
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nagyszerkezeti egységek egészének egyöntet és egymás-
tól különböz mozgása ismerhet fel.

Az egymástól különböz nagyszerkezeti részek összetorlódása az Alpok,

Kárpátok, Dinaridák felgyrdésének idejére, fleg az ausztriai és a szávai orogén mozgá-
sok közötti idre esik. Ebben az idben a nagyszerkezeti egységek mélyszerkezeti része

és a helyenkint rajtuk lev alépítményi részek ersen összetorlódtak, a legersebb össze-

torlódás helyein a széleik egymásra tolódtak. A nagyszerkezeti egységek között mozgékony
diszlokációs övék alakultak.

A Tiszántúli kristályospala vonulat északnyugati széle a Szolnok— ebesi diszloká-

ciós vonal mentén reátorlódott a mélyen alásüllyed Északalföldi nagyszerkezeti egység

déli szegélyére. Az Északalföldi nagyszerkezeti egység déli részének mélybesüllyedése

folytán ez a terület összeköttetésbe került az Északkeleti-Kárpátok és az észak-erdélyi

részek flis tengerével [n]. Az így kialakuló mozgékony süllvedékben képzdtek az orogén

jelleg kréta-paleogén flis és a diszlokációs öv mélyreható töréseivel kapcsolatos diabáz

csoportba tartozó magmás képzdmények. Az Északalföldi nagyszerkezeti egység regio-

nálisan DDK-felé dl monoklinális, amelyen a Tiszántúli kristályospala vonulat reá-

torlódása menti süllyedékben a felskréta-paleogén képzdmények orogén flis fáeiesek.

Ugyancsak az ausztriai— szávai orogén szakaszok között történt a Mecsek— nagy-

krösi nagyszerkezeti egység magasan lev keleti végének reátorlódása a Tiszántúli kristá-

lyospala vonulat nagy mélységben lev nyugati részére, a Nagykrös— pusztámérgesi

diszlokációs övezet mentén. Ez a reátorlódás Szolnok—Nagykrös—Kecskemét—Jakab-
szállás vonalán van. A Tiszántúli kristályospala vonulat nyugati részének nagy mélységbe

süllyedésével kialakuló elmélység-szer mozgékony árokban itt is orogén jelleg flis és

nagy diabáztömegek találhatók. Az 1911. évi nagy kecskeméti földrengés tanúsítja, hogy

ez a diszlokációs vonal a jelenkorban is anozog.

A Mecsek— nagykrösi nagyszerkezeti egység keleti elvégzdése mentén húzódó

Nagykrös— pusztamérgesi diszlokációs öv vonalában a jelek szerit szintén reátorlódott

a Tisza mentén nagy mélységbe süllyed Délkelet-Alföldi nagyszerkezeti egység szélére.

Ebben a mély, mozgékony süllyedékben keletkeztek a kiskunfélegyházi és üllési fúrások-

ból ismert orogén flis képzdmények és a mágneses térképen nagy anomáliákat okozó,

valószín diabáz tömegek. Ez a flis öv a bácskai jugoszláv fúrások szerint tovább folyta-

tódik délre.

Ezeknek a nagyszerkezeti egységeknek az összetorlódása, a közöttük lev Szolnok—
ebesi és Nagykrös— pusztamérgesi diszlokációs övezetek kialakulása a flisképzdmények

felskréta-paleogén kora szerint az ausztriai — szávai orogén mozgások
idejére esik. Az összetorlódás az oligocén korú flis gyrdésével a szávai mozgások

után fejezdött be. A diabázempciók kora szintén erre az idre esik. A f diabáz benyomu-

lás az ausztriai orogén fázissal egyidej. Ezt a nagykrösi fúrások is bizonyítják, ahol

a 18. fúrás 1 10 m vastagságban fúrt aprószem diabáz törmeléket és agglomerátumot, ami

valangini faunát tartalmazó mészkre telepszik, a fedje pedig felskréta kori konglome-

rátum [33]. A diabáz erupeiók kisebb nyomait már az alsókréta képzdményekben is

megtaláljuk, a Duna—Tiszaköz fúrásai szerint.

Ugyanebben az idben alakult ki az a nagy diszlokációs öv is, amely a Drávame-

dence — Mecsek— nagykrösi nagyszerkezeti egységet ÉNY felé elhatárolja a Közép-

dunántúli nagyszerkezeti egységtl, vagyis a paleogén határvonalnak és a délalpi torlódás

övének nevezett diszlokációs övezet. Ezt is vonalba rendezd nagy mágneses anomáliák-

kal jelentkez, feltételezheten bázisos magmás benyomulásoktól származó vonulat kiséri.

A buzsáki oligocén elfordulás a diszlokációs öv menti paleogén süllyedékben képzdött.

Ugyanebben az idszakban történt a Rába-vonal menti összetorlódás is, annak

bizonysága szerint, hogy a tle délkeletre lev Középdunántúli nagyszerkezeti egységhez
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tartozó terület fejldéstörténete a paleogén végéig más volt, mint a Rába-vonaltól Ny-ra

lev Kszeg— mihályi nagyszerkezeti egységé.

Összefoglalva mindezekbl az látható, hogy a Kárpátmedencék hazánk

területére es részén a mélyszerkezet és az alépítmény szerkezetének kialakulásában dönt

jelleg volt az ausztriai— szávai orogén mozgások ideje közé es földtani fejldési szakasz.

Egységes ,,Tiszia” masszívum nem volt, amely kaptafa szerepet töltött volna be a

környez gyrt hegységrendszerek íveinek kialakításánál, hanem különböz fejl-
déstör ténet nagyszerkezeti egységek tömbjei szerepelnek,
amelyek ersen összetorlódtak a környez hegységrendszerek felgyrdé-

sének idején, mozgékonyságuk azonban sokkal kisebb volt azokénál. Csak a nagyszer-
kezeti egységek tömbjeinek érintkezésvonalán kialakuló
mobilis diszlokációs övék aránylag keskeny sávján volt
intenzív orogénjelleg mozgás, orogénjelleg flis képzdés
és bázisos magmamködés kíséretében. Ezáltal a mélyszerkezeti és

alépítményi részek annyira stabilizálódtak, hogy a további térszkít mozgá-

soknak már ellenálltak. Ennek folytán a fiatal medenceüledékben gyrdéses diszlokáció

nyomait csak a szávaredkhöz sorolt délzalai mély medencesüllyedés területén ismerünk.

A felépítmény tektogenetikája

A mélyszerkezet és az alépítményi részek felskréta-paleogén összetorlódása és

stabilizálódása után a neogénban dilatációs feldarabolódás, rögvonulatok alaku-

lása, néhol nagy vulkáni mködés, ezzel és ezt követen paleogén-neogén meden-

cék alakulása történt.

A feldarabolódás a Középdunántúli nagyszerkezeti egységben és a

Paleogén-medencében már a paleögénben megindult, amit a paleogén vulkáni mködés
és medencesüllyedés kísért. Nagyobb méret volt ennél a miocénkori feldarabolódás.

A miocénkori feldarabolódás elssorban az Északalföldi nagyszerkezeti egység terü-

letén volt intenzív, ahol nagyszabású helvét-tortonai vulkáni tevékenységre utaló nyomo-

kat találunk. Az általános nagy neogén medencesüllyedés eltt ennek a nagyszerkezeti

egységnek a mélyszerkezeti része, mélyreható törések mentén feldarabolódott. A
Duna—Tiszaköz északi felében is van egy nagyobb mioeénkori vulkáni vonulat,

Dunaújváros— Dajosmizse vonalában, amely északra talán a Cserhát, Mátra tömegéhez

kapcsolódik. Az Alföld keleti medenceszegélyén lev kitörési központok gyengébbek,

mint az északtiszántúliak, úgyszintén a Mecsek—nagykrösi nagyszerkezeti egységet

is viszonylag gyengébb vulkáni mködés jellemzi.

A többi alföldi nagyszerkezeti egységen erupciós központokat nem ismerünk, csak

távolabbról szórt finomszem vulkáni törmelékanyag fordul el. A Dunántúl egyes meden-

ceterületeirl is vannak kisebb helvét-tortonai vulkáni tevékenységre utaló adatok.

A feldarabolódással létrejöv magas és mély rögvonulatok iránya több

•esetben azonos a nagyszerkezeti egység határain belül és különbözik a szomszédos nagy-

szerkezeti egységétl. Szembetn ez a Kszeg— mihályi nagyszerkezeti egységen, amely-

nek mélyszerkezeti magas és mélyvonulatai ÉÉK-DDNY irányúak, míg a vele érintkez

Középdunántúli nagyszerkezeti egység alépítményének rögvonulatai ÉNY-DK irányúak.

Máshol viszont a rögvonulatok átmennek és folytatódnak a szomszédos nagyszerkezeti

egység területén, ami a konszolidáció utáni bizonyos fokú egységes mozgásról tanúskodik.

A medencealjzat dilatációs töréses feldarabolódásával kapcsolatos helvét-tortonai

vulkáni mködéssel megindult a neogén medencék epirogén jelleg
süllyedése. A medencesüllyedés nagyszerkezeti egységenkint
különböz idben kezddött és a süllyedés szakaszai különböz méretek voltak. Az
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általános süllyedés közben az egyes nagyszerkezeti egységek, magas és mély rögvo-

nnlatokra való tagolódása folytatódott és ezek mozgása szerint is változó vastagságú

üledékképzdés történt.

A harmadidszaki medencesüllyedés nagyszerkezeti egységenkint észak-

ról délre való egymásutáni sorrendben történt.

Legelször a Paleogénmedence területe süllyedt le, amelyben Salgótar
j
ármái 2000m-t

meghaladó oligocén tengeri üledék képzdött. A medencesüllyedést paleogén vulkáni

mködés kisérte. Az oligocén képzdmények a neogén medencesüllyedést bevezet helvét-

tortonai vulkanizmussal összefügg rögökre való feldarabolódás idején a stájer orogén

szakasszal egyidején szintén nagyon ersen összetöredeztek, rögökre tagolódtak. Ennek
a kisméret rögökre való nagyfokú feldarabolódásnak jellemz példáit ismertük meg a

mezkeresztesi és demjéni sr fúrási hálózattal.

A Paleogén medence után az Északalföldi nagyszerkezeti egység területe süllyedt

nagymértékben. Az Északalföldi nagyszerkezeti egység 1500 m-nél vastagabb helvét-torto-

nai vulkáni képzdményei a miocén végére annyira lesüllyedtek, hogy a területet elöntötte

a tortonai-szarmáciai sekély szigettengerág. Ugyanakkor a Délkelet-Alföldi nagyszer-

kezeti egység a felsmiocénben még kiemelked terület volt, amelyen felsmiocén tengeri

üledékképzdés nyomait eddig nem ismerjük.

A Kisalföld északi részén a csehszlovák fúrások szerint vastag miocén üledék képz-
dött, mig a Kszeg— mihályi nagyszerkezeti egységen csak vékony felsmiocén képzd-
ményeket ismerünk [12].

A Dunántiili Középhegység medencealj zati folytatása a paleogénben kezdett süly-

lyedni. A Bakonv-hegység VadászE. ésLáng S. szerint, a miocénben még nem volt

meg mai formájában, csak a stájer orogén szakasztól kezdve a legfiatalabb idkig alakult

ki [40, 13]. A Bakony, a Középdunántúli nagyszerkezeti egységnek harmad idszaki

rögökre való tagolódása folytán létrejött magas rögvonulata.

A Délzalai-medencében nagyon vastag a miocénkori üledék, ami valószín az ott

összefutó nagy diszlokációs övékkel (Rába-vonal, Délalpi-torlódás, Dráva-vonal) kap-

csolatos ers süllyedés következménye.

A pliocénben a Paleogén-medencének már csak a déli szegélyén van aránylag

vékony üledékképzdés. Az Északalföldi nagyszerkezeti egység területén általában szintén

vékony a pliocén üledékképzdés, tehát a nagy miocén süllyedést aránylag már csak

kisebb pliocén süllyedés követte. Csak a rögvonulatokra való tagolódás folytán vannak

a területén vastagabb pliocén üledékkel fedett mélyvonulatok a Jászságban ésTiszaháton.

A szarmáciai regresszió után a pliocén elején még szárazulat volt a nagyszerkezeti egység

területének több része, az alsópannóniai képzdmények alsó része hiányzik, magasabb

rögvonulatokon esetleg az egész alsópannon kiékeldik.

A Tiszántúli kristályospala vonulat felett közepes vastagságú pliocén üledék kelet-

kezett, de a rögvonulatokra való darabolódás folytán 1000— 2500 m körül ingadozik a

pliocén — pleisztocén üledék vastagsága. A rögvonulatokra való tagolódás itt fleg ÉNY-
DK irányú törésövek mentén történt és ezek a mély és magas rögvonulatok a Tiszántúli

kristályospala vonulat területérl átterjednek az Északalföldi nagyszerkezeti egységet

szegélyez flisképzdmények területére is, ami az idsebb nagyszerkezeti határok elmosó-

dására, a konszolidáció utáni egyöntet mozgásra utal.

A Délkelet-Alföldi nagyszerkezeti egység csak a pliocénben kezdett süllyedni.

Ekkor azonban oly nagymérv volt a süllyedés, hogy a többi alföldi nagyszerkezeti egysé-

get mind felülmúlta, helyenként 3000 m-nél vastagabb pliocén és fiatalabb üledék képz-

dött rajta.

A Mecsek— nagykrösi nagyszerkezeti egység magas és mély rögvonulatokra

való tagolódása a miocén óta nagymérték. Ennek folytán változó, de általában csak
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közepes vastagságú plioeén üledékképzdés jellemzi. A felsmiocén üledékképzdés még
csak helyenkint ismert a nagyszerkezeti egység területérl és általában vékony, csak a

mélyvonulátok felett vastagabb. A pliocénben 1000—1500 m vastagság-változások is

gyakoriak. Némely magas rögvonulatról az alsópannóniai rétegek hiányoznak.

A Középdunántúli nagyszerkezeti egységen a rögökre való darabolódás folytán,

a felszín fölé emelked magas rögvonulatok miatt nagy területeken nincs plioeén üledék.

A Dunántúli Középhegységnek Ny-felé és a délnyugati elhatárolódása mentén kialakuló

Dráva-árok felé folytatódó részeit azonban vastag plioeén és fiatalabb üledék fedte el.

A Kszeg— mihályi nagyszerkezeti egység mélyszerkezeti részén csak kevés újpa-

leozóos maradvány képviseli az alépítményt, mezozoikumot nem ismerünk a területrl.

Itt a neogén medence süllyedése a felsmiocénben kezddött és a pliocénben folytatódva

nagy méreteket ért, 2000— 3000 m vastag üledék képzdött.

Az így kialakuló neogén medencékben a medencekitölt üledék szer-
kezetét fleg két tényez határozta meg. Az egyik a laza medence üledék tömörülése,

a másik az idsebb medencealjzat rögeinek viszonylagos mozgása.

Térrövidülés által okozott gyrt szerkezeti alakulásokat csak a Délzalai-medeneé-

nek nevezett mélyvonulatból ismerünk. Itt az enyhe redformák keletkezése összefügg

azzal, hogy aránylag szk, árokszer területen igen nagy méret volt a neogén medence-

süllyedés. A Délzalai-medence szk árokszer mély süllyedésének az okát abban keres-

hetjük, hogy itt a neogénban is folytatódott a Délzalai-medence mélyszerkezeti részének,

a Délalpi torlódás diszlokációs öve mentén az innen északra lev terület mélyszerkezeti

részével való összetorlódása. Ez látható D u b a y D. szelvényében is [5]. A részben hatá-

rainkon túli DK-i irányú Dráva-árok menti diszlokációs öv összefut a Délalpi torlódás és

Rába-vonal diszlokációs öveivel. A diszlokációs övék találkozásának a hatása az, hogy a

Délzalai-mélyvonulat még a neogénben is nagyot süllyedt és ezen a területen a térszkít
összetorlódó mozgások tovább tartottak és a pannóniai üledéket is enyhén meggyrték.

A többi medenceterületünkön a kristályos-mezozóos alaphegységet a kiterjedésé-

hez képest aránylag vékony neogén üledék fedi. A neogén üledéknek a kiterjedéséhez képest

vékony voltát akkor tapasztaljuk, ha torzítás nélküli regionális szelvényeket szerkesz-

tünk. Ennek a vékony üledéknek a szerkezetét a medencealjzat határozza meg. A kris-

tályos— mezozóos medencealjzat azonban már a neogén eltt konszolidálódott és a hori-

zontális nyomóerk gyrdést okozó hatásától megvédte a reátelepült aránylag vékony
neogén üledéket is. Térrövidülés okozta gyrdések a medencékben (a Délzalait kivéve)

utoljára a szávai orogén szakaszban történtek (az oligocén flis gyrdése idején), de már
akkor is csak azokra a mozgékony diszlokációs övekre korlátozódtak, ahol a nagyszer-

kezeti egységek érintkeznek. Neogén képzdményeinkben ezért nincsenek igazi, tér-

rövidüléssel létrejött gyrt szerkezetek, a Délzalai-mélyvonulat kivételével.

A stabilizálódott medencealjzat a neogén óta csak folyamatos epirogén

jelleg, vertikálisan ingadozó mozgásokat végzett. Ez a mozgás a

nagyszerkezeti egységeknek említett regionális mozgásai mellett az egyes rögvonulatok-

nak és helyi rögöknek a mozgáskülönbségeiben nyilvánul.

A medencealjzat folyamatos vertikális mozgásai többnyire lassúak és a neogén
üledékképzdéssel egyidejek. A medencealjzat lassú mozgásai a közben képzd képlé-

keny üledékben legtöbbször nem vezetnek töréses szerkezeti alakulásokhoz. Ilyeneket

csak az üledékképzdés utáni nagyobb mozgások helyén találunk. A medencealjzat

lassú mozgásai többnyire csak az üledéket szállító vízáramlásokat befolyásolták s az áram-
lások munkaképessége szerint a vastagabb és vékonyabb, durvább vagy finomabb üledék-

képzdés helyét határozták meg.

A medencealjzat neogén utáni vertikális mozgásai a neogén üledékben lapos bolto-

zatokat, teknket, réteghajiásókat (flexurákat) kofferred szer alakulatokat hoztak



Földtani Közlöny, XCIII. kötet, 2. füzet168

létre. A neogén medence aljzatának vertikális mozgásai által létrejött szerkezeti

formák felismerhetk a mélyfúrások összesít földtani szelvényeibl. Ha a szerkezeti

formák a neogén üledékképzdés valamely szakasza utáni mozgásokkal (az alsópannon

után, vagy valamely alsópannon szint után) alakultak ki, a mozgás eltti rétegek

vastagsága közel egyforma az utólag képzdött kiemelkedés felett és az oldalain is.

A mozgás idején képzdött rétegek között diszkordanciák, kiékeldési övék, üledék-

vastagság különbségek vannak. A mozgás után ismét közel változatlan vastagságú

rétegek következnek.

A neogén medenceüledék szerkezetét alakító másik fontos tényez a rétegek
tömörülése. A kompakciós eredet települt boltozatok és teknk a medencealjzat

felszíni formáihoz való idomulással jöimek létre, az újabb rétegek megterhelése folytán.

A települt boltozatok jól felismerhetk arról, hogy a neogén üledék egyes rétegeinek vas-

tagsága az alaphegység kiemelkedése felett fokozatosan csökken, (ellentétben a medence-
aljzat üledékképzdés után emelked röge fölött képzd boltozattal, ahol a rétegek

eredeti vastagsága változatlan). A mélyebb rétegek felboltozódása meredekebb, a fiata-

labbaké fokozatosan laposabb, diszkordancia nincs a rétegsorban, csak a vastagságuk

csökken a felboltozódás helyén.

Kompakciós boltozat keletkezik minden olyan képzdmény kiemelkedése felett,

amely a diagenezisen átment, megszilárdult és a rétegterhelésnél szerepl nyomások hatá-

sára további lényeges térfogatcsökkenésre képtelen. Ilyen a kréta-paleogén flis, amely a

rétegterhelésnél jóval nagyobb hegységképz nyomásoknak volt már kitéve, továbbá a

helvét-tortonai vulkáni képzdmények, a tortonai mészk és a pannóniai homokk összle-

tek is, amelyek a rétegterhelés nyomásától számotteven nem tömörülnek.

A neogén üledéktakaró szerkezetére jellemz a medencealj zati rögök
vertikális mozgásának és a kompakciónak együttes hatása.
A réteg tömörülése elég vastag pelites üledék esetében mindig szerepel. A medencealjzat

vertikális mozgása, illetve viszonylagos emelkedés vagy süllyedés nem mindenütt mutat-

ható ki. A medenceüledék helyi szerkezetei tehát lehetnek 1. rétegtömörüléssel,

2. a medence aljzatának lassú vertikális mozgásával és a rétegtömörülés együttes hatá-

sával kapcsolatosak.

A neogén üledék szerkezetét alakító legfiatalabb tényezk hatását a felszín

morfológia térképe, a felszín földtani térképe és a neogén medence aljzatának felszíni for-

máit ábrázoló térkép tükrözi. Azt tapasztaljuk, hogy az Alföld medencealjzatának kiemel-

ked magas rögvonulatai felett hiányzik, vagy vékony a holocén üledék és sokszor az

Alföld mai felszíne is magasabb a medencealjzat kiemelkedései felett. így Battonya —Tót-

komlós környékén tengerszint felett 100— 1 15 m a mai felszín és ennek a magasabb terü-

letnek a tengelyiránya pontosan egyezik a Battonya-pusztaföldvári magas rögvonulat

irányával. Ugyanígy a Siikösd— jánoshalmai magas rögvonulat felett 170 m-ig emelkedik

a mai felszín 85 — 90 m mai felszín környezetben, a medencealjzati magas rögvonulat

irányával egyezen. Az összefüggés a medencealjzat kiemelkedése és a felszín kiemelke-

dése közt mindkét esetben kétségtelen.

A medencealjzat és a felszín formái közti összefüggés részben a neogén üledék

tömörülésére vezethet vissza. Ahol vastagabb a tömörülésre alkalmas iildedék, ott

nagyobb a mai felszín süllyedése.

Bár a tömörülés hatása kétségtelen, a medencealjzat vertikális mozgásának is

bizonyítékai vannak. Ahol a pleisztocén üledék a 400 m vastagságot is eléri, ott a meden-

cealjzat süllyed. Kompakcióval létrejöv süllyedések kitöltésével nem lehet ilyen vastag

üledékképzdést magyarázni. A kompakciónak és a medencealjzat
vertikális mozgásának együttes hatása a legújabb mozgá-
soknál is jelentkezik.
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A jelenkori mozgásokra utaló nagy földrengések részben a nagyszerkezeti

egységek közötti diszlokációs övékkel, részben a magas és mély rögvonulatokat elválasztó

diszlokációs vonalakkal vannak kapcsolatban.

A Rába-vonaloru Komárom-, Gyr-, szombathelyi; a Balaton-paleogén határ-

vonalon: a dunaharasztii; a Nagykrös— pusztamérgesi diszlokációs övön: a kecskeméti

élénk szeizmicitású területeket találjuk. A rögvonulatok közötti diszlokációs vonalakon

vannak az egri, móri, ukki. Pincehely—kaposvári földrengéses területek [4].

A szerkezeti térképen nem jelöljük a felépítmény (ueogén) helyi szerkezeteit, mert

a medenceüledéknek nincsen a medencealjzattól független, önálló szerkezete. A neogén

üledékben a medencealjzat magas rögei felett ennek emelkedésével okozott, vagy tömörü-

léses boltozatok, a mély rögei felett hasonló teknk alakultak. A neogén szerkezetét csak

ott kell külön jelölni, ahol eltér a medencealjzatától, mint a Délzalai-medence mélyvonu-

latában lev enyhe redformák (Budafa, Lovászi) esetében.
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Comparison between the geological structure of the hasin regions of Hungary

DR. L. KRÖSSY
In Hungary the knowledge of the geological structure of the hasin areas has

developed slowly, as they are covered by recent deposits making the exploration most
difficult.

The morphotectonic subdivision and the tectogenetic evolution
of the basin areas of Hungary are discussed in the paper.

2 Földtani Közlöny’



170 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, 2. füzet

On the territory of Hungary, seven major tectonic units controlled by
five main dislocation zones can be recognized.

The geological history of development of the areas included in each particular
major tectonic unit is similar. The generál pattems of the lower structural s t a -

ge (pre-Variscian Early Paleozoic and even more ancient crystalline formations), of the
second structural stage (Laté Paleozoic — Mesozoic rocks, sedimentary
phase between theVariscian and Austrian crustal movements) and of the third struc-
tural stage (Tertiary rocks) are close. The major tectonic units ha ve been
delimited in view of the dislocation zones that can be recognized between them,
of the differences in the history of their geological development as well as on the basis of
determining divergences in the generál pattems of the lower, the second and the third
structural stages.

The fohowing major tectonic units may be distinguished in this way:
I. Major tectonic unit of Kszeg - Mihályi. Its lower struc-

tural stage is the extension of the central, crystalline rangé of the Alps and consists
chiefly of rocks metamorphosed on the boundary between the epizone and the mesozone.
Its second structural stage locally represents remnants of Laté Paleozoic sedimentary
rocks. No Mesozoic rocks are known within the area of this miit. The third structural
stage is represented by a thin series of Upper Miocéné deposits and locally by thick
Phocene strata.

H. Major tectonic unit of Central Transdanubia. Its lower
tectonic stage is composed of epizonal metamorphic schists and gránité intrusions.

The second structural stage is represented by a series of Laté Paleozoic and thick Meso-
zoic deposits of the „Central Mountains” type. The third structural stage shows locally

hiatus and elsewhere it is represented by a thick series of Paleogene-Xeogene deposits
with traces of volcanic activity.

III. Major tectonic unit ofDrávaBasin — Mecsek — Nagy-k r ö s. Its lower structural stage consists mainly of mica schists, granites, gránité
gneisses. More intenselv metamorphosed than the rocks making up the corresponding
stage of the preceding major tectonic unit. The second structural stage is composed
of Laté Paleozoic-Mesozoic deposits of the „Mecsek” type differring írom the preceding
major tectonic unit. The third structural stage is made up of Neogene deposits varying
in thickness and exhibiting traces of volcanic activity.

IV. Major tectonic unit of the Bükk Paleogene Basin.
Its lower structural stage is mostly unknown, except in the north-westem part where
the basement includes phyllites and mica schists issuing írom the direction of the Vepor.
The Laté Paleozoic-Mesozoic rocks of the second structural stage are of „Bükk Moun-
tains” type. In the third structural stage of this unit the Paleogene and Miocéné maríné
deposits as well as the igneous rocks play an important role. Phocene deposits occur
only in the southem part being represented by a thin sedimentary complex.

V. Major tectonic unit of Northern Alföld. Its lower structur-
al stage has síink int unknown depth. The second structural stage alsó appears to lie at
unknown depth, although the remnants of Paleo-Mesozoic rocks in the area of Hajdú-
szoboszló-Ebes may perhaps represent portions of the second structural stage of this major
tectonic unit. In the third structural stage there are very thick Neogene igneous rocks
with eruption centres. The Phocene deposits are relatively thinner.

VI. Major tectonic unit of Tiszántúl crystalline schist
rangé. Its lower structural stage consists of crystalline schists írom the deeper mesozone
(gneisses, mica schists) which were penetrated by intrusions of alcaline magmas altered

to amphibohte. No post-metamorphic magma intrusions are known. Paleo-Mesozoic
deposits are only represented by very scarce traces on the margin of the lower structural

stage. However, they seem to belong already to the adjacent major tectonic units. The
third structural stage is made up of thin Úpper Miocéné and thick Phocene deposits.

No volcanic eruption centres are known to exist in this area, only somé pyroclastic maté-
riái occurs.

VII. Major tectonic unit of Southern Alföld. Its lower struc-

tural stage has partlv sunk int unknown depth. It is locally made up of mesozonal
and epizonal crystalline schists with methamorphosed magma intrusions. After metha-
morphism the altered formations were penetrated by gránité gneisses, granites and
quartz porphyry. The second structural stage is uneompletely developed and shows
relationships with the Mesozoic of the eastem bordér of the basin. In the third structural

stage only Phocene rocks forming very thick series are known, while traces of any volca-

nic activity are lacking.
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The major tectonic units are further divided int horst and graben ran-
gé s , and the latter, again, tohigh and deep blocks. The block ranges which
could be detected so far are represented in the annexed tectonic map. The directions of

the horst and graben ranges vary by major tectonic units.

The primordial dislocation zones delimiting the major tectonic
units may be referred to three different types according to the intensity of movement:

1. Zones of structures piled up by stresses which proceeded along nearly vertical

planes.
2. Zones of structures thrusted over each other along steeply dipping planes

of various directions where the subsided miit lies below a sedimentary basin.

3. Dislocation zones formed due to thick detritic sedimentation and its disturbances
in persistently labile depressions along overthrusted major tectonic units associated with
orogenic flysch formations.

The horst and graben ranges within the major tectonic units are separated by
dislocation zones of second order, and the high and deep blocks by
dislocation lines of third order. Many of these elements can be detec-
ted in the basin areas even though our knowledge is nt yet complete. The dislocation
zones are shown in the annexed map.

The larger dislocation zones are associated with basic magma intrusions,
effusions (diabase) of linear arrangement which are known írom boreholes fór the most
part and which, on the other hand, may be traced or assumed to be present on the basis
of geomagnetic anomalies.

Tectogenetically, the period between the Austrian and the S a -

vian orogenic movements is important. In the evolutionary period between the
Austrian and the Savian orogenic phases, simultaneously with the folding of the Alps,
Carpathians and Dinarides, major tectonic units of different history of development
up to the Cretaceous underwent an intense eomplex thrusting. Along the dislocation zones
between the major tectonic units, the margins of the latter thrusted over each other
along steep planes. In the graben-like mobile depression formed above the subsided
tectonic unit, the deposition of f 1 y s c h sediments took piacé. They became intensively
földed. The deep fractures gave rise to intrusions of basic magmas (diabase).

j

The overthrusts resulted in the stabilizationof the basement of the basin
regions of Hungary. During additional tectonic evolution tliis basement resisted the
compressional movements. Tlius, additional foldings after the Savian movements are
almost unknown.

Simultanously with the S t y r i a n orogenic movements, the dilatational frac-
t u r i n g of the major tectonic units int horst and graben ranges became very
intense. The intensity of fraetüring int block ranges and of the associated volca-
nic activity varied by major tectonic units. Especially the fraetüring of the major
tectonic unit of the Norhem Alföld was hitense; it was associated with the formation of
igneous rocks having tliicknesses as large as 1 500 m during Helvetian-Tortonian times.

The subsidence of basins during Tertiary took piacé generally
in different moments and manner in the different major tectonic units. In the eastem
part of the country the subsidence of the Tertiary basins proceeded from the north to the
south in the following order. The prineipal period of subsidence of the Paleogene basin
corresponds to the Middle Oligocene when an over 2000 m thick sedimentary series
was formed in this area. During the Lower Miocéné the subsidence of this basin section
was already more reduced and during the Pliocene it affected only the Southern bordér
of the basin. The main period of subsidence of the major tectonic unit of the Northern
Alföld set in during Middle — Upper Miocéné, wliile in Pliocene times it imderwent
bút a small-scale sinking. The major tectonic unit of the Tiszántúl crystalline scliist
rangé started to sink in Upper Miocéné times and was sinking chiefly during the Plio-
cene epoch. The major tectonic unit of the Southern Alföld was in the Miocéné still an
elevated land, its prineipal subsidence set in dming Pliocene and Pleistocene, being,
however, more intense than in the former areas.

The major tectonic unit of the Dráva Basin — Mecsek Mts — Nagykrös terri-
tory was intensely disseeted. The graben ranges are overlain here by Miocéné — Power
Pannonian basin deposits, while the horst ranges are frequently covered only by Upper
Pannonian sediments. In the south-eastern part of the miit in question the second and
the lower struetural stages are alsó exposed (Mecsek Mountains).

In the south-eastern part of the major tectonic unit, affected by a thrust fault tren-
ding to the north-west, of Central Transdanubia the lower and the second struetural
stages are similarly exposed to the surface (Transdanubian Central Mountains). Alone the

2 :
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portions whieh have subsided towards the north-west and south-west are covered by
Tertiarv basin deposits. Finallv, the major tectonic unit of Kszeg-Mihályi started to
sink in the Upper Miocéné and underwent a large-scale sinking chiefly during Pliocene
times.

Characteristic features of the structure of Xeogene deposits are
compaction anticlines and synclines adjusting themselves to the morphological pattems
of the basin substratum as well as structural defomiations caused by vertical movements
of the blocks of the latter. The Xeogene deposits exhibit földed structures onlv in the
Southern Zala Basin.

An important evolutional stage in the tectogenetics of the basin areas of Hungary
is represented by the complex thrust movements which have taken piacé in the span
of time between the Austrian-Savian orogenic phases. Xo uniform crvstalline massive
("Tisia”) formed the basement of the Hímgarian basins, bút blocks of major tectonic
units with different historv of development were involved. They were subjected to intense
complex thrusting during the folding of the adjacent mountain systems, yet their lability

was much more reduced than that of the latter. Intense movement of orogenic character
associated with orogenic flvsch formation and with activity of basic magmas occurred
only in the relatively narrow beit of the mobile dislocation zones that were formed at

she contact of blocks of the major tectonic units. Because of this fact, the lower and second
ttructural stages became stabilized to such a degree that they could resist any additio-

nal compressional stresses. That is why traces of dislocations by folding are known in the
recent basin sediments in the area of the Southern Zala deep basin subsidence only
related to the Savian folds.



A KSZÉN ÖNGYULLADÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS BORSODI
VONATKOZÁSAI

DR. SOÓS I,ÁSZl/>*

Összefoglalás : A kszén öngyulladása akkor következik be, ha ezen exoterm folya-

matnál a hfejldés sebessége nagyobb, mint a helvezetésé. Az öngyulladás legfbb oka a
kszén huminanyagainak oxidációjára vezethet vissza. Az oxidáció sebessége a hmérsék-
let emelkedésével a van’t Hoff törvény szerint növekedik. A kszén hmérsékletének
eredeti emelkedését a kszénanyag nedvesedése, esetleges mikrobiológiai hatások, a pirit-

markazit, valamint a fuzit oxidációja vezetheti be. Az oxidációnál igen nagy szerepet
játszik a fleg földtani tényezk hatására bekövetkez aprózódás okozta felületnövekedés.
Szerepe lehet a kszén önoxidációjában, mint katalizátornak, a hamunak is. Az idegy-
ségben termelt hmennyiség kezdetben rendszerint kisebb, de a felmelegedéssel gyorsí-

tott reakció következtében növekedik. A kszén öngyulladásának lehetségét a létreho-
zott maximális hmérséklet szabja meg. Az Ormosbánya II. akna V. telepének kszén-
anyagán végzett szénkzettani vizsgálatok alapján kimutattuk, hogy a szürke agyaggal,
az’ún. ,,közkvel” két padra osztott V. telep kszénképzdményei fleg láperdi, vagy a
láp szegélvéhez közelebb fekv, kissé mélyül láperdi képzdmények.

Megállapítottuk, hogy az ebben a 'telepben elforduló melegedés és öngyulladás a
huminiteket igen finom eloszlásban tartalmazó sötétszürke növénymaradványos agyagból
és közkbl indul ki. Az oxidációs csomók valószínleg korai képzdményként, az oxidá-
ciós szegélyek késbbi képzdményként a kszenes agyag feletti periblinitben jelentkeznek.
Közvetlenül a kszenes agyag alatti kszénben oxidációs csomók nincsenek. A pirít a
vizsgált mintákban ép, nem mállott, az V. telep kszénanyagának öngyulladásában nincsen
szerepe.

Az öngyulladás elleni védekezés elvi lehetségei a következk: csökkenteni a k-
szénhez jutó oxigén mennyiségét, csökkenteni a kszén hmérsékletét és térfogategységnyi
felületét, megakadályozni az aprózódást a töredezési övék szilárdításával, valamint in-

hibitorokkal csökkenteni az oxidáció mértékét és sebességét. Igen fontos a Szádeczky
által ajánlott htermelési görbének az id függvényében történ meghatározása az öngyul-
ladási veszély maximumának megállapítására.

A kszén bányászata, szállítása és tárolása közben bekövetkezhet öngyulladás

egyike a kszénipar legfontosabb gyakorlati kérdéseinek.

Régen ismeretes, hogy boruló szerves anyagokban ers felmelegedés, st gyúlás

is lehetséges. A kszén leveg hatására bekövetkez melegedését és öngyulladását már
Theophrasztosz [42] (i. e. 320) és Plinius [25] (i. u. 70) is megfigyelte.

Kszén öngyulladása folytán bekövetkez tzrl a Francia Tudományos Akadémia már
I 757‘t>en hírt adott. A Saar-vidékeu lev Dudweiler-i ,,ég hegyet” 1771 tavaszán

Goethe [ír] is megnézte. Ismeretesek olyan bányatüzek, melyek évszázadokon át

tartottak, így Szászországban Zwickau-nál Planitzban, mely minden leküzdésére irányuló

törekvés ellenére három nagyobb periódusban a 16. század elejétl a 19. századvégéig,

tehát majd 400 évig dúlt [13]. Számos öngyulladás okozta tz a 19. században hajón tör-

tén köszénszállításokkal kapcsolatos. A német hajótulajdonosok lapjának egyik közle-

ménye alapján 1889— 1896-ig 155 kszénszállító hajón bekövetkez tzrl számolnak be,

melynek következtében 40 hajó kiégett, 30 pedig eltnt.

Érthet, hogy a kszén öngyulladásának megakadályozására (leküzdésére) a 19.

század eleje óta intenzív kutatások indultak meg, mehrekbl olyan híres kémikusok, mint
Berzelius éskiebig is kivették részüket.

Liebig [19]* már 1865-ben megállapította, hogy az öngyulladást (oxidációt)

a leveg és víz jelenléte elsegítik.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi csoportja és az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület Borsodi csoportja által Örmosbányán rendezett ankéton 1962. okt.
18-án. A kézirat lezárása 1962. dec. 10.

* É i e b i g : egyébként gyakorlati tanácsokkal is ellátta a hozzáforduló egyik hajóstársaságot (1. a
Vegesacker Seeschiffergesellschaft-hoz írott levele 1866-ban).
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A kszén öngyulladásának okát az egyes kutatók a legkülönbözbb tényezkre
igyekeztek visszavezetni. Nem célunk, hogy az ilyenirányú vizsgálódásokról részletekbe

men ismertetést adjunk, de szükséges, hogy a nagyobbrészt már ismertnek feltételezett

jelenségeket röviden összefoglaljuk.

A kszén, vagy más könnyen oxidálódó anyag öngyulladása akkor következik be,

ha ezen exoterm folyamatnál a hfejldés sebessége nagyobb, mint a helvezetésé.

Az öngyulladásnál kémiai, fizikai, esetleg mikrobiológiai és nem utolsó sorban földtani

folyamatok, illetve ezek együttesen vesznek részt. Elre bocsátandó, hogy az öngyulladás-

nál az elbb említett tényezk soha nem egyedül, egymástól függetlenül, hanem együtte-

sen, egymást szinte feltételezve hatnak.

A kszén öngyulladásával kapcslatos modem tudományos felfogás szerint a kszén
öngyulladásának legfbb oka, a kszénben lev huminanyagok oxidációja. Minthogy
az oxidáció felületi jelenség, nyilvánvaló, hogy a felület nagysága alapveten fontos

tényez ezekben a folyamatokban.

Köztudott, hogy a szemcseméretek csökkenésével — tehát az aprózódásnál — a

felület igen nagymértékben növekszik, a nagyobb felület pedig nagyobb mérték, illetve

gyorsabb lefolyású oxidációhoz vezet. így hat tehát a fizikai tényez a kémiai oxidációs

jelenségre.

A huminanyagok oxidációja kétségtelenül legfbb, de nem az egyetlen ok, mert
mint látni fogjuk, több tényez együttes hatására van szükség az öngyulladás kiváltódá-

sához.

A szóbajöhet tényezket az alábbi összeállításban mutatjuk be:

I. Kémiai tényezk

1. pirit-markazit oxidáció;
2. könnyen gyúló gázok gyulladása;
3. a nagyfelület fuzit oxidációja;
4. mikrobiológiai bomlás;
5. humuszanyagok katalitikus hatása;
6. humuszanyagok (maradékszén) oxidációja;
7. a kszénfelületen adszorbeált CH 4 és CO,

kicseréldése 02-re;

II. Fizikai tényezk

1. felület növekedése:
a) földtani tényezk hatására aprózódással;
b) mesterséges aprózódás;
c) pirit-markazit bomlás;
d) humátok kiszáradása;
e) agyagásványok duzzadása következtében;

2. a nedvesedés hatására bekövetkez hmér-
séklet-emelkedés;

Vizsgáljuk most röviden az elbb felsorolt legfontosabb tényezk hatását az öngyul-

ladás szempontjából.

1. A pirit-markazit szerepe. Berzelius [32] óta többen (pl.

Grundmann [12] 1861., egy ideig L i e b i g is, 1866) egyedül a kszénben finom

eloszlásban jelenlev vasdiszulfid ásványok oxidációjával magyarázták a kszén öngyul-

ladását. Vadász E. [43] azonban már 1922-ben rámutatott, hogy piritet egyáltalában

nem tartalmazó kszenek öngyulladásának tulajdonképpeni oka a kszén oxidációjában

rejlik. Ismeretesek olyan öngyulladásra felettébb hajlamos kszenek, melyek prak-

tikusan nem, vagy csak igen kevés piritet tartalmaznak, mint az ausztráliai miocén

Victoria lignit. Ugyancsak említést érdemel, hogy Schein [33] szerint az É-Pakisz-

táni 10% piritet tartalmazó lignit biztonsággal, veszély nélkül tárolható. Szádeczky-
Kardoss E. [39] szénkzettani megfigyelések alapján elsk között mutatott arra,

hogy öngyulladásra hajlamos kszenekben gyakran igen kevés a pirít, illetve a markazit.

G á r t n e r K. [8] magyarországi kszénfajtákon végzett vizsgálatokkal kimutatatta,

hogy a pirittartalomnak az öngyulladásban nincs dönt szerepe.

A kszénben lev pirít szerepét azonban semmi esetre sem lehet teljesen kizárni,

mert hiszen a pirít oxidációja exoterm folyamat és mint ilyen, bizonyos hmennyiséget

termel. A kérdés az, elegend-e a pirít oxidációjakor felszabaduló hmennyiség ahhoz,

hogy a kszenet gyulladásig melegítse. A pirít oxidációját elegend oxigén és víz jelenlété-
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ben a következ reakcióegyenlet fejezi ki:

2FeS2 + 3 1/2 0 2 + i6H 20 — 2H
2S0 4 + 2FeS0 4 • 7H 2

0 oldva -f- 350 kcal.

Víz nélkül pedig a pirít oxigénnel a következképen reagál:

4FeS2 + 1 i0 2
= 2Fe

20 3 + 8S0 2 + 822 kcal

A reakcióhbl Richters [29] kiszámította, hogy 1% pirít teljes oxidációja

minden hveszteség kizárásával és a termelt h azonnali leadásával is mindössze 72 °C-ra

melegítené a kszenet. F r a n c i s [23] kszénben 5% pirittartalom teljes oxidációjával

fellép hmérsékletet 70 C°-ban adja meg. Romwalter [30] feltételezve, hogy a pirít

mállása a maximális hmennyiséget pillanatszerleg szolgáltatná és hogy ez a meleg teljes

egészében a málladékot és a mállott szulfidokat eredetileg burkoló kszénhéjat hevítené,

a meleged góc maximális hmérsékletét 120 C°-nak számítja. Ilyen kedvez viszonyok

azonban a természetben nem képzelhetk el, mert a mállás aránylag lassú folyamat és a

málló piritszemcsék környezetének hkapacitása nagy.

A Richters által kiszámított maximális 72 C° ill. a Romwalter által

megadott maximális 120 C° kevesebb a gyúlás hmérsékleténél. A pirit-markazit oxidá-

ciója tehát nem lehet az öngyulladás legfbb oka, de bevezetje és elsegítje igen. Megem-
lítend még a pirittel kapcsolatban az az öngyulladást elssegít tényez, melyet a fizikai

tényezk közé soroltunk: ti. a pirít oxidációját kísér felületnövel aprózódás. Az elbbi
reakcióegyenlet szerint képzd ferroszulfát nagyobb térfogatú, mint a kiindulási pirít.

A térfogatnövekedés pedig a szénkzet töredezését és a szövet fellazulását, egyszóval

aprózódását, a fajlagos felület és az oxigén számára hozzáférhet felület megnagyobbodá-

sát vonja maga után. A felület növekedése pedig — amint említettük — az organikus

anyag oxidációjának mértékét, ill. sebességét növeli.

2. Burian [1] elképzelhetnek tartja, hogy a kszén fokozatos melegedésekor

alacsonyhfokú lepárlási gáztermékek meggyulladása idézné el az öngyulla-

dást. Meleged teleprészekben valóban képzdhetnek svélgázok — ez elhagyott vágatok-

ban gyakran érezhet is — ezek azonban Steinbrecher [35] szerint inkább a

szénporrobbanást segítik el, mint az öngyulladást. A lepárlási gázok nem okozói az

öngyulladásnak, mert a szén kezdeti felmelegedésének nem elidézi.

3. A fuzit szerepe. A kutatók egyrésze a fuzitot a mesterséges, közismer-

ten nagy felület, ers adszorpcióképesség faszénhez hasonlítva feltételezte, hogy olyan

mérték oxigénelnyerésre képes, ami végül is gyulladáshoz vezetne.

Lángé [18] részletes ilyen irányú vizsgálataiból kitnik azonban, hogy a fuzit

oxigén adszorpciós, ill. megköt képessége általában a legkisebb a sávféleségek között

(a duritéval közel egyforma). Ez következik is abból, hogy a fuzit már maga típusosán

oxidált elegyrész. E mellett a fuzit gyulladási hmérséklete mintegy 60— 70 C °-al nagyobb,

mint a többi kszénelegyrészé. Megjegyezzük azt is, hogy számos öngyúlékony kszén,
mint a brennbergi, nem tartalmaz fuzitot. Az öngyulladás szempontjából látható, hogy
a tiszta fuzit különösebb veszélyt nem jelenthet. Már nem ilyen veszélytelen a piritet finom

eloszlásban tartalmazó fuzit, mert az ilyen melegedésre már inkább hajlamos. A fuzit

sem lehet tehát egymagában az öngyulladás okozója.

4. Az öngyulladás okát többen biokémiai tényezkre igyekeztek visszave-

zetni. P o 1 1 e r [26] 1907-ben kimutatta, hogy egyes baktériumfajták a kszén oxidá-

cióját idézik el. Gallé [7] 1910-ben kísérletileg igazolta, hogy különböz aerob és

anaerob baktériumok, mint a Bacillus nacraceus, subtilis, mesentericus és pseudosubtilis

bouillon táptalajon — kszén jelenlétében — 71 — 84% CH
4 és 5,5— 27 % CO

a
összetétel

gázt termelhetnek. A baktériummkcdés a kszénanyag melegedését jelentheti ugyan,

ez azonban semmiesetre sem jelents és nem okozhat öngyulladást, annál kevésbé, mert
intenzív baktériummködés 60— 70 C° felett már nem képzelhet el. Hangsúlyozandó,
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hogy baktériumvizsgálátok céljaira bizonyíthatóan steril mintát venni kszénbl —
bányában — mindeddig nem sikerült. Meg kell azonban említenünk az ilyen jelleg
vizsgálatok fontosságát.

5. Az öngyulladás okát egyes kutatók a kszénhamu katalitikus hatásában keres-

ték: Sustmann és Lahnert [37] barnakszén, Rosin [31] barnakszén
félkoksz öngyulladása esetében. Lissnerés Rammler [20] megállapították, hogy
káliumsók a kszén reakcióképességét növelik és a gyulladáspontot csökkentik.

Az elbbiekben ismertetett tényezk az öngyulladás elsegíti, bevezeti lehetnek,

de az öngyulladásnak nem a legfbb okozói.

6. Tárgyalásunk során eljutottunk a kszén öngyulladását okozó legfontosabb — a

bevezetben már említett — kémiai tényezhöz, ti. a humuszanyagok oxidá-
ciójának kérdéséhez.

Ismert, hogy az elhalt és felhalmozódott, levegtl nem teljesen elzárt növényi
anyag (tehát a cellulóz, lignin és cukrok) túlnyomóan víz alatt, mikrobiológiai hatásra

sötétbarna, folyékony, félfolyékony kolloid anyaggá, a különböz liuminsavakból álló

un. humusszá alakul.

Ezeket a huminsavakat Sven Ódén [38] óta oldhatóságuk alapján a követ-

kezképpen osztályozzuk: 1. vízben és alkoholban oldható, sárga szín fulvosavak; 2. víz-

ben nehezen, de alkoholban és lúgokban oldható barnás himatomelánsav; 3. vízben és.

alkoholban nem, de lúgokban jól oldható feketésbama humuszsav. A huminsavak a

szénülés során polimerizációval egyre inkább oldhatatlan, nagymolekulájú un. humin-

anyagokká alakulnak. Az átalakulás utolsó fázisa a már lúgokban sem oldható anyag,

melyet maradékszénnek nevezünk. A huminsavak — huminanyagok átalakult szénkzet-

tani termékeit, melyek a kszénanyag legnagyobb részét teszik ki Szádeczky-
Kardoss E. nyomán huminiteknek nevezzük.

Ismeretes, hogy az elbb említett huminsavak, huminanyag és maradékszén az

oxigént jelentékeny htermelés közben mohón megkötik. Az oxigén megkötése két folya-

matból, adszorpcióból és tulajdonképeni kémiai megkötésbl tevdik össze. Ha az oxigén

megkötése gyors, és ha a felszabadult h nem vezetdik el, az említett humuszanyagok

gyulladásig melegedhetnek. Az oxidáció során Kreulen [16] szerint a szénülésnél

bekövetkez, már említett folyamatok fordítottja áll el: a kszénben lev oldhatatlan,

vagy nehezen oldható huminitek egyre inkább oldható huminsavakká, tehát humusz-,

himatomelán- és fulvosavvá oxidálódnak.

Az oxidáció mechanizmusa bonyolult folyamat. Bevezetje a már említett 0 2
-

adszorpció, ami annál nagyobb mérv, mennél nagyobb a felület. A nagyon reakcióképes

huminitek azonban az oxigént azonnal kémialiag is kezdik megkötni. Ez a tulajdonképeni

oxidáció ersen exoterm reakció, a hmérséklet emelkedését jelenti. A hmérséklet emel-

kedésével a Henry — Dalton törvény értelmében csökken az adszorpció, viszont

avan’t Hoff törvény értelmében n az oxidációs reakció sebessége. Ezen utóbbi

törvény szerint a hmérséklet 1 o C °-al való növelésekor a reakció sebessége 2 — 3 szoro-

sára növekedik. Ebbl az következik, hogy a huminitek, vagyis a kszén oxidá-

ciója 70 C°-on mintegy 32-szer gyorsabb, mint 20 C'-on. (Példának a pirit-

oxidáeió hszínezetébl Richters és Francis által számított 70 C °-os mele-

gedést vettük). Nyilvánvaló tehát, hogy a kémiai értelemben vett oxidáció mellett

az oxigéimek adszorpció útján történ fizikai megkötése csak rövidebb ideig tartó

bevezet folyamat.

A kszén hmérséklete adott körülmények között természetesen 70 C° fölé is

emelkedhetik, a reakció annyira gyorsul, hogy 150 C°-ról 160° C-ra 1 perc alatt, 160° C-ról

170° C-ra 1/2 perc alatt, végül 170° C-ról i8o°C-ra 1/4 perc alatt melegedik. Az egyre

gyorsuló oxidáció végül is lángjelenséggel kísért gyulladáshoz vezet.
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A huminitek öngyúlékonyságát az egyes kutatók különböz reakcióképes vegyü-

letekre igyekeztek visszavezetni. Dennstedt és Bünz [2] a piridinnel kivonható

anyagokban, Gluud [10] a folyékony kénessavval kioldható kátrányképz vegyü-

letekben keresték az öngyulladás okát. Erdmann [4] késbb Steinbreclier
[36] az öngyúlékonyság okát a huminitek többatomos fenol-magvú vegyületeiben kereste

A fenolos -OH csoportok nemcsak a huminsavakban, hanem a liuminitekben és a

maradékszénben is bven megtalálhatók. Mennyiségük a szénüléssel csökken. Míg barna-

kszénben van Krevelen [17] szerint az összes oxigénnek mintegy 10%-át teszik,

addig gázláng szénben csak 1,2% van, a sovány kszén pedig már nem tartalmaz fenolos

-OH csoportot.

Erdmann említett felfogása a fenolmagvú vegyületek oxidációjával igazolódik

analitikai módszerek mellett azzal is, hogy lúgos közegben az oxidáció hatásosabb és

gyorsabb, az oxidált termékek pedig sötétebb színek, mint a kiindulási anyag. Mindez

pedig a fenolos -OH csoportok típusos tulajdonsága.

A kszén önoxidációjának vizsgálatából kitnik, hogy az oxidáció kezdetekor C0
2 ,

CO és H20 képzdést nem, vagy csak kis mértékben lehet észlelni, nagyobb mérték
gázfejldés csak viszonylag késbb következik be. Ezt a jelenséget E n g 1 e r [3] úgy
magyarázta, hogy az oxidáció kezdetekor a kszén jelents mennyiség molekuláris

oxigént vesz fel. mely a súlynövekedésbl megállapítható. Hozzátehetjük, hogy az oxigén

2 oxigén atomból álló peroxid alakjában kötdik a kszénhez, hasonlóan a telítetlen szer-

ves vegyületek peroxidjailioz. A peroxidok azonban igen boinlékony vegyületek, elbom-

lásukkor az egyik oxigén a kszénhez kötdik — oxidált kszén keletkezik —
, a másik

oxigén pedig igen reakcióképes, atomos állapotban szabaddá válik és újabb peroxid —
oxid képzésben vesz részt. Jones és Townend [15] a peroxidok jelenlétét analiti-

kailag csak nemrégiben tudták igazolni. Kimutatták, hogy a széntárolás ideje alatt a

•peroxid-tartalom elször növekedik, késbb azonban csökken. A peroxid-tartalom

nagy mértékben függ a hmérséklettl, a maximum 6oC°-nál van, magasabb hmér-
sékleteknél a peroxid koncentráció hirtelen lecsökken.

Talán ezzel magyarázható az a jelenség, hogy az öngyulladó kszén hmérséklete
viszonylag lassú emelkedés után hirtelen ersen emelkedik és begyulladó gócok keletkez-

nek, ha a fejldött meleg elég gyorsan el nem vezetdik.

A kszén oxidációjának elzkben ismertetett mechanizmusa tehát az alábbi

módon érzékeltethet:

kszén J- 02 —> kszénperoxid —> oxidált kszén -f O —> oxidált kszén -f C0
2 + H

20

Az öngyulladás kérdésének vizsgálata a kémiai módszerek mellett már az 1920-as

években szénkzettani módszerekkel egészítdött ki. Wheeler és munkatársai kimu-
tatták, hogy a kszén sávféleségei közül a vitrit oxigénelnyel képessége a legnagyobb

(nagyobb mint a durité vagy fuzité), így az öngyulladásra is a leghajlamosabb. Ez a

megállapítás jól megegyezik az öngyulladásnak elbb kifejtett kszénkémiai elméletével,

mert a vitrit tartalmazza a sávféleségek között a legtöbb huminanyagot.

Petrascheck [24], Ferrari [5], Szádeczky-K.E. [39] mikroszkó-

I

pos vizsgálatok alapján kimutatták, hogy az öngyulladásra hajlamos kszenek vitritjében

a repedések mentén keményebb és ridegebb, átes fényben sötétebb (ráes fényben vilá-

gosabb) sávok un. oxidációs szegélyek keletkeznek. Már Ferrari is kimutatta, hogy az

I

oxidáció, illetve a bemelegedés rendszerint a vitritbl indul ki. Szádeczky magyar
I barnakszeneken végzett vizsgálatai alapján az oxidációs szegélyekkel genetikailag ana-
lóg utólagos elegyrészt, az un. oxidációs csomókat is kimutatta. Érdekes ellentmondásnak
látszott azonban, hogy az oxidációs szegélyek és az oxidációs csomók igen gyakori képzd-
mények és nem kizárólag az öngyulladásra hajlamos kszenekben fordulnak el.



178 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, 2. füzet

Szádeczky kimutatta, hogy öngyulladás akkor történik, ha az oxidációs

szegélyek a barnakszén repedezése következtében egyszerre nagy mennyiségben fejld-

nek ki. Ezért az öngyulladásra hajlamos kszenekben feltnen sok oxidációs képzdmény
található. Igen sok van a brennbergi kszenek nagyrészében és egyes tatabányai kszenek-
ben, így a tatabányai XIY. akna középs padjában és a IX. aknában, tehát olyan ksze-
nekben, amelyek öngyulladásra valóban többé-kevésbé hajlamosak.

Az oxidációs szegélyek és csomók átes fényben sötétebb színek, mint a környez
huminit. A szegélyek továbbfejldése bizonyos id után mintegy 50— 60 // vastagságnál

megáll. A magyar barnakszeneken Szádeczky megfigyelései alapján az oxidációs

szegély néhány hónapon belül kifejldik és tovább már nem szélesedik. Ersebb oxidáció-

nál a szegélyek tovább sötétednek, de nem szélesednek.

Az elbb elmondott jelenségbl az a fontos gyakorlati következtetés adódik, hogy
a kszén szabad felületén és repedésmenti felszínein létrejött oxidációs szegélyek maguk
akadályozzák meg, hogy az oxidáció tovább hathasson befelé. Az oxidációs szegélyek

tehát — Szádeczky szóhasználatával — mint védhártyák óvják a kszenet a

a további oxidációtól. Az oxidációs szegélyek kialakulása a felmelegedési hajlam csökkené-

sét is jelenti.

Ezek után az is nyilvánvaló, hogy melyik kszén válik öngyulladás szempontjából

veszélytelenné és melyik marad hosszabb id után is öngyúlékony. Ha a kszén az oxidá-

ciós szegélyek teljes kifejldése után tovább nem repedezik, vagyis ha újabb szabad felüle-

tek nem jönnek létre, úgy az oxidáció és ezzel az öngvúlási veszély gyakorlatilag megsznik.

Ha azonban valamely kszénen az adott elfordulási, illetve tárolási viszonyok közt (állan-

dóan) újabb repedések keletkeznek, úgy ezen új felületeken újabb oxidációs szegélyek

keletkeznek, az oxidációs htermelés és az öngyulladási veszély tehát tovább is fennáll.

A nem repedez kszenek önoxidációja gyakorlatilag valóban gyorsan csökken és

végül megsznik. Ha azonban az oxidációs szegélyek folyamatosan eltávolítódnak, pl.

a kszén aprózódásával járó mveletek során, úgy’ az oxidáció tovább folytatódhatik és

öngyulladásig vezethet.

Ez a magyar, Szádeczky E. által kidolgozott, az irodalomban úttör, ön-

oxidációs felfogás lényege.

Az aprózódásnak tehát, melyet a kszén öngyulladásához vezethet fizikai
tényezk közé soroltunk, ketts következménye van: 1. növekedik a specifikus

felület és 2 . állandóan eltávolítódnak az oxidációs védhártyák. Mindkét jelenség a kszén-
anyag további oxidációját teszi lehetvé.

A felület növekedésének említett tényezi közül a pirit-markazit bomlá-

sakor keletkez, a piriténél nagyobb térfogatú ferroszulfát hatását már említettük.

A fejtésnél, rakodásnál bekövetkez mesterséges aprózódás kérdése

pedig nyilvánvalóan nem szorul bvebb ismertetésre.

A kszén huminitjelleg vegyületeirl ismert, hogy azok nagyrésze irrever-
zibilis gél és ezért az elvesztett vizet többé nem veszi fel. Ezen gélek kiszáradáskor

zsugorodnak és repedeznek. A repedezés a fajlagos felület ers növekedéséhez vezet, tehát

a kszénanyag további oxidációját készítheti el.

Viszont a kszén egyéb humuszgél ásványai: az ulminit, kollinit dopp-

lerit, zittavit és a Na-humát Rammler és Jacob [28] szerint lényeges különbséget

mutatnak a vízfelvev-, duzzadóképesség, ill.higroszkóposság tekintetében. Fritzsche
[6] szerint az olbersdorfi dopplerit víz hatására történ duzzadása két óra alatt 22%.
Az egelni kszén térfogatnövekedése 29%, ez nagy Ca- és Na-humát tartalmára vezethet

vissza. Hasonló duzzadóképességek a kszénben elforduló agyagásványok is.

A duzzadás a kszénanyagban repedéseket hoz létre és aprózódáshoz: a kszén szétesé-

séhez vezet. Ez elssorban a szabad levegn történ tárolásnál következik be. Az említett
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humuszgél ásványok a száradáskor éppúgy, mint a kuminitek, zsugorodnak és repedez-

nek, s így újabb oxidációs szegélyképzdést, bemelegedést idéznek el. Vadász E. [43]

megfigyelése szerint a barnakszenek levegn színben is elváltoznak, sötétbarna, barna-

fekete színt öltenek és víztartalmuk nagysága szerint elbb-utóbb porrá hullanak szét.

Az öngyulladást elsegít fizikai tényezk közül kétségtelenül legfontosabb

a földtani tényezk hatása.

Az öngyulladási hajlamot az elzetes tektonikai nyomás, a földtani tapasztalatok

szerint, elsegíti. Erre már N ö t z o 1 d [22] is utalt. A tektonikai nyomás hatására a

kszén deformálódik és fokozottabb szénülésre válik alkalmassá. Szádeczky E. [39]

vizsgálatai szerint a szénülés mindaddig nem mehet akadálytalanul végbe, amíg a kszén
ilyen nyomás hatása alatt van. A szénülés gázalakú melléktermékei a C0 2, H20 és CH

4
a

reakciótérbl így nem távozhatnak, ez pedig a tömeghatás törvény értelmében a szénülést

hátráltatja. Ez azt jelenti, hogy a nyomás alatt álló zárt kszéntelep kevésbé szénült, mint

a nyomás alól felszabadult.

Ha azonban a kszén a nyomás alól felszabadul a bányászkodás által, a visszaszo-

rított — egyébként végbemehet — szénülés rohamosan bekövetkezik, elssorban a gáz-

termékek elvezetésére alkalmas szabad felületek, repedések mentén.

Az ilyen ersen gázleadó — egyébként is ersen repedez — kszenek a leadott

C0 2, vagy CH4
helyett oxigént vesznek fel, ami fokozott bemelegedésükhöz, gyakran

öngyulladásukhoz vezet.

Hogy ez valóban így is van, arra mutat az a sisterg hang és önmagától való szét-

repedezés is, ami az ilyen kszenek fejtésénél (Brennberg) észlelhet.

Az öngyulladásra hajlamos kszenek képzdését az elzetes tektonikai nyomás
akkor segíti el, ha azt nem követi a kszéuanyag fellazulását elidéz töréses tektonikai

mozgás, amely a további gázkicseréldést lehetvé teszi.

Ebbl következik, hogy a gyrdés egymagában a szénülést inkább hátráltatja,

mint elsegíti.

Szádeczky E. [39] a magyar öngyúlékony kszeneknél kimutatta az elzetes

gyrdési fázist, így a pécsvidéki liász kszénben, ahol a rátolásos szerkezet régóta ismert.

A brennbergi kemény fényes barnakszén csiszolataiban igen szép ráncolódott mikrotek-

tonikát észlelt. A Baross-aknai miocén kszéntelepek közül pedig a legmélyebb, vagyis a

legnagyobb nyomás alatt álló Adriányi-telep kszenét találta öngyúlékonynak.

Az öngyulladásra való hajlam ott a legnagyobb, ahol a nagy nyomáshoz olyan

mozgások is járulnak, amelyek nemcsak a kszén gyrdését, hanem felaprózódását is

okozzák. Ezért jelentkezik az öngyúlékonyság legersebben az áttolódások, vetdések,
általában tektonikai vonalak mentén.

Látjuk tehát, hogy a földtani tényezk hatására nemcsak az aprózódással járó

felületnövekedés következik be, hanem a kszénfelületen adszorbeált C0 2 és CH4 a fejtés-

kor fokozott mértékben cseréldik át oxigénre. Mindkét tényez a kszénanyag öngyulla-

dásához vezet.

A fizikai tényezk között az újabb kutatások bizonyos fokú szerepet tulajdoníta-

nak a kszén nedvesedés hatására bekövetkez hmérséklet emelkedésének is.

A nedvesedési h értéke H o c k [14] szerint legnagyobb a barnakszénnél, foko-

zódó szénüléssel azonban csökken. Lissner— Thau [21] adataiból látható, hogy a

hidrofil tulajdonságú lausitzi lágy barnakszén nedvesedési hje lényegesen nagyobb,
mint a hidrofób tulajdonságú brüxi kemény barnakszéné. Az elbbi nedvesedési hje
23,8 cal/g, a brüxi kszéné 12,0 cal/g. Bár a nedvesedési h értéke kicsi, mégis az is az

öngyulladást elsegít tényezk közé sorolható.

Az elbb elmondottakat összefoglalva látjuk, hogy az öngyulladás legf-
képpen a kszén huminanyagainak oxidációjára vezethet vissza. Az oxidáció sebessége
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a hmérséklet emelkedésével az említett van’t Hoff törvény szerint növekedik.

A hmérséklet kezdeti emelkedését a kszénanyag nedvesedése, esetleges mikrobiológiai

hatások, a pirit-markazit, valamint a fuzit oxidációja vezetheti be. Az oxidációnál igen

nagy szerepe van a fizikai, fleg földtani tényezk hatására bekövetkez aprózódás okozta

felületnövekedésnek. Szerepe lehet a kszén önoxidációjában a hamunak is, mint katalizá-

tornak. Az ilyen módon termelt h a kszén önoxidációját gyorsítja. Az idegységben
termelt hmennyiség tehát kezdetben rendszerint kisebb, de azután a felmelegedéssel

gyorsított reakció következtében növekedik.

A továbbiakban a kszén sorsa uralkodóan a létrehozott maximális hmérséklettl
függ. Ezt a hmérsékletet lényegileg két tényez határozza meg: 1. az idegységben tér-

fogategységenként termelt hmennyiség és 2. a hkicserélési viszonyok, azaz a hleadás.
Ha a hfejldés sebessége nagyobb, mint a helvezetésé, a kszén a gyulladáspontig

melegedik és begyullad.

R o s i n [31] kimutatta, hogy az öngyúlékonyság idadat, nem pedig hmérsék-
leti adat, mint a gvúlás — és az iniciálhmérséklet. Az öngyulladás a gyúláshmérséklet-

nél levegn, közönséges nyomáson következik be. Elbbinél alacsonyabb hmérsékletet

jelent az iniciálhmérséklet, vagyis az a hfok, aminél a kszén oxigén atmoszférában

magától tovább melegedik a gyúláshmérsékletig. Az öngvulékonyság pedig a kszénnek
azon tulajdonságát jelenti, hogy az a gyulladási hmérsékletig magától felmelegedik.

A gyúlás- és iniciálhmérséklet nagy mértékben az anyag fizikai tulajdonságaitól:

igy a szemcsenagyságtól
,

porozitástól, nedvesség-tartalomtól függ. Irodalmi adatokból

kitnik, hogy az inciálhmérséklet a fokozódó szénüléssel a fától a tzegen át a barna-

kszénig csökken, majd ettl kezdve lassan növekedik. így Ferrari [5] szerint a fánál

az iniciálhmérséklet 250
0
C, Erdmann [4] ésSteinbrecher [35] szerint a

barnakszénnél 125 — 160 C°, végül a feketekszénnél Erdmann szerint 210 C° felett

van. K r e u 1 e n meghatározásai szerint az egyes sávféleségek iniciálhmérséklete a

vitritnél 138 C°, a duritnál 152 C° és a fuzitnál 176 C°.

Gebhardt [9] szerint a középnémetországi barnakszén iniciálhmérséklete

195 C°, a belle kinyert maradékszéné 166 C°, a kipreparált huminsavaké 236 C", az

extrahált kszéné 166 C°. Ugyanekkor a niederlausitzi kiindulási kszén inieiálhmérsék-

lete 155 C c

, a maradékszéné 160 C°, a kinyert huminsavaké 272 C°, az extrahált kszéné
148 C".

Igen tanulságosak G á r t n e r [8] magyar kszenek gyúláshmérsékleti adatai.

Ezek szerint 60 i/óra leveg átvezetéssel

a pécsi feketekszén
tatai barnakszén
farkaslyuki barnakszén
balatonvidéki tzeg
somsályi barnakszén
bodajki barnakszén
faszén mesterséges
gyöngyösi lignit
rmospusztai barnakszén
ajkai barnakszén

254 C°-on i
hig'

250 C°-on I
h2l'

218 C°-on I
hIO'

204 C c-on 57
'

198 C°-on
. 59

'

196 C c-on jh y
195 C'-on 33

'

189 C°-on 57
;

186 C c-on 55
'

180 C°-on 58
'

alatt gyulladt meg
alatt gyulladt meg
alatt gyulladt meg
alatt gyulladt meg
alatt gyulladt meg
alatt gyulladt meg
alatt gyulladt meg
alatt gyulladt meg
alatt gyulladt meg
alatt gyulladt meg

Az öngyulladás okainak, mechanizmusának tárgyalása után külön kell még azzal a

kérdéssel foglalkoznunk, hogy a bányattizek, vagy legalábbis bemelegedések rendszerint

miért az agyagos kszénbl, vagy kszenes agyagból indulnak ki. Az ormos-

bányai II. akna V. telepében mutatkozó öngyulladás is rendszerint a sötétszürke növény-

maradváuyos agyagból indul ki. Ennek a jelenségnek hosszú ideig nem sikerült kielégít

magyarázatot adni. A megoldást Szádeczky E. [41] szénkzettani vizsgálatai adták

meg. Szerinte a gvúlékonysági ill. a bemelegedési hajlam azért ezekben a kzetekben a

legnagyobb, mert bennük az önoxidációra leghajlamosabb kszénelegyrész csoport, a.
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huminit igen finom eloszlásban, nagy fajlagos felület, mikroszkópos vékonyságú, hosszú

sávok, illetve lencsék alakjában van jelen.

Amikor a bányamvelés hatására a kzethez jutó nedvesség az agyagos elegyrésze-

ket megduzzasztja és így a kzetet fellazítja, a vitritsávokhoz, illetve lencsékhez minden

oldalról hozzáférhet leveg a nagy fajlagos felület huminitanyag igen gyors oxidációját

és ezzel kapcsolatos bemelegedését eredményezi. A viszonylag kevés huminitanyag azon-

ban egymagában gyorsan kiégne a túlnyomóan agyagos kzetbl és így nagyobb tüzet

nem okozna. Bányatzre rendszerint akkor kerül sor, ha a gyorsan bemeleged égpala
közvetlenül érintkezik a kszénteleppel. Az égpala bemelegedése felfokozza a kszéntelep

önoxidációs sebességét és így abban folyamatos égést hoz létre.

Az így kezdd vagy végbemen önoxidáció következtében a barnakszenet

kísér kevésbé átalakult kzetben a fellazuló agyagos és ersen agyagos barnakszén
finom huminites sávjai a laboratóriumba kerülés idején már ersen oxidált állapotban

voltak (Ormosbánya, II. akna V. telep fels padjába betelepül sötétszürke növénymarad-

ványos agyag, 13. sz. minta). Egyik másik huminitlencse sötét pirosas-barnás színnel még
áttetsz. Ezek a gyakran csak néhány mikron vastag sávok néha csaknem szabályosan

váltakoznak az agyagos sávokkal. Zsugorodási repedéseik humuszkolloidból kivált kollini-

tes vagy dopplerites géljellegre engednek következtetni. A vitritsávok egy része szabály-

talanul görbül, ami valószínleg az üledékanyag egyenetlen zsugorodására vezethet

vissza.

Az égpala és kszenes agyag oxinitsávjaiban sokszor rendkívül felhalmozódik a

rendszerint finomgömbös szerkezet pirít.

Az Ormosbánya II. akna V. telep kszénanyagán végzett szénkzettani vizsgálatain-

kat a következkben foglaljuk össze.

Az V. telep szürke agyaggal, az ún. közkvel két padra osztott kszén képzdmé-
nyei fleg láperdi, vagy a láp szegélyéhez közelebb fekv, kissé mélyül láperdi képzd-
mények. Az alsó pad mintegy 45 cm vastag els kszén sávja xilites nyomokat tartal-

mazó, kissé mélyül láperdi periblinit, kevés aprószem oxidált huminittel (1 . sz. minta)

.

Felette mélyebblápi, kb. 30 cm vastag, apró törmelékes huminitet tartalmazó agyagos

barnakszén következik. A mélyebb lápnak megfelelen itt sok a pirít (2. sz. minta).

Felette 5 cm vastagságú riolittufa-csík után 25 cm vastag, láperdi eredés vegyes xilites-

periblinites kszén található. A periblinitben helyenként feltnen sok a pirít. Oxidáció

nincsen (4. sz. minta). Az ezután következ 20 cm vastag kszenes agyag ismét mélylápi

eredés. A vékony ágmaradványokból és apró huminitszemcsékbl álló szerves anyag
igen ersen oxidált: oxinitté alakult. Ezen oxinites sávok mentén vastag repedések, leve-

gjáratok alakultak ki; gyakoriak a keresztrepedések is (6. sz. minta). Az efelett következ
mintegy 1 m vastag barnakszén periblinites jelleg (7, 8, 9. sz. minta), legfelül kevés

xilit is megjelenik (9. sz. minta). A legalsó részben oxidációs csomók (7. sz. minta),

feljebb 1—2 vékony oxidációs szegély található (8. sz. minta), míg legfelül oxidációnak

nincsen nyoma.

A változó vastagságú (0,2— 2,0 m) közk után következ fels pad alján 40 cm
vastag vegyes periblinites— xilites kszén következik. A periblinit gyantás, gyrdéses
szerkezetet mutat. Míg a periblinitben oxidációs csomók találhatók, addig a xilitben

nincsenek. Kevés pirít is van (1 1. sz. minta). A kszén további 40 cm-ében lev gyantajá-

rat nélküli fenybl képzdött xilites kszén láperdi eredetre vall. Oxidációs szegély,

vagy csomó ezen xilitben nincsen (12. sz. minta). Az erre következ 40 cm vastag, sötét-

szürke, növénymaradványos agyag vékony ág- és szármaradványok mellett aprószem
huminites törmeléket tartalmaz. A szerves anyag mindenütt ersen oxidált, az ágmarad-
ványok helyenként egészen megfeketedtek, oxinitté alakultak, sok zsugorodási repedéssel

aprózódtak. Az oxinit sávok mellett a zsugorodás következtében széles, szabad levegjára-
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tok alakultak ki. A nagy csomókban található gömbös piriten mállást nem lehet látni

(13. sz. minta). Ezen gyakran begyulladó sötétszürke növénymaradványos agyag felett

90 cm vastag kszénsáv következik. A sáv alja oxidációs csomókat tartalmazó periblinit

(14. sz. minta), felette (az elznél) kevesebb oxidációs

csomót tartalmazó kevert periblinites-xilites kszén
következik, a mélyül láperdi jellegnek megfelelen..

Feltn, hogy az oxidációs csomók itt is a periblinitben

és nem a xilitben vannak (15. sz. minta).

A szénkzettani vizsgálatok összefoglalása a

mellékelt szelvényen látható.

Az V. telepben gyakran találhatók korong és

pálca alakú Diatomák.

A szénkzettani vizsgálatokból megállapítható

1. Az ormosbányai II. akna V. telepében mu-
tatkozó melegedés és öngyulladás a sötétszürke nö-

vénymaradványos agyagból (és közkbl) indul ki;

n 2. Az oxidációs csomók a szenes agyag feletti
^ kszénben jelennek meg; közvetlenül a szenes agyag

alatti kszénben oxidációs csomók nincsenek;

3. Az oxidációs csomók a periblinitben való-

színleg korai képzdményként jelentkeznek;

4. Az oxidációs szegély késbbi képzdmény és

fleg közvetlenül a kszenes agyag felett jelentkezik.

A pirít minden mintában ép, nem mállott, az

V. telep kszénanyagának öngyulladásában nincsen

szerepe.

Az eddig elmondottak alapján az öngyul-
ladás elleni védekezésre vonatkozóan a következ
lehetségek adódnak:

1. csökkenteni a kszénhez jutó oxigén meny-

nyiségét;

2. csökkenteni a kszén hmérsékletét;

3. csökkenteni a kszén térfogategységnyi felü-

letét;

4. megakadályozni az aprózódást, a töredezési

övék szilárdításával;

/I

Ormosbánva II. akna V. telepi kétpados frontfejtés szelvénye.
Magyarázat: A. alsó pad, B. fels pad. 1. Fekü zöld agyag,
2. Periblinit, 3. Agyagos barnakszén, 4. Riolittufa, 5. Kevert
xilites-peribilinites kszén, 6. Kszenes agyag, 7. Periblinit, 8.

Periblinit, 9. Periblinit (kevés xilittel), 10. Közk (növénymarad-
ványos agyag), 11. Kevert xilites (gyantás) periblinit, 12. Feny-
xilit (Taxodiales) , 13. Sötétszürke növénymarad ványos agyag,

14. Periblinit, 15. Kevert xilites-periblinites kszén.

Profil des in zwei Bánke geteilten Strebortes im V. Flöz des

Sehachtes II. von Ormosbánya. Erklarungen: A. untere

Bank, B. obere Bank. 1. Grüner Idegendton, 2. Periblinit, 3.Tonige
Braunkohle, 4. Rhyolithtuff, 5. Gemischte Xylit-Periblmitkohle,

6. Kohlenfiihrender Tón, 7 - Periblinit, 8. Periblinit, 9. Periblinit

(mit kleinem Anteil von Xilit), 10. Zwischenmittel (T011 mit Pflan-

zenresten), ix. Gemischter xylithaltiger (harziger) Periblinit, 12.

Coniferen-Xvlit (Taxodiales) 13 Dunkelgrauer Tón mit Pflanzen-

resten, 14. Periblinit, 15. Gemischte Xylit-Periblinitkohle.
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5. csökkenteni az oxidáció mértékét és sebességét inhibitorokkal.

Ezek a lehetségek természetesen a kszén tárolására is vonatkoznak. Eátni fogjtrk

azonban, mennyivel nagyobb xrehézségeket jelent fenti elveknek a bányában történ

érvényesítése.

1. A kszénhez jutó oxigén (leveg) mennyiségét a bányában nyilvánvalóan csak

bizonyos határig lehet csökkenteni, ezt a szellztetési elírások szabják meg;

2. A kszén hmérsékleténeklevegvel való csökkentése begyulladásra hajla-

mos teleprészekben nyílván nem képzelhet el, mert ezzel éppen a kszénanyag még
intenzívebb oxidálása következnék be.

Elképzelhet lenne inért gázzal pl. N2
-vel, vagy C0 2

-vel történ htés. Ez
azonban egyrészt igen költséges, másrészt szükségszeren a szellztetés fokozását vonná

maga után. (A C02
nagyobb fajsúlyánál fogva a mélyebb szinteken gylne össze).

A htés további módja vízzel, vagy vegyszerek vizes oldataival lenne el-

képzelhet.

3. A kszén oxigén számára hozzáférhet felületének csökkentése a felület teljes

elzárásával elérhet. Ez fleg iszapolással történhet. Azonban az iszapolással kapcsolatosan

helyi nehézségek lehetségesek.

4. Az aprózódás megakadályozására, a töredezési övék szilárdítására legújabban

Németországban Schuermann és Lappé [34] epoxydgyanta manyag nagy

nyomáson történ bepréselésével folytattak kísérleteket. A kísérletek igen eredményesek

voltak, mert nemcsak kielégít szilárdítást értek el, hanem az oxigén számára hozzáférhet

felületet is gyakorlatilag a minimumra csökkentették. Ez a figyelemreméltó eljárás azon-

ban igen költséges volta miatt ipari megoldásként egyelre szóba sem jöhet. Meg kell

ellenben kísérelni szervetlen szuszpenzióknak a bepréselését.

5. Oxidáció csökkentése inhibitorokkal. Vannak olyan vegyületek, melyek a kata-

lizátorokkal ellentétben, adott kémiai reakció sebességét csökkenteni képesek. Az ilyen

anyagokat inhibitoroknak nevezzük. A fenolos -OH csoportok oxidációját külön-

böz ammónimnvegyületekkel lehet csökkenteni. Ilyenirányú kísérletekrl nemrégiben

számolt be P r u s s [27], aki bíztató eredményeket ért el a tárolásnál bekövetkez öngyul-

ladási veszély csökkentésében.

Ilyen irányú, némileg sikeres kísérletek folytak Ormosbányán is, amelyeknek tapasz-

talati kiértékelése kívánatos.

Az öngyulladás elleni — elbbiekben ismertetett — védekezési lehetségekhez

Szádeczky E. [39] vizsgálatai alapján járul a „fejtés óta eltelt id célszer szabályo-

zása.” Az öngyulladási veszély jelentkezése az önoxidáció kezdete — gyakorlatilag a

kszénpillérnek els, kutatóvágatok által történt megnyitása — óta eltelt idtl függ.

Az öngyulladási veszély közvetlenül az önoxidáció kezdetén általában kicsi, majd egyre

inkább növekszik és egy maximum után lassan csökken.

Ilyen irányú bányatapasztalatok is rendelkezésre állnak. N ö t z o 1 d [22] szerint

az egyik Ruhr-vidéki bányában az els tz a megnyitás után mintegy 5 hónap múlva
szokott jelentkezni.

Szádeczky [39] megállapította, hogy a brennbergi kszén htermelési maxi-
muma, azaz a legnagyobb begyulladási veszély a kszén els megbolygatása után mintegy

3— 4 hónap múlva jelentkezik. Ugyancsak említi Esztó P. azon megfigyelését, hogy a

petrozsényi nyugati bánya Gusztáv-mezejében az 1890-es években bányatiizek jelentkez-

tek, ami miatt a fejtéseket eltömedékelték. Ennek a bányarésznek mintegy 20 év
múlva történt újranyitásakor a benthagyott pillérek már tzveszély nélkül voltak

lennivelhetk.

Az elbbiek is igazolják tehát, hogy akszénnekönoxidációshtermelése az id függ-

vényében közvetlenül megadja az öngyulladási veszélyt. Nyilvánvaló, hogy az öngyulla-
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dás elkerülésére az arra hajlamos kszenet a feltárás után azonnal le kell fejteni, azaz nem
szabad egy vágatot hosszú ideig fenntartani.

Látható, hogy aSzádeczky [39] által ajánlott htermelési görbének az id
függvényében különböz viszonyok között történ meghatározása gyakorlati fontosságú

a borsodi bányászatban. Ennek az összefüggésnek megállapítása igen egyszer feladat: a

frissen fejtett, állandó küls körülmények közt tartott kszénrakás hmérsékletének
hosszabb idn át végzett rendszeres mérésébl adódik.

Az említett védekezési lehetségek elssorban gazdasági vonatkozásúak. Megálla-

pítva azt a kárt, ami a kszén öngyulladásából a népgazdaságot érheti, azt viszonyítani

kell a megvédett terület kszenének és beépített felszerelésének értékéhez. Ennek figye-

lembe vételével elméleti és gyakorlati szempontok alapján kell a legmegfelelbb megel-
zési és védekezési módszert kiválasztani, illetve alkalmazni.
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Theorie dér Selbstentzündung dér Kohlé und diesbezügliche Beobachtungen im Borsoder
Kohlenbecken (Nordungarn)

DR. R. SOÓS

Die Selbstentzündung dér Kohlé findet statt, wenn bei diesem exothermen Vorgang
die Gesehwindigkeit dér Wármeentwicklung grösser ist, als die dér Wánneabfuhr. Die
wichtigste Ursache dér Selbstentzündung kann zr Oxidation dér Hunxinstoffe dér Kohlé
zurückgefülirt werden. Die Gesehwindigkeit dér Oxidation nimmt mit zunehmen-
der Temperatur nach dem Gesetz van’t Hoffs zu. Die Zunahme dér Tempe-
ráim dér Kohlé kann durch die Benetzung dér Kohlé, dmcli eventuelle mikro-
biologische Einwirkungen, sowie durch die Öxydation des Pyrits-Markasits und des
Fusits eingeleitet werden. Bei dér Öxydation spielt die Zunahme dér Oberfláche
die von einer hauptsáchlieh durch geologische Faktorén verursachten Zerkleinerung
herforgerufen wird, eine sehr wichtige Rolle. Auch die Asche scheint, als Katalysator,
in dér Selbstoxydation dér Kohlé beteiligt zu sein. Die wáhrend einer Zeiteinheit pro-
duzierte Wármemenge ist am Anfang gewöhnlich kleiner, aber infoige dér durch die

Erwármung beschleunigten Reaktion nimmt sie schnell zu. Die Möglichkeit dér Selbst-

entzündung dér Kohlé wird durch die zustandegebrachte maximale Temperaturbestimmt.
Auf Grund dér am Kohlenmaterial des V. Flözes des Schachtes II von Ormosbánya
durchgefiihrten kohlenpetrographischen Untersuchímgen habén wir nachgewiesen, dass
die Kohlenbildungen des dmch graue Tone, durch das sogenannte „közk’’ (Zwischen-
mittel), in zwei Bánke geteilten V. Flözes liauptsáehlich Bildungen vöm Sumpfwald,
oder die eines dem Rand des Sinnpfes náher gelegenen, ein wenig eingesunkenen Sumpf-
waldes darstellen.

Wir habén festgestellt, dass die in diesem Flöz vorkommende Erwármung und Selbst-
entzündung von den Pflanzenreste führenden, dimkelgrauen Tonen und dem Zwischen-
mittel, welche die Hmninite in einer sehr feinen Verteilung enthalten, ausgehen. Die
oxidierten Knollen treten, wahrscheinlich als eine P'rühbildung und die Oxydations-
sáume, als eine spátere Bildung, in dem oberhalb elér kohlenführenden Tone vorhande-
nen Periblinit auf. In dér umnittelbar unter den kohlenführenden Tonen liegenden Kohlé
gibt es keine Oxydationsknollen. Dér Pyrit ist in den untersuchten Proben unversehrt,
unverwittert und hat keine Rolle in dér Selbstentzündung dér Kohlé des V. Flözes.

Die prinzipiellen Schutzmassnahmen gégén die Selbstenzündung sind die fol-

genden : Verminderung dér Menge des dér Kohlé zugeführten Sauerstoffes, Herabsetzung
dér Temperatur dér Kohlé und Einschránkung ihrer Oberfláche pro Volumeneinheit,
Verhinderung dér Zerkleinerung durch Verfestigung dér Bruchzonen, sowie Verminde-
rung des Masses und dér Gesehwindigkeit dér Öxydation. Die Bestimmung dér von
Szádeczky vorgeschlagenen Wármeproduktionskurve als Funktion dér Zeit ist

für die Festsetzung des Maxhmuns dér Selbstentzündungsgefahr áusserst wichtig.

3 Földtani Közlöny



AZ ÉSZAKKELETI MÁTRA FÖLDTANI ÉS KZETTANI VIZSGÁLATA
DR. KUBOVICS IMRE*

(VII.-X. táblával)

Összefoglalás: A mátrai helvéti-tortonai nagy andezitvulkánosság els terméke az
egész hegységben elterjedt alsó andezittufa, mely földtanilag és rétegtanÖag a helvéti üle-
dékciklus zárótagjának tekinthet. A fed alsótortonai középs riolittufától kiemelkedéssel
járó kéregszerkezeti mozgások és lepusztulási idszak választja el. A riolittufa részben a
denudált térszínre és az áthalmozott andezittufára rakódott le. Felette i — 2 m vastagságú,
andezittufa és biotitos dácittufa települ. A vulkáni összlet legfiatalabb tagját a hipersztén-
andezit és a teléres szubvulkáni kifejldés hiperesztén-karboandezit képviseli. A telér- és
lávakzet szövete között fokozatos átmenet van, ami elssorban az alapanyagbeli plagio-
klász és piroxénszemcsék méretének a csökkenésében nyilvánul meg. Ez — egyéb ténye-
zkkel összhangban — arra utal, hogy a vulkáni csatornarendszerként felfogható észak-
keletmátrai telérek szolgáltatták az andezittakaró anyagának jelents részét. Az ismerte-
tett tufaszintek az egész hegységben megtalálhatók, segítségükkel a kitörési sorrend meg-
bízhatóan rögzíthet.

Bevezetés

1958-ban Szádeczky-Kardoss E. akadémikus irányításával megkez-
dett nyugatmátrai földtani-geokémiai vizsgálatok során világossá vált, hogy a hegység

földtani-vulkanológiai felépítése, a vulkáni kitörés sorrendje csak az üledékes-peremi

kifejldések részletes elemzése alapján tisztázható. Ezért vizsgálataimat 1959-ben a
mélyebb földtani helyzet ÉK-i Mátrára is kiterjesztettem.

A térképezett terület (1. ábra) földtanilag és részben geomorfológiailag is átme-

neti jelleg a bükkhegységi típusú kifejldés felé. Ebbl ereden e terület mind a mátra-

hegységi, mind a bükkhegységi kutatók figyelmét rendszerint elkerülte. A régi leírások

túlnyomó része a recski ércbányászatra, a kolajkutatásokra és a parádi üdültelep-

környéki kzetekre vonatkoznak. A jelzett szkebb terület földtani-kzettani vizsgálatá-

val fleg N o s z k y J. [16], Rozlozsnik P. [23], Schréter Z. [24] és K i s s J_

[6, 7] foglalkozott.

Az ÉK-i Mátra rétegtani felépítése

A Mátra legidsebb felszíni képzdményei (triász, kréta) a hegység ÉK-i részén van-

nak. Korjelz smaradványokat nem tartalmaznak, ezért rétegtani besorolásuk csak a

bükkhegységi analógiák alapján lehetséges [2, 6, 24]. Az oligocén és alsómiocén képzd-
mények a környékbeli (Bükkszék stb) . és a miklósvölgyi kolajkutató fúrások anyagainak

részletes mikropaleontológiai vizsgálatából ismertek. A vulkáni összlet tagolása pedig a

jelenlegi mátrahegységi vizsgálatok egyik célkitzése. A terület rétagtani felépítését az

eddigi adatok alapján az alábbiakban foglalhatjuk össze (I. táblázat).

Mezozóos képzdmények
Korszer vizsgálatuk eredményei Schréter Z. és Kiss J. idevonatkozó

dolgozatában megtalálhatók, ezért részletes tárgylásuktól eltekintek. A mezozóos

képzdményeket triászidszaki üledékes és krétaidszaki (?) magmás (diabáz) kzetek

képviselik.

Eladta a Geokémiai Bizottság 1960. V. 2-i szakülésén. Kézirat lezárva 1963. III. 9-én.
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x. aira. Az ÉK-i Mátra földtani térképe. Jelmagyarázat: i. Vörös és szürke agyagpala (triász
2. Vörös radioláriás kovapala (triász), 3. Szürke mészk és szericites kvarcpala (triász), 4.’ Triász anyagú
lejttörmelék, 5. Diabáz (kréta?), 6. Szürke agyagmárga (rapéli), 7. Növénymaradványos homokk (ákvi-
táni?), 8. Tarka agyag (burdigalai), 9. Alsó riolittufa (burdigalai), 10. Homokk- és slirösszlet (helvéti),

11. Alsó andezittufa (helvéti), 12. Középs riolittufa (tortonai), 13. Karboandezit (tortonai), 14. Kiirt-
vagy takaróandezitmaradványok (tortonai), 15. Takaróandezit (tortonai), 16. Teraszkavics és terasz-

homok, 17. Alsó riolittufa feltételezett kitörési helye, 18. A szelvények iránya )

Puc. 1. reonoruMecKaa KapTa CB-hoh nac-rn rop MaTpa. J1 e reHia: 1. KpacHbie h cepbie rnuHHCTbie
cnaHUbi (Tpuac), 2. KpacHbie KpeMHHC-rbie cnaHqbi c pagHonapuaMU (Tpuac), 3. Cepbie n3BecmHKn u cepnuHTO-
KBapueBbie cnaHubi (Tpuac), 4. Ocunb c TpnacoBbiM MaTepnanoM, 5. ffua6a3bi (Mén?), 6. Cepbie rnuHHCTbie
Meprerui (pynenbCKHfi npyc), 7. necnaHHKH c pacraTenbHbiMH oCTaTKaMii (aKBUTaHCKHií apyc?), 8. necTpbie
niHHbi (6ypnuranbCKnft npyc), 9. HtiWHHe pnonHTOBbie Tyjibi (6ypAnranbCKnü apyc), 10. necnaHHKoBo-
uinupOBaH Tonma (renbBeTCKHíi apyc), 11. HinKHHe aHae3HTOBbie Tyjtbi (renbBeTCKuü npyc), 12. CpeAHHe
puoAHTOBbie Tyijibi (TopTOHCKHü npyc), 13. Kap6oaHAe3HTbi (toptohckmü apyc), 14. OcTanubi wepnoBbix hah
nOKpOBHblX 3HAe3HT0B (TOpTOHCKHÜ flpyc), 15. IlOKpOBHbie 3HAC3HTbI (TopTOH), 16. TeppaCOBbie raAbKH H
necKH, 17. npeAnoAoweHHoe MecTo H3Bep>KeHHA hhwhhx phoahtobhx TyijioB, 18. HanpaBneHHe pa3pe3a

Legidsebb tagnak a vörös és a szürke mészk tekinthet (alsóladini), amely tele-

pülésben csak a Miklós-völgy alsó szakaszán látható (Tisztafartet — Miklós-völgy)

.

Vastagsága mindössze néhány deciméter. Törmelékként a bájpataki diabázterületen is

megtalálható. Kiss J. a damóhegyi diabázbólökölnyi-fejnagyságú példányokat gyjtött.

Mindez arra vall, hogy a diabáz az északi területen e ladini mészkövet áttörte; délebbre

a peremi területen már mélyebb helyzet és megrekedt a mészk, valamint a pala alatt.

Fölötte néhány dm szürke, majd kb. 40— 50 m vörös szín agyagpala van. Schréter
Z. szerint az agyagpalára vöröses radioláriás kovapala települ. Az ÉK-i Mátrában ezzel a

triász rétegsor lezárul. A K-i peremen azonban a kis- és nagyvárhegyi, uralkodóan szürke,

3
!
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\

Az ÉK-i Mátra rétegtani beosztása

I. táblázat

Sor-
rend

Képzdmény Emelet Kor
idszak

I. kösz
Teraszkavics és teraszhomok

pleisztocén

2. Vulkáni összlet tortonai
helvéti

miocén
3- Homokk- és slirösszlet helvéti

4-

Alsó riolittufa
Osztreás konglomerátum
Tarka agyag
Növénymaradványos csillámos homokk

burdigalai
akvitánif?)

5- Szürke homokos agvagmárga rupéli oligocén

6. Diabáz és változatai kréta?

7-

Sötétszürke fekete és szaruköves mészk
Szürke mészk és szericites kvarcpala
Vörös radioláriás kovapala
Vörös és szürke agvagpala
Vörös és szürke mészk

ladini triász

helyenként oolitos mészk, valamint a közbetelepült szericites kvarcpala fedjét alkotó

szürke, sötétszürke, bitumenes és szaruköves mészk a Nagyvárhegy folytatásaként egy

kis rögben a Mátra területén is megtalálható.

A mátrai diabáztömeg (1. ábra) ásvány-kzettanilag megegyezik aKiss J. által

részletesen vizsgált damóhegyi és nagyrézoldali diabázváltozatokkal. Valószín, hogy föld

tanilag némileg mélyebb helyzet, amit a miklósvölgyi feltárás mészk- és agyagpala

fedje is igazolhat. Kora vitatható. A földtani és ásvány-kzettani jellegek — hólyag-

üreges melafiros és spilitesedett változatok, epidot-szerpentin-prehnitfészkek — arra

utalnak, hogy nagy nedvességtartalmú üledékes környezetben merevedtek meg [6, 12],

így a mellékkzetként szerepl triász agyagpala és a diabáz keletkezése között nem
lehetett nagy korkülönbség [35]. Ennek alapján valószín, hogy krétánál idsebb, eset-

leg a bükkkegységi középstriász bázisos magmatizmus [17, 35] közvetlen folytatásaként

alakulhatott ki. A magmatizmust kiváltó tektonikai mozgások okozhatták e területen

a triász tenger végleges visszahúzódását.

Oligocén

Az oligocén képzdményeket a rupéli szürke agvagmárga és homokos változatai

képviselik. Megbízhatóan igazolható katti képzdményeket a jelzett területen nem isme-

rünk, ami utólagos, esetleg oligocén végi lepusztulásból adódhat.

Miocén

A Mátra hegység ÉK-i részét is túlnyomóan miocén összlet alkotja. Az üledékes

kzeteket homokk (helyenként alárendelten konglomerátummal), homokos agyag és

agyagmárga (slir) a vulkáni képzdményeket riolittufa, dácittufa, változatos kialakulású

andezittufa és piroxénandezit képviseli.

A rupélifinomhomokos agyagmárgára vékonypados, (20— 30 cm) sárga muszkovit-

dús homokk települ. Viszonylag jó feltárásban csak néhány helyen (Csevicepatak és
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a Miklós-völgy alsó szakaszán) látható, de a talaj bizonyos jellegeibl (sárga színe, a

kvarcszemcsék mérete) nagyobb elterjedésére következtethetünk. Valószín, hogy a

rupéli agyagmárga fedjeként a Csevicepatak—Jámbortanya— Györkepatak közötti terü-

leten is megvan. A kvarcszemcsék mérete változó, uralkodóan 1—2 mm (egyes padokban

0,2— 0,3 mm), de a Miklós-völgy jobb oldalán konglomerátumos kifejldés is észlelhet

(0,5 — 1 cm 0 kvarckavicsokkal). Földtani helyzete és települése a rossz feltárási viszo-

nyok miatt nem tisztázható. A homokk ásványos összetétele: kvarc, muszkovit, kissé

kloritos biotit, szericites plagioklász, kevés mikroklin és helyenként (Csevicepatak)

viszonylag nagymennyiség kalcit. Ersen limonitos. A földpáttartalom alapján kissé

arkózás homokknek minsíthet. Egyes padjai — mind a Csevicepatakban, mind a

Miklós-völgyben — limonitos, növénymaradványokát és 2— 4 cm lapos, többnyire

lencsealakú agyagkavicsokat tartalmaznak. Hasonlóan agyagzárványos — de növény-

maradványok nélküli — homokkövet észlelt Rozlozsnik P. Mátraballa környékén,

melyet földtani helyzete a ,,kiscelli” agyag és a homokk kapcsolata alapján a felsoligo-

cénba sorolt. Kzettanilag azonban lényeges különbség mutatkozik a két képzdmény
között. A Mátraballa környéki kifejldés finomszemcséj agyagos homokk (átlagos

szemcseméret 0,1 mm). Ásvány-kzettani és üledékföldtani jellegek alapján inkább a

fenti képzdményre települ konglomerátumos homokkvel azonosítható. Ezt az összletet

id.Noszky J.a felsoligocénbe, Schréter Z.a miocénbe sorolta.

A csevieepataki— miklósvölgyi konglomerátumtartalmú homokk a mátraballai-

hoz hasonlóan sekélyvíz, partközeli, ingadozó térszín képzdmény. Rétegtani, üledék-

földtani és ásványkzettani jellegek alapján az ipolytarnóci és az egri kifejldésre emlé-

keztet [3, 5, 35]. Ennek megfelelen az akvitáni, esetleg a burdigálai emeletbe sorolható.

A Tisztafartet ÉNy-i oldalán (a Miklós-völgy végén) a diabázt 1 — 2 m vastagságú

tarka agyag borítja. Valószín, hogy a Miklós-völgy végén e képzdmény fedi a növény-

maradványos homokkövet is.

A burdigálai alapkonglomerátum egykori jelenlétét az id. Noszky J. és

Rozlozsnik P. által részletesen ismertetett györkepataki 50— 60 cm vastagságú

osztreás pad jelzi.

Az északmagyarországi miocén vulkánosság els terméke a burdigálai emeletbe

sorolt alsó riolittufa. Kiterjedése a Mátra területét meghaladja, éppen ezért nem tekint-

het a nagy andezitvulkánosság bevezet ciklusának. Több, egymástól helyileg távoles

kitörési központból származik, amit a térbelileg eléggé eltér anyagi (kémiai és szenmagy-

sági) összetétele is igazol. Fekvjét — az ÉK-i Mátra miocéneleji egyenltlen és változatos

térszínének megfelelén — különböz korú és kifejldés képzdmények alkotják (triász

agyagpala-kovapala, diabáz, növénylenyomatos homokk) . Tehetséges, hogy helyenként

közvetlenül a rupéli agyagon fekszik (1. ábra). Vastagsága Rozlozsnik P. szerint

kb. 85 m. Egyes, különösen mállottabb változatai a középs riolittufára emlékeztetnek.

Az elkülönítést nehezíti, hogy a miocén tenger partszegélyét alkotó mezozóos képzd-
ményeken és azok szegélyén az üledékhiány, ill. a miocén üledékek kis vastagsága miatt

a két riolittufa szintben is közel került egymáshoz. Ebbl adódhat, hogy a Bájpatak
bán Schréter Z. a két képzdmény érintkezését tételezte fel[24]. Mezsi J.
pedig a két kifejldést egységesen szárazföldi középs riolittufaként (kelvéti v. tortonai)

térképezte [15]. A rétegtani felépítés (2. ábra) a kémiai, valamint az ásvány-kzettani
összetétel (nagy horzsakövek, esetleg magmás kzetzárványok) alapján azonban megbíz-
hatóan elkülöníthetk. Még a Bájpatak alsó szakaszán is világosan látható, hogy a két

piroklasztikum között — a partszegélyi jellegnek megfelelen — vékony liomokkösszlet

és andezittufa van.

Az alsó riolittufa többnyire rétegzetlen, Schréter Z. szerint Kisterenye—Nagy-
bátony környékén az alsó rész homokkszer tengeri képzdmény [25]. Az ÉK-i Mátrá-
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bán (Tisztafartet Miklós-völgy felli oldalán) a növénylenyomatos homokk feletti

riolittufa alsó része részben szenesedett növénymaradványokat tartalmaz. Rozlozs-
n i k P. levéllenyomatokat és kovásodott fatörzseket is talált [23]. Ez igazolja, hogy a
kiszórt vulkáni anyag alsó része e területen is vízbe hullott, majd fokozatosan száraz-

földivé vált. A vízi lerakódást bentonitos lencsék és zsinórok is megersítik
(
K i s s J. [6])

.

Ebbl következleg, a transzgressziót jelz fed homokk-, slirsorozat — Vadász E.
megállapításának megfelelen [35] — feltétlenül új üledékciklust jelent.

A riolittufa ásványos összetételét id. Noszky J. és Kiss J. vizsgálataiból

ismerjük [14, 16, 6]. Lényeges elegyrészei: kvarc, földpát (kevés szanidin, savanyú-
neutrális plagioklász) és biotit.

*0
a>
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2. ábra. A-A. Földtani szelvény Recsk és Kalapostet között: J elmagyarázat: 1. Szürke agyagmárga
(rupéli). 2. Növénymaradványos homokk (akvitáni?). 3. Alsó riolittufa (burdigalai). 4. Homokk- és
slirösszlet (helvéti). 5. Alsó andezittufa (helvéti). 6. Középs riolittufa (tortonai). 7. Középs andezittufa

(tortonai). 8. Biotitos dácittufa (tortonai). 9. Takaróandezit (tortonai)

Puc. 2. A-A. reoJiorrmecKHH pa3pe3 Mewny c. PeuK h xojimhkom KananomTeTé: Jf e r e h h a: 1. Cepbie ran-
HHCTbie Meprenu (pyneJibCKHü apyc), 2. necuaHHKH c pacTHTejibHbiMH ocTaTKaMH (aKBHTaHCKHü apyc?),
3. HaWHite pHoauTOBbie Tyc})bi (óypAHranbCKH apyc), 4. riecMaHnKOBaa h uumpöBaa TOJiura (rejibBeTCKHfí
npyc), 5. HroKHue aHne3HT0Bbie Tyi})bi (rejibBeTCKHü apyc), 6. Cpenrme puoaHTOBbie Tyijibi (toptohckhh apyc),
7. CpenHHe aHne3HT0Bbie Tyrjibi (toptohckhh apyc), 8. BHOTHTO-nauHTOBbie Tytjjbi (toptohckhh apyc), 9. no-

KpOBHbie aHHe3HTbI (TOpTOHCKHH Hpyc)

A kzet kémiai összetételét és az ásványos összetétel százalékos megoszlását

dönten két tényez befolyásolja: 1 . A horzsak mérete és mennyisége. 2. A kzetzárványok
jellege és mennyisége.

1. A horzsak mérete és mennyisége tekintetében jelents különbség észlelhet.

A Kisterenye és Nagybátony környéki alsó riolittufa 0,5 — 1 cm-es horzsakanyagával

szemben a fenti terület nagyobb részén 4 — 5 cm az uralkodó. St, helyenként 10— 15,

ritkábban 30— 35 cm-es bombák is találhatók. Jellemz, hogy rendszerint sok kvarcot,

szanidint és biotitot tartalmaz [1 1 ]

.

2. Az alsó riolittufában üledékes és magmás eredet kzetzárványok egyaránt

megtalálhatók. A zárványok ásvány-kzettani vizsgálata alapján [n] az ÉK-i Mátra

mélyebb szintjeinek földtani felépítésére vonatkozólag az alábbi következtetéseket von-

hatjuk le:

a) A homokk- és agyagzárványok a felszíni, valamint a miklósvölgyi kolaj-

kutató fúrásokban észlelt oligocén kifejldést tükrözik.

b) A dácit- és andezitzárványok a lahócai andezit miocén eltti, st a magmatit-

zárványok nagyobb fokú kontakt átalakulásából következleg az oligocén eltti korát,

továbbá a vulkáni mködés nagyobb kiterjedését igazolják.
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c) A szulfidos andezitzárványok eloszlása esetleg egy mélyebb szintbeli ércesedést

jelölhetnek. E zárványok legnagyobb gyakorisága a lahócai ÉNy-DK-i érces szerkezeti

vonal [18] csapásába esik, ami a fenti feltételezést megersíti.

d) A horzsak és zárványok mérete, eloszlása és együttes megjelenése alapján az

alsó riolittufa egyik kitörési központját a Bódogh-tanya — Bájpatak közötti szakaszon

a fenti szerkezeti vonal folytatásában rögzíthetjük (i. ábra). — A szávai orogenezist

követen azÉK— DNy-i irányú kompressziós szerkezeti övre merlegesen a torlódás követ-

keztében diszjunktív mozgás alakulhatott ki (óstájer), amely B a 1 k a y B. magmatek-

tonikai vizsgálatainak megfelelen [i] létrehozhatta a vulkáni kitörés feltételeit. A kitörés

a földtani felépítésbl következleg nedves környezetben, közvetlenül a tenger lefzdése

után, esetleg közben történt. Ezért a fentjelzett tektonikai öv mentén nagy mennyiség
víz szivároghatott a mélybe, ami elsegíthette a differenciációt, a savanyú magma foko-

zottabb kialakulását, a vízgz nagy nyomása pedig a heves kitörést, amit a horzsak túl-

súlya is igazol. Mindez jelentsen lecsökkenthette a magma hmérsékletét és a megmereve-

dés hfokát. Erre utal az oligocén homokk- és agyagzárványok gyenge átalakulása is.

A Cserháthaláptól Dubicsányig, ill. Dövényig nyomozható, kitn vezetszintül

szolgáló alsó riolittufa [35] pontos kora mindmáig vitatott. A legtöbb zavar a növény-

maradványok alapján történ kormeghatározásból adódik. Ez legjobban R á s k y K.

vizsgálataiban tükrözdik, aki az ipolytarnóci alsó riolittufa flóráját burdigalainál id-
sebbnek, a mélyebb földtani helyzet, az alsó riolittufa alatti egri összlet flóráját pedig

a fentinél fiatalabbnak, a riolittufa feletti salgótarjáni kszénösszlet flórájához hasonlónak

és azzal egykorúnak (burdigalai) tartja.

A kezdetben tengeri, késbb szárazföldi alsó riolittufát az északkeletmátrai földtani

megfigyelések alapján a burdigalai emelet zárótagjának tekinthetjük. A burdigalai és

helvéti emelet a vulkáni kitörést is okozó tektonikai mozgásokkal határolható el. Ezt
megersíti VadászE. szintézise is, mely szerint a fokozatos tengerelöntést jelz salgó-

tarjáni-borsodi barnakszén-rétegösszlet mindenütt jól megkülönböztethet földtör-

téneti szakasz, tehát mindenképpen új üledékciklust jelez [35].

Az alsó riolittufára települ helvéti transzgressziós homokk- és slirösszletet

Schréter Z. két részre tagolja:

a) A sárga homokkbl álló cardiumos-corbulás, valamint a felette következ
b

)

homokk és agyag váltakozásából álló chlamysos és fels slir rétegcsoportra.

Az új ciklust jelent helvéti üledékképzdés Schréter Z. és Kiss J. megálla-

pításának megfelelen [25, 6] homokos, helyenként (Miklós-völgy és Bájpatak között)

konglomerátumos kifejldéssel kezddött. A fenti konglomerátumból származtatható a
tisztafarteti mezozóos képzdményeken és alsó riolittufán található nagy mennyiség
kvarckavics. Kiss J. a miklósvölgvi homokkben kszénlecséket, kszénzsinórokat és

egyszik növénylenyomatokat észlelt. Vizsgálatai szerint a homokk a parti kifejl-

désnek megfelelen ersen osztályozott, egymaximumos eloszlási görbét ad. Az uralkodó

kvarc mellett kevés muszkovitot, kloritosodott biotitot, földpátot, (plagioklászt és kevés
mikroklint), helyenként kalcitot és — a növénylenyomatos homokkvel ellentétben —
2—3% glaukonitot tartalmaz. A glaukonit esetleg a katti homokkbl való származásra
utalhat. Legnagyobb vastagsága keleten (Farkasgerinc, Nagyrhegy stb.) van. Felfelé

az agyagos közbetelepülések gyakoribbak és vastagabbak, végül szürke, smaradványok-
ban gazdag homokos agyagba-agyagmárgába megy át. Ez a kifejldés É-on és K-en
hiányzik, vagy jelentéktelen, ami a mezozóos rögök állandó partszegélyét igazolja. Felette,

a Nagylipót környéki megfigyeléseknek megfelelen [8] a lielvéti tenger végleges regresz-

szióját jelz, néhány m vastagságú sárga vagy szürke csillámos homokk települ, melyben
helyenként (a Miklós-völgy jobboldali mellékágának fels szakaszán) már a nagy mátrai
"vulkánosságot bevezet alsó andezittufa nyomai is megtalálhatók.
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A helvéti üledékes összlet több szintjében 10— 50 cm vastagságú, kiékeld,
helyenként homokos, egyenl szemcseméret horzsaköves riolittufa van. Jellegébl és

földtani helyzetébl következleg — az eddigi felfogással ellentétben — nem valószín,

hogy elsdleges vulkáni termék, inkább a közeli mezozóos képzdményekbl áthal-

mozott, lepusztított alsó riolittufa származékának tekinthet.

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a homokkal, helyenként

konglomerátummal kezdd, agyagos kifejldéssel folytatódó és homokkal, ill. andezit-

tufával záródó helvéti üledékképzdés egységes, folyamatos, megszakítás nélküli lezárt

üledékciklust képvisel.

Helvéti — tortonai vulkáni összlet. A keleti-északkeleti Mátra
vulkáni összlete viszonylag egyszer felépítés. Az egymásratelepül, jól tanulmányozható

tufaszintek kitn összehasonlító alapot szolgáltatnak a bels, bonyolultabb részek felépí-

tésének és kitörési sorrendjének a tisztázásához. A vulkáni összleten belül — a peremi

kifejldések tanulmányozása alapján — az alábbi sorrend állapítható meg (II. táblázat)

A helvéti- tortonai vulkáni összlet kitörési sorrendje
II. táblázat

Sor-
szám

Képzdmény Emelet

a

b

andezittakaró és andezittelérek

tortonai

Középs andezittufa II.
Biotitos dácittufa
Középs andezittufa I. -

c Középs riolittufa

d Alsó andezittufa helvéti

Alsó andezittufa. A helvéti regressziót jelz homokkre a nagy mátrai

vulkánosságot bevezet rétegzett andezittufa települ. (A Nagypaska környéki elfordu-

lására már Noszky J. is utalt [15]). A középs riolittufa fekvjeként változó

vastagságban az egész hegységben megtalálható, st a Sirok-egerbaktai országút mentén
feltárt, de részletesebben még nem vizsgált andezittufa is az alsó összletet képviseli.

A kitörés helye nem állapítható meg (ÉNy-i Mátrában azonban a tufaösszleten belül

kiterjedt lávaárak is vannak. Tari, Csevice-völgy. Ágasvár, Remete-hegy).

Kzettani-földtani alapon két szintre tagolható a) finomszemcséj, többnyire

sárga, zöldessárga, szürke tufa (alsó szint) és b) uralkodóan 0,5— 1,5 em-es fehéres-sárga

és szürke-sötétszürke ,,horzsaklapillik”-bl álló tufás agglomerátum (fels szint).

A két szint mindenütt jól elkülöníthet, különböz, de szorosan egymást követ
kitörésekbl származhatnak. Az alsó és jelents részben a fels szint is, vízben rakódott

le, amit a Tar környéki (Ny-Mátra) növénymaradványok is igazolnak [10]. Az alsó rész

gyakran homokos kifejldés. A fels szint helyenként finomszemcsés tufával váltakozik,

ami a tengerszint ingadozásából, ill. áthalmozásból adódik.

A két szint kémiai összetétele, annak ellenére, hogy a fels rész „horzsaköves”,

csaknem teljesen azonos (III. táblázat)

Az ásványos összetétel, kisebb helyi jelleg eltérések kivételével, azonos. Nagyobb
különbség a szövetben az üveges anyag és a fenokristályos elegyrészek arányában van.

Az áthalmozás során az eredeti összetétel lényegesen megváltozott.

a) Az alsó szint többnyire kissé bontott, gyakran nontronitos, kissé kloritos,

másutt limonitos. Ennek következtében a fenokristályos ásványok — elssorban a színes

szilikátok — mennyisége jelentsen lecsökkent. Lényeges elegyrészei : a földpát és piro-

xén. Ezen kívül kevés kvarcot, még kevesebb biotitot és helyenként 1 — 2% kalcitot is

tartalmaz. A földpát (0,1— 0,3 mm) andezines-labradoritos összetétel és rendszerint ép.
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A piroxén uralkodóan 0,2— 0,4 mm-es hipersztén, ritkábban augit. A hipersztént gyak-

ran a c-tengellyel párhuzamosan rostos basztit övezi. Az átalakulás mindig a szemcse

szegélyén az (no) szerinti hasadások mentén kezddik és fokozatosan halad befelé (VII.

tábla, 1. ). Gyakori a teljes átalakulás. A mátrai piroxénandezitek hiperszténjeinek

basztitosodását (Monostorpatak, Gyöngyöstl É-ra) elsként Mauritz B. írta le [14].

Az alsó andezittufa kémiai összetétele
Blemz: dr. Simó B. és Kovács B.-né

III. táblázat

I

%
2

%

sio 3 54,09 53,63
Ti0 2 o,79 0,85
ai 2o 3 16,16 14,55
Fe20 3 7,75 6,77
FeO 0,86 0,95
MnO 0,09 0,10

1,81MgO 1,22
CaO 4,43 5,69
Na,0 1,56 1,42
K.O 0,68 0,94
h 3o + 4,56 4,6o
H.O- 8,02 8,36
p 2o 5 0,04 0,15
w, 0,20 0,52

Összesen 100,45 100,34

1. Alsó andezittufa alsó szintje. Nagyrhegy, K-Mátra
2. Alsó andezittufa fels szintje (tufás andezitagglomerátum) Nagyrhegy, K-Mátra

A fenti ásványokon kívül — helyileg változó mennyiség — átlagban 1—2% 0,5— 1

mm-es andezitlapillit is tartalmaz. A fenokristályok és andezitlapillik együttes mennyi-

sége átlagban 30—40% (IV. táblázat).

b) A fels tufás agglomerátumos szint 80— 85%-a (plagioklászos) „horzsak” és

átalakulási terméke. Üvegtelenedési folyamata rendszerint jól megfigyelhet. Az andezit-

lapillik lényegesen gyakoribbak, mint az alsó szintben (10—15%). Ennek jelents része

oxiandezit. Méretük uralkodóan 0,5— 5 111 nl A fenokristályok mennyisége elenyészen

kevés. A plagioklászok az alsó szinthez hasonlóan andezines-labradoritos összetételek.

A hipersztén helyenként (rhegy) ép, másutt (Bájpatak, Miklós-völgy stb) az „alapanyag-

gal” együtt kíoritos, ill. basztitos vagy teljesen hiányzik.

c) Az áthalmozott összleten belül mutatkozik a legnagyobb változatosság. A szál-

lítás, az áthalmozás során, az anyag osztályozódott, a szemcseméret és az ásványos össze-

tétel jelentsen megváltozott. Három jellegzetes kifejldés különíthet el: 1. agyagos,

2. andezittörmelékes és 3. piroxénes. Az agyagos kifejldés az 1 —2% 0,08— 0,16 mm-es
földpátokon és a 0,1% körüli hiperszténen kívül egyéb mikroszkópos méret elegyrészt

nem tartalmaz. Kissé karbonátos (0,3 —0,4%) . Az andezittömielékes kifejldés uralkodóan

(50— 60%) 0,2— 0,5 mm-es kerekded andezitszemcsékbl, 20—30% plagioklászból és

kb. 5— 10% magnetitbl áll. Piroxént nem, vagy alig tartalmaz (VII. tábla, 2.).

A harmadik kifejldés ersen osztályozott, uralkodóan 0,2 — 0,5 mm-es kissé kopta-

tott plagioklászföldpát és piroxénszemcsék alkotják. A leggyakoribb színes elegyrész az

ép hipersztén, ritkábban pigeonit. Az augit némileg kevesebb és többnyire kissé bontott. A
mikroszkópi képe homokkre emlékeztet (VII. tábla, 3.). A piroxén (30— 50%) hullám-
mozgásra, torlatszer felhalmozódásra utal. Ennek tulajdonítható az andezittörmelé-

kes változat kialakulása is.
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A fenti három kzetváltozat — különböz átmenetekkel — a pusztakkúti Nagy-

aszóban egy szelvényen belül kimutatható. Legelterjedtebb a piroxéndús kifejldés.

T öbbnyire ez alkotja az agglomerátumos szint közbetelepüléseit is (Miklós-völgy jobboldali

mellékága).

A fenti kzetek ásványos összetételét a IV. táblázat foglalja össze.

Az alsó tufaszint ásványos összetétele
IV. táblázat

Ásványos összetétel I

%
2
0/
/o

3a

%
3b
%

Kloritos agyagos horzsaköves anyag 65,0 84,6 15,0 32,0
Plagioklászföldpát 29,0 1,6 23.0 28,0
Piroxén 3.4 0,3 — 35,0
Kvarc 0,6 —
Opak elegyrészek — 1,0 7,0 2,0
Andezitlapilli 2,0 12,5 55,0 3,0

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

1. (267b) Alsó andezittufa alsó szintje. Kalapostettl É-ra
2. (266a) Alsó andezittufa fels szintje (tufás agglomerátum) Bájpaták
3a (

3

i4d) Alsó andezittufa áthalmozott összlete (andezitkavicsos kifejldés) Pusztakkút, Nagyaszó
3b (314c) Alsó andezittufa áthalmozott összlete (piroxénes kifejldés) Pusztakkút, Nagyaszó

A fenti adatok a kzetek nagy változatossága miatt csak megközelít értéknek

tekinthetk.

Vastagsága változó. Az É-i és ÉK-i peremen a jól megállapítható eredeti vastagság

20— 40 m. Keleten, Pusztakkút és Tamaszentmária környékén (a Nagyaszóban és a

Bóna-völgyben) átlagban 60— 80 m. E területen a kifejldése is eltér. Uralkodóan 3— 4
min-es szemcsékbl áll. Sárga, sárgászöld szín, gyengén rétegzett, a két szint nem különít-

het el. A földtani és ásvány-kzettani jellegek az összlet áthalmozott voltát tanúsítják.

Ezzel szemben a hegység központibb részén, a Kútftet (Mátraháza— parádi út) melletti

növénymaradványos homokk felett mindössze 1 —2 m vastagságú. St P e s t h y L.

szóbeli közlése szerint lehetséges, hogy Kékes környékén egy-két ponton teljesen hiányzik.

Ezek az adatok egyértelmen arra utalnak, hogy a hegység központi része az els jelen-

tsebb miocénkorú andezitvulkánosság után — valószínleg a Damó-vonal mentén
megújult újstájer mozgásokkal kapcsolatban — kiemelkedett. Ez válthatta ki a központi

terület késbbi erteljes vulkáni tevékenységét is. A kiemelkedett területrl lepusztult

andezittufa a keleti és esetleg a nyugati peremen halmozódhatott fel. A siroki vasútállomás-

tól délre (a Nagyvárheggyel szemben) az áthalmozott andezittufára homokk települ, jelez-

vén, hogy a lepusztulás helyenként a helvéti üledékes összletre is kiterjedt. A középs
riolittufa már a denudált térszínre és részben az áthalmozott andezittufára rakódott le.

Lehetséges, hogy az egész Mátra-hegység délies dlésén belül e területen mutatkozó keleti

lejtés is az andezittufa kitörése után kialakult térszíni viszonyokból adódik.

A fenti adatok alapján az alsó andezittufát kiemelkedéssel járó kéregszerkezeti

mozgások és viszonylag hosszú lepusztulási idszak választja el a fed középs riolittufától.

Földtanilag és rétegtanilag egyaránt szorosan összefügg az elz nagy üledékképzdési

ciklussal, ezért ennek zárótagjaként a helvéti emeletbe helyezend.

Középs riolittufa. Az alsó andezittufára mindenütt a kzettanilag kissé

változatos, dácitos összetétel, „középs riolittufa” települ. Els részletesebb leírása

M a u r i t z B. és id. N o s z k y J. mveiben található. Újabban ásvány-kzettanilag és

kzetkémiailag Varga Gy. írta le dácittufa néven. Vizsgálatai tisztázták a riolittufa

•és a közelmúltban megismert dácit (P e s t h y L., Varga Gy.) genetikai kapcsolatát
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{36]. Vastagsága az ÉK-i Mátrában általában 50— 80 m. Rétegzetlen, túlnyomóan száraz)

földi felhalmozódás. (Varga Gy. által ismertetett vízi lerakódás helyi jelleg lehet.-

A nagy mennyiség 0,5—1 cm horzsaktl fehér, sárgásfehér, ritkábban (Nagyrhegy,

Kalapostet, Bóna-völgy) szürke, esetleg sötétszürke szín. Varga Gy. részletes tanul-

mánya után csak néhány sajátos kifejldést — a) a horzsaköves-szurokköves; b

)

sávos-

szferulitos; és ej kovásodott riolittufát — említek.

a) A. bónavölgyi és — részben a kalaposteti — riolittufában a 0,5 — 2 cm-es

összepréselt, összelapított horzsak és horzsaköves szurokklapillik teljesen ,,orientáltan”

rendezdtek el (VII. tábla, 4.). A kzet sávosnak, ill. préseknek látszik. Ásványos összeté-

tele: savanyú és neutrális plagioklász (oligoklász-andezin, ritkábban labradorit), biotit,

amfibol és kevés kvarc. A biotit az ers és sötét pleokroizmus alapján lepidomelános össze-

tétel. Egy része teljesen felemésztdött (rezorbeálódott) — sokszor csak a magnetithal-

maz jelzi egykori jelenlétét — a nagyobb része azonban teljesen ép (VIII. tábla, 1).

Az amfibol gyakran töredezett.

b) A miklósvölgyi riolittufa alsó részén látható, kb. 4— 8 mm-es vastagságú sötét

sávok a mikroszkópi vizsgálat szerint szferolithalmazokból (VIII. tábla 2.) állanak.

Ásványos összetétele a fentivel megegyezik (V. táblázat).

A lapított és elnyúlt horzsakövek, valamint horzsaköves szurokkövek arra utal-

nak, hogy a vulkáni anyag izzó, félig folyós állapotban rakódott le. A szferolitos sávok az

anyag utólagos megolvadását és gyenge átkristályosodását, a felemésztett és átalakult

biotitok pedig a felmelegedett anyag hhatását „magmás rezorpeió”-ját jelenthetik.

Az ép biotitok felteheten másodlagos keletkezések. Az ismertetett bélyegek alapján a

kzet jellegzetes ignimbritnek minsíthet.

c) A tamaszentmáriai Mély-völgy végén ersen kovásodott riolittufa van. A ková-
sodás következtében a horzsak eltnt, az anyag teljesen riolit-jellegvé vált. Ásványos

található kovásodott „concréciók” tridimitet is tartalmaznak.

A középs riolittufa
ignimbrites kifejldésének ásványos összetétele

V . táblázat

Középs
riolittufa
(Ignimbrit)
Miklósvölgv

%
'

Középs
riolittufa

(Ignimbrit)
Kalapostet

%

Horzsak-szurokk 86,4 8 7,7
Földpát 9 ,o 9 ,o
Kvarc 0,6 o,7
Biotit 4,0 2,0
Amfibol 0,6

Összesen 100,0 100,0

A tufa anyagát Mauritz B. a tamaszentmáriai riolittufa és a deméndi, vala-

mint kisgyri riolit azonos kémiai összetétele és földtani kapcsolatuk alapján a Biikk-hegy-

ségbl, id. N o s z k y J. pedig — Schafarzik F. nyomán — a déli szárazulatok

törései mentén feltételezett riolitvulkáni mködésbl származtatja. Varga Gy. a

K-i Mátra D-i lejtjén nagy méret dácitvulkáni centrumot (összeroskadt kalderával)

"tételez fel. A dácitot és a tufát egyaránt ebbl származtatja. Kétségtelen, hogy a fentebb

ismertetett ignimbrit és területi eloszlása közeli, keletmátrai kitörést igazol, de a Cserhát-

ban, Mátrában, Bükkben és a Tokaji hegységben egyaránt elterjedt — keleten lényegesen
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vastagabb — riolittufaösszlet nem származtatható egyetlen kitörési központból. A nyugat-
mátrai .'tapasztalatok alapján a Mátra-hegység területén belül is több kisebb-nagyobb
kitörési centrummal számolhatunk.

Középs andezittufa és biotitos dácittufa A középs
riolittufára 1 — 2 m vastagságú un. középs andezittufa települ. A terület fedettsége és kis

vastagsága miatt összefüggen nem nyomozható, de néhány jellegzetes feltárása (rhegy-
Kispaskai gyümölcsöskert. Gazosk— Cseresznyéstet É. old.) alapján egységes szintnek
tekinthet. Ezzel teljesen azonos földtani helyzet andezittufa a Ny-i Mátrában elterjedt.

Többnyire sárga, sárgás szürke — szürke szín. Az alsó andezittufa alsó szintjénél lénye-

gesen nagyobb szemcséj. 15— 20%-át 3— 5 mm közötti részleg alkotja. Anyagának álta-

lában 40— 50%-a andezitlapilli. Fenokristálvos ásványt alig tartalmaz. Átlagos összetéte-

lét a VI. táblázat mutatja

A középs andezittufa átlagos ásvány-kzettani összetétele

VI. táblázat

%
Andezitlapilli 45,0
Plagioklász 1,7
Piroxén 3,0
Amfibol 0,3
Opak elegyrészek 4,0
Átalakulási termék 46,0

Összesen: 100,0%

Az utólagos átalakulás következtében az andezitlapilli-mennyiség ersen ingado-

zik. A plagioklász andezin-labradorit, a piroxén hipersztén és kevés augit.

Helyenként (rhegy— Kispaskai gyümölcsös) a tufa fels része téglavörös oxi-

klorovulkanitos jelleg. Az átalakulás els fázisaként lúgos oldatok hatására az üveges

anyag és az andezitlapilli feloxidálódott. A fokozottabb kimosás következtében a vörös

(limonitos-hidrohematitos) szemcsék körül zöld, kloritos udvar keletkezett. Az ellenállóbb

piroxének átalakulása csak ebben a szakaszban kezddött, amit a többé-kevésbé ép
lperszténszemcsék zöld basztitszegélye igazol. A kloritos-szerpentines rész helyenként

uralkodóvá válik. A fenti átalakulás teljesen megyegyezik a Szádeczky-Kardoss
E. által leírt oxi- és klorovulkanitosodási folyamattal [26].

A középs andezittufára mindenütt szürkés zöldes fehér, finomszemcséj 1 — 2 m
vastagságú biotitos dácittufa települ. A térképezett területen kívül is több ponton megta-

lálható (Hangács-tet D-i oldala, Ny-Mátra). Ásvány-kzettani összetétele: 70— 80%
0,5— 1,5 mni-es horzsak (többnyire ersen bontott). Fenokristályos ásványként: plagiok-

lászt, biotitot, továbbá nagyon kevés amfibolt és kvarcot tartalmaz. A plagioklász gyakran

ersen zónás (oligoklász-labradorit). A biotit lényegesen világosabb, mint az elz
szintekben.

A biotitos dácittufa felett helyenként ismét andezittufa következik, amely a jelen-

legi adatok szerint egységes szintként nem nyomozható.

Az ismertetett tufaszintek az egész hegység területén kimutathatók. Rétegtani

helyzetük változó, mert a fenti sorrendet a Közép- és Nyugat-Mátrában kiterjedt lávaárak

szakítják meg. Ebbl adódik különleges szerepük és ez teszi indokolttá a részletes tanul-

mányozásukat. Segítségükkel ugyanis a kitörési sorrend megnyugtatóan tisztázható.

Andezittakaró és andezittelérek. A biotitos dácittufára települ

D-i DK-i dlés andezittakaró a térképezett terület peremére esik, ezért teljességre nem
törekedhettem. Vizsgálata elssorban a genetikai kapcsolat tisztázását célozza.

Az andezittelérek területi eloszlásuk, földtani és ásvány-kzettani jellegük alapján

két csoportba oszthatók: a) györketeti és b) farkashegyi telérekre. A györketeti csoport
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részben egymást keresztez telérekbl áll. Településük földtani helyzetük az ers fedettség

miatt nehezen tisztázható. Jelents részük különböz mélységben megrekedt szubvulkáni

alakulat. Ennek egyik jellegzetes példája a Bájpatak középs szakaszán látható, ahol az

alsó riolittufa alatt megrekedt andezit lakkolit szer kialakulásnak látszik (4. ábra).

A csapásként összeköthet kibúvások és az ásvány-kzettani jellegek alapján azonban

telérnek minsíthet és a fenti csoporthoz csatolható. A Györketet valószínleg lakkolit

szeren kiszélesed telérszakasz. A Farkas-hegyi csapásirányban nyomozható andezit

földtani helyzete kissé bizonytalan. Szövete és a györketeti megfigyelések alapján azon-

ban telémek tekinthet. Ásvány-kzettanilag teljesen megegyezik a folytatásába es
kalaposteti és a K-re — DK-re es nagyrhegyi—rhegyi andezittel. Ennek alapján az

utóbbi, elszigetelt kis foltok (1. ábra) takaró- (esetleg részben kisebb kürt-) maradványok.

A takaró- és telérkzetek ásványos összetétele többnyire egységes. A labradoritos

ritkábban bytownitos plagioklászok mellett jelents (gyakran 20— 30%) piroxént tartal-

maznak. A két lényeges elegyrész az alapanyagban is közel azonos mennyiségben szerepel.

A plagioklászok nagyrészén többszörösen összetett (inverz) zónásság látható. Az alap-

anyaggal azonos ásványos összetétel zárványok a zónás plagioklászokban övesen helyez-

kednek el (VIII. tábla 3.), vagy a földpát magját alkotják (VIII. tábla, 4. — és X. tábla 2.).

Hasonlóan alapanyagzárványos plagioklászt említ Mauritz B.a parádi-reeski biotit-

amfibólandezitekbl [14]. Ez egyértelmen a plagioklászok szakaszos, a kiömlés utáni

továbbnövekedésére, ill. új porfiros elegyrészek keletkezésére utal, ami alátámasztja

Szádeczky-Kardoss E.-nek az ,,alapanyag-kiszorításos” szövet kialakulására

vonatkozó megállapítását [27, p. 400]. A györketeti telérékben gyakori bázisos

(bytownit-labradorit) plagioklászhalmazok szabályosan, többnyire gyöngysorszeren
elhelyezked, 5— 80 [X-os izotróp szemcséket a szín, fénytörés, hasadás és a jellegzetes

átalakulás (brucitosodás) alapján periklásznak minsíthet ásványokat tartalmaznak

(IX. tábla 1.). Ezzel teljesen azonos kialakulást észlelt Mauritz B. a Györketet—
Nagyvárhegy vonalától délre a kalaposteti, torzompataki, kövesi, öreghegyi és veres-

agyagi andezitben. Ez az összefüggés feltétlenül genetikai kapcsolatra, azonos üledékes

alépítményre utal. Keletkezésük agyagos dolomit beolvasztásával magyarázható. A gyak-

ran fészkes kifejldés piroxén többnyire hipersztén, ritkábban augit. Egyes piroxén-

kristályok a negatív optikai jelleg megtartása mellett (hipersztén), gyengén zónás kioltá-

súak, ami Ca-beépülésbl adódhat. A kémiai összetétel fokozatos eltolódását a liiperszté-

nek gyakori augitkoszorúi is igazolják (IX. tábla, 2.). Az alapanyag piroxénje már túl-

nyomóan augitos összetétel. Mennyisége — sokszor egy csiszolaton belül is — ersen
változik, a porfiros piroxének arányának növekedésével csökken. Valószínleg a mag-
netittartalommal is összefüggésben van.

A györketeti andezittelérek helyenként jelents mennyiség karbonátot (kalcit,

sziderit) tartalmaznak (VII. táblázat). A jobban feltárt, hasonló kifejldés pálbikki,

csákányki stb. karboandeziteket Kengyel E. [13] és P e s t h y L. [21] részletesen

vizsgálta. Ezért, csak a teljesség kedvéért, kiegészítésképpen említek egy-két sajátos

jelenséget.

A karbonát többnyire fészkes vagy sugaras kialakulású. Környezetük — plagio-

klászföldpátos, gyakrabban kaicedonos-piroxénes— arra utal, hogy a megmerevedés utolsó

állapotában, az alapanyag „kiszorítása” útján keletkeztek. A kiszorított földpátlécek

Ca-tartalmának megkötése (CaC03 )
után visszamaradt alkálidús anyagból, savanyú

plagioklász (albit-oligoklász) keletkezett. Fokozottabb átalakulás esetén az alkáliák eltá-

voztak és a kovaanyag a kiszorított földpát helyén kalcedonként kivált (IX. tábla, 3.)-

A karbonát-kaicedonfészkeket rendszerint piroxénkoszorú övezi, jelezvén, hogy a földpát-

lécek kiszorításával az ellenállóbb piroxén százalékos aránya jelentsen megnövekedett
(IX. tábla 4.).
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A karbonáttartalom a györkei telérekre korlátozódik, de mennyisége ezen belül'

is ersen változik, ami valószínleg a fedettség mértékével függ össze. Keletkezését — az
ismertetett sajátságok alapján — a mélyebb üledékes kzetek transzvaporizációs (C02)

hatásával magyarázhatjuk.

A telér- és takaróandezit ásványos összetételében (a karbonáttartalom kivételével)

a porfiros elegyrészek és az alapanyag arányában nincs lényeges különbség (VII. táblázat).

Nagyobb változatosság az alapanyag kristályossági fokában a földpátlécek és piroxén-

szemcsék arányában mutatkozik (3. ábra). E tekintetben még a telérkzeteken belül is-

0/7o

3. ábra. A telér- és takaróandezitek szemcseméreti görbéi: 1. Karboandezit, Miklós-völgy jobboldali ága,
2. Piroxénandezit, Györketet, 3. Piroxénandezit, Cseresznyés-Gazosk, 4. Piroxénandezit, Gazosk,

5. Piroxénandezit, Kalapostet

Puc. 3. rpaHyjioMeTpnMecKHe KpnBbie >KnnbHbix h noKpoBHbix aHne3HT0B: 1. Kap6oaHne3HT, npaBOe otbct-
BJieHHe nonHHbi Mw<;ioinBé.nbflb, 2. nnpoKceHOBbie aHne3HTbi. üépKeTeTé, 3. flnpoKceHOEbi aHfle3HTbi, Mepec-

Hein— ra30uiKé, 4. ünpoKceHOBbie aHAe3HTbi, ra30WKé, 5. flnpoKceHOBbie aHne3HTbi, KananouiTeTé

jelents eltérés észlelhet. A mélyebb szintek és vastagabb telérek alapanyagának túl-

nyomó része 100— 10 fi, a vékonyabb telérrészekben és a felsbb szintekben 10— 1/4

között van (a Bájpatakban üveges) . A telér- és lávakzetek szövete között fokozatos átme-

net van, ami elssorban az alapanyagbeli plagioklász és piroxénszemcsék méretének a

cskökenésében nyilvánul meg. A fokozatosság K-felé (Cseresznyéstet— Gazosk—
Kalapostet) a takaróandeziten belül is kifejezésre jut (X. tábla, 1—4). A szövet

helyenként orientáltabbá válik.

A telérandezit és takaróandezit ásvány-kzettani összetétele

VII. táblázat

Porfiros elegyrészek alapanyag
Porfiros
elegy +
alap-
anyag
ossz.

Pla-
gio-
klász

%

piro-
xén
%

kar-
bonát
%

Ossz.

%

pla-
gio-
klász

%

piro-
xén
%

Ossz.

%

1. Karboandezit. Miklós-völgy
jobboldali ága 34,9 n,8 2,5 49,2 28,5 22,3 50,8 100,0

2. Piroxénandezit, Györketet 41,0 2,4 43,4 31,8 24,8 56,6 100,0
3. Piroxénandezit. Cseresznyés-

Gazosk
4. Piroxénandezit. Gazosk . . .

5. Piroxénandezit.
Kalapostet

47,2
46,8

26,6

1,2

0,5

26,2

— 48,5
47,3

52,8

51,5
52,7

47,2

100,0
100,0

100,

a
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Kalapostettl kezdden az alapanyag piroxéntartalma is jelentsen lecsökken,

ezzel arányosan növekszik a porfiros piroxének — valamint részben a magnetit — meny-

nyisége (VII. táblázat és X. tábla, 1—4). Ezek az adatok — továbbá a fent ismertetett

periklászos plagioklászhalmazok — egyönteten igazolják, hogy a vulkáni csatornarend-

szerként felfogható györkei és részben a farkashegyi telérek szolgáltatták az andezitta-

karó anyagának jelents részét. A kisebb ellenállású helyeken (délebbre) feltörtek a fel-

színre, — ez levezette a fölös energiát — a nagyobb ellenállású részeken (északabbra)

pedig megrekedtek szubvulkáni mélységben.

Az andezittelérek és az andezittakaró a vulkáni összlet legfiatalabb tagját képvi-

selik. Mátrahegységi viszonylatban valószínleg a középs andezitcsoport fels részével,

esetleg a felscsoport alsó szintjével azonosíthatók.

Tektonikai viszonyok

Szádeczky-Kardoss E. szerint a mátrai vulkáni mködés négy szer-

kezeti irány mentén történt: 1. ÉK-DNy varisztid irány (déli rész), 2. K-Ny (205— 285°)

és erre merleges irány (Cserháti telérek) 3. 150— 330° és erre merleges törésrendszer

4. ábra. B-B) Földtani szelvény Bódogh-tanya és Nagyvárhegy között. Jelmagyarázat: 1. Szürke
mészk és szericites kvarcpala (triász), 2. Szürke agyagmárga (rupéli), 3. Növénymaradványos homokk
(akvitáni?), 4. Alsó riolittufa (burdigalai), 5. Homokk- és slirösszlet (helvéti), 6. Alsó andezittufa (helvéti),
7. Középs riolittufa (tortonai), 8. Középs andezittufa (tortonai), 9. Biotitos dácittufa (tortonai), io„
Karboandezit (tortonai), 11. Kürt- vagy takaróandezitmaradványok (tortonai), 12. Teraszkavics és

teraszhomok

Puc. 4. B-B) reojiorHMecKHii pa3pe3 Me>KAy xyropoM Eojior h ropofl HaAbBapxeAb. J1 e r e h a a: 1. Cepbie
H3BecTHHKH h cepnnHTOKBapueBbie cnaHUbi (Tpnac), 2. Cepbie rnHHHCTbie Meprenn (pynenbCKHü apyc), 3.
riecuaHHKH c pacTHTenbHbiMH ocTa-rKaMH (aKBHTaHCKHft npyc?), 4. Hn>KHHe pnonn-roBbie Ty(})bi (öypAnranb-
CKhíí apyc), 5. necuaHHKO-mAHpoBaa rojima (renbBeTCKHü apyc), 6. Hn>KHHe aHAe3HT0Bbie rytjibi (renbBeT-
ckhü apyc), 7. CpeAHne pnoAHTOBbie Tytjibi (toptohckhü Hpyc), 8. CpeAnne aHAe3HT0Bbie Ty4>bi (toptohckhü
apyc), 9. BnoTHTo-AauHTOBbie Tycjibi (toptohckhü Hpyc), 10. Kap6oaHAe3HTbi (toptohckhü apyc), 11. Oc-

TaHUbl >KepAOBbIX HAH nonpOBHblX 3HAC3HT0B (TOPTOHCKHÖ Hpyc), 12. TeppaCOBbie ranbKH H necKH

(Salgótarjáni bamakszénterület), 4. 30— 210° irányú diszlokációs öv (Damó-vonal)

[28]. Kiss J. szerint az utóbbi mentén két nagymértékben különböz tektonikai egység,

a gránitmagvú kristályos alaphegység és az újpaleozóos-mezozóos bükkhegységi rendszer

érintkezik egymással. ÉK-i Mátrában lényegében két egymásra közel merleges szerkezeti

irány mutatható ki ÉÉK-DDNy (Damó-v.) és KDK-NyDNy. Az ausztriai orogén mozgá-

sokkal kialakult damóvonal
(
P a n t ó G.—B a 1 o g h K.) mentén, ill. vele párhuzamo-
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san megújult tektonikai mozgások a fiatalabb üledékes és vulkáni kzetekben is kimutatha-
tók. Ezt az irányt követik részben a györkei telérek és a terület legjellegzetesebb völgyei,

a Miklós-völgy, Bájpatak (1, 2. ábra). Legszembetnbb megüyilvánulása a Mély-völgy-

ben észlelhet, ahol az alsó andezittufa és a kiemelt helyzet farkashegyi helvétihomokk
(fekv) között kb. 90— 100 m-es szintkülönbség mutatkozik (4. ábra), tovább K-felé

É D

7ÍW

1

5. ábra. C—C) Földtani szelvény Tamapatak és Száj lakút között. Jelmagyarázat: 1. Diabáz (kréta?)
2. Homokk- és slirösszlet (helvéti), 3. Alsó andezittufa (helvéti), 4. Középs riolittufa (tortonai), 5. Kö
zéps andezittufa (tortonai), 6. Biotitos dácittufa (tortonai), 7. Takaróandezit (tortonai), 8. Teraszkavics-

és teraszhomok

Puc. 5. C—C) reonoraqecKHtt pa3pe3 Me>Kfly peMKOü TapHa h CafinanyTOM. JI e r e h a a: 1 . JHHa6a3bi (Mén),
2. necMaHHKo-mnHpOBaa TOJima (renbBeTCKHÜ npyc), 3. Hunomé aHge3HT0Bbie Ty(j)bi (renbBeTCKHií pyc)
4. CpegHue pHonuToBbie Ty<f>bi (toptohckhh apyc), 5. Cpeflune aHfle3HT0Bbie Tyifihi (toptohckhö npyc), 6 . Eho-
THTo-nauHTOBbie Tycjibi (ropTOHCKHM npyc), 7. rfoKpOBHbie aHge3HTbi (toptohckhH npyc), 8. TeppaCOBbie

ranbKH h necKH

ismét fokozatos lezökkenés észlelhet. Ez az irányzat a középs riolittufában is kifejezésre

jut. A Remete-hegy környékén 400—450 m tszf-i magasságban kezdd D-i DK-i dlés
tufa a K-re es Pusztakkutnál 200 m alá lehúzódik. A KÉK-NyDNy-i szerkezeti vonal

mentén alakult ki az andezittakaró meredek É-i pereme. Az É-i irányú fokozatos lesza-

kadást az alsó andezittufa és középs riolittufa földtani helyzete, a két képzdmény több-

szörös ismétldése mutatja (5. ábra). A fenti két szerkezeti irány határozta meg az ÉK-i
perem ers lepusztulását és a mai morfológia kialakulását.

TÁBLAMAGYARÁZAT - JlErEHflA K TAEJ1MUAM

VII. tábla — Tajnma vn.

1. Basztitos hipersztén (alsó andezittufa összlet alsó szintje (Kalapostet-Mélyvölgy.) // N. Nagyítás:
108 x
EaerHTU3HpyK>mne runepCTeH (hh>khhm ropH30HT HtoKHeü Tonmn aHge3HT0Bbix Tycfioa) KananourreTé—
MenbBejibAb. IIN. YBenuMeHue: I08 x

2. Andezittörmelékes tufa (alsó andezittufa összletbl) Pusztakkút, Nagyaszó-völgy.// N. Nagyítás: 54 X
Ty(})bi c oönoMKaMH anA63HTa (H3 hmhchch tojtujh aHAe3HT0Bbix Tytj)OB) ÖycTaKéKyT, HaAbacoBénbAb. //N.

YBeAHMeHHe: 54 x

3 . Piroxénes andezittufa (alsó andezittufa összletbl) Puszta-kkút, Nagyaszóvölgy.// N. Nagyítás: 54 X
rinpoKCeHO-aHAe3HTOBbie Ty<{)bi (H3 HHnmen Tomim aHAC3MTOBbix Tytjioc) HycTaKéKyT, HagbacoBénbAb.

IIN. YBenuMeHHe: 54 x

4. Lapított horzsak (középs riolittufából). Pusztakkút, Bóna-völgy.// N. Nagyítás: 54 X
CnmomeHHan neM3a (n3 cpegHux pHOJiMTOBbix Ty(J)OB) riycTaKéKyT, EoHaBénbgb. //N. YBemmeHHe: 54 x
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VIII. tábla — Taöjtmja VIII.

1. Felemésztett és ép biotit (középs riolittufából). Pusztakkút, Bóna-völgy.// N. Nagyítás: 54 X
Pa3pymeHHbifi h ne/ibHbiH öhotht (H3 cpeAHHX pHOJnrroBbix TytJioB). nycTaKéKyT, EoHaBénbAb. //N. YBe-
AHMeHHe: 54 x

2. Szferulithalmaz a középs riolittufában. Miklós-völgy fels szakasza.// N. Nagyítás: 108 x
BcKormeHHe cíjjeponHTa b cpeAnnx pHOAHTOBbix Tyijiax. BepxHHH yuacToK AOJiitHbi MitKAOuiBeAbAb. //N
YBeAHMeHHe: 108 x

3. Zárványos plagioklász piroxénandezitbl Kalapostettl K-re.) // N. Nagyítás: 108 x
njiarH0KJia3 c uKAKmeHuaMn n3 napoKceHOBoro aHAe3HTa BoCTOMHee KananomTeTé. //N. YBe/umeHiie:
I08 x

4. Alapanyagzárványos plagioklász piroxénandezitbl. Cseresznyéstet-Gazosk.) // N. Nagyítás: 108 X
njtaniOKJia3 c BKAtoMemtaMn ochobhoh Maccbi H3 nnpoKCeHOBbix aHAe3HTOB. MepecHeuiTeré — ra3outKé.

II N. YBeAHMeHHe: lo8x

IX. tábla — TaÖJiHua IX.

1. Periklász-tartalmú plagioklászhalmaz (karboandezitbl). Miklós-völgy fels szakasza. // N. 108 x
rHe3Aa nnarH0Kna3a c nepnK.na30MC (H3 Kap 6oaHAe3HTa). BepxHHü yqaeroK aobhhh Mhkaoiu. //N. YBe-
AHMeHHe: 108 x

2. Augitkoszorús hipersztén (karboandezitbl). Miklós-völgy fels szakasza. + N. Nagyítás: 54 x
rnnepcTeH c aBrnTOBbiM BeHqoM (H3 Kap6oaHAe3HTa). BepxHHH yuacroK aoahhw MHKAoniBéAbAb. + N.
YBeanMeHHe: 54 x

3. Kalcedon-karbonát (karboandezitbl) Miklós-völgy fels szakasza. + N. Nagyítás: 108
Xa/ibneAOHOBbiH KapÓoHaT (h3 Kap6oaHAe3HTa). BepxHrtn yqacroK AOJiHHbi MuKnoLUBé/ibAb. +N. YBe-
jiHqeHHe: 108 x

4. Kalcedonos karbonátfészek piroxénkoszorúval (karboandezitbl) Miklós-völgy fels szakasza. // N.
Nagyítás: 54 X
rHe 3Á» xaJtbneAOHOBoro KapöoHaTa c nnpoKcettoBbiM BemroM (H3 Kap6oaHAe3MTa). BepxHHÜ ynacTOK Ao-
AHHbl MHKAOUJBéAbAb. //N. YBeAHMeHHe: 54 X

X. tábla — TaSjIHLta X.

1. Piroxénandezit. Györketet. // N. Nagyítás: 54 X
rinpoKceHOBbiH aHAe3HT. JdépKeTeTé. //N. yBejnmeHHe: 54 x

2. Piroxénandezit. Cseresznyéstet-Gazosk. // N. Nagyítás: 54 x
rinpoKCeHOBbifi aHAe3HT. MepecHeniTeTé — ra3oniKé. //N. YBeAHMeHtte: 54 x

3. Piroxénandezit. Gazosk. // N. Nagyítás: 54 X
flnpoKceHOBbiií aHAe3MT. ra3oinKé. //N. YBeAHqeHHe: 54 x

4. Piroxénandezit. Kalapostet. // N. Nagyítás: 54 X
nnpoKceHOBbiit aHAe3nt. KaJtanotuTeTé. //N. YBejiMHeHHe: 54 x
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ségi gabbró-peridotit vonulatában. — 13. kengyel E.: A pálbikki andezit kzettani vizsgálata. Föld-
tani társulati eladás. 1962. — 14. M a u r i t z B(: A Mátra-hegység eruptív kzetei. Math. és Természet-
tud. Közi. 30. 1909. — 15. Mezsi J. :

Jelentés a Recsk, Tarnaszentmária, Kisnána és Domoszló környé-
kén végzett földtani felvételrl. MÁFI Évi Jel. 1949-rl. 1952. — 16. N o s z k y J.: A Mátra hegység geo-
morfológiai viszonyai. Debrecen, 1927. — 17. P a n t ó G.: Áz eruptivumok helyzete Diósgyr és Bükkszent-
kereszt között. Földt. Közi. 81. 1951. — 18. Pantó G.: Bányaföldtani felvétel Recsk és Párád környé-
kén. MÁFI. Évi Jel. 1949. évrl, 1952. — 19. Pantó G.: Az ignimbrit-krédés. Magy. Tud. Ak. Msz.
Oszt. Közi. XXIX. 1 —4. 1961. — 20. Pantó G. — Földyáriné Vogl M.: Nátrongabbró a Bódva
völgyben. Földt. Int. Évk. 39. 1950. — 21. Pesthy I,. : Észak-mátrai karboandezitek ásvány-kzet-
tani vizsgálata (Kézirat). — 22. Rásky K.: The fossd flóra of Ipolytarnóc. Journ. of Pál. 33. 1959. —
23. Rozlozsnik I*. Geológiai tanulmányok a Mátra északi oldalán. Párád, Recsk és iVIátraballa
községek között. MÁFI. Évi Jel, 1935 — 35 évrl. 1939. — 24. Schréter Z.: A Mátrától ÉK-re es
dombvidék földtani viszonyai MÁFI. Év Jel. 1948. évrl, 1952. — 25. Schréter Z.: Nagybátonv kör-
nyékének földtani viszonyai. MÁFI. Évi Jel. 1933 — 35. évrl. 1940. — 26. Szádeczky-Kardoss
E.: A vulkáni hegységek kutatásának néhány alapkérdésérl. Földt. Közi. 88. 1 . 1958. — 27. Szádecz-
ky-Kardoss E.:A magmás kzetek új rendszerének elvi alapjai. MTA. Msz. Oszt. Közi. XXIII.

4 Földtani Közlöny
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1959 - — 28. Szádeczky-Kardoss E. — Vidacs A. — Varrók K.: A Mátra hegység har-
madkori vulkánossága. MTA Geokémiai Konf. 1959. — 29. Szádeczky-Kardoss E. — Pesthy
E. : Eljárás a magmatitok szövetének exakt kiértékelésére. MTA Geokémiai Konf. 1949. — 30. Székely
A.: A Tama-völgy geomorfológiája. Földt. Ért. 1958. — 31. Székely A.: A Mátra és környezetének
kialakulása és felszíni formái. Kézirat (Kandidátusi dissz.) — 32. S.z e n t e s F.: Jelentés az 1934— 35.
évben a Mátra északi oldalán végzett földtani felvételrl. MÁFI Évi Jel. 1933 — 35. évrl, 1939. —33.
T e 1 e g d i Róth K.: A bükkszéki ásványolajkutatás és termelés földtani tanulságai. Földt. Int. Évk.
40. 1951. — 34. T ö r ö k K. : A Recski Eahca felépítése és kora. Kézirat. — 35. Vadász E.: Magyar-
ország földtana. Akadémiai Kiadó, Bp. 1960. — 36. Varga Gy.: A Mátra-hegységi dácit és dácittufa
genetikai összefüggéseinek vizsgálata. Földt. Közi. XCII. 4. 1962."

TeoJiorMMeCKoe h neTporpatJumecKoe íoyqeHHe ceBepo-BOCTOMHOií qaCTH rop MaTpa

E-P H. KyBOBHM

Hanöojiee npeBHiie reoAoruMecKiie oöpa30BaHHH, oöHawaioiuiiecH b ceBepo-BOCTOMHoü
qacTii rop Marpa, npeACTaBACHbi cpeAHeTpnacoBbiMii (jiaAHHCKiiMii) ocaAOMHbiMH nopouaMH
(npacubie ii3BecTHHKn, KpacHbie 11 cepbie rjiimiiCTbie cjiamibi, KpacHbie npeMHHCTbie caaHifbi

c paAHOJiflpiiHMH, cepbie h TeMHOcepue KpeMHHCTbie H3BecTHHKH), a Tanwe pa3H0BHAH0CTHMH
AHa6a30B. reojiorimecKiie h MiiHepajio-neTporpaijHiMecKiie xapaKTepncTHKH MacciiBa raöpo-
HAHblX MarMaTlITOB — CnHJBITI[3IipOBaHHbie pa3H0BIIAH0CTII C ny3bipbqaTbIMIl nOJIOCTAMH —
MejiatJmpaMH, rHe3Aa amiAOTa, cepneHTima 11 npemiTa — yK33biBaioT Ha to, mto paccMaTpu-
BaeMbiíi MacciiB 3acTbiJi b ocaAOMHoíí cpeAe c bhcokoíí BJia>KHOCTbio [6,12]. TaKHM o6pa-
30M pa3Hiiua no B03pacTy opa30BaHiin BMeiuaiomiix TpnacoBbix raiiHiicTbix cjiamieB h Anaöa-
30b He Moraa öbiTb öoAbiuon [35]. Ha ocHOBaHiin 3Toro KaweTcn BepouTHbiM, mto paccMaTpu-
BaeMbiii MacciiB o6pa30BaacH b AOMeaoBoe BpeMH h bo3mo>kho Kax HenocpeACTBeHHoe npo-
AoaweHiie ManviaTH3Ma ocHOBHoro cocTaBa, nponcuieAuiero b ropax Biokk b cpeAHeTpiiacoBoe
BpeMH [17,35]. OKOHMaTejibHan perpeccim TpnacoBoro Mopu c AaiiHOH TeppiiTopnii Morna
ÖblTb OÖyCJIOBJieHa TeKTOHHMeCKHMH ABHWeHHHMH, BbI3BaBIHHMH MarMaTHMCCKyiO AeflTejlb-

HOCTb.
nocae AOJiroro nepepbiBa b ocaAKOHai<onjieHHii nepBbie ocaAOMHbie oöpa30BaHHH Ha

noBepxHOCTii npeACTaBJieHbi cepbiMii pyneAbCKHMii rjiiiHiiCTbiMH MepreAUMH h hx necMaHH-
CTbiMH pa3H0BHAH0CTHMH, a Taxwe HaAeraiomiiMii Ha hhx necMaHiiKaMii c pacTHTeAbHbiMH
ocTaTKaMH (aKBHTaHCKHH upyc?), b to BpeMH Kan nepBbie ByjiKaHiiMecKiie npoAyKTbi npeA-
CTaBJieHbi Tax H33biBaeMbiMH hhjkhhmh pnojiHTOBbiMii TyijiaMH, KOTopbie MoryT paccMaTpn-
BaTbcn Kai< 3aKinoMiiTejibHbiH mjich SypAiirajibCKoro upyca. 3aKAioMCHHbie b Tytjiax Maraa-
TimecKiie nopoAbi — iioTiiTOBbie AapiiTbi 11 aMijiiiöojio-öiioTiiTOBbie aHAe3iiTbi — yKa3biBaioT

Ha BepojiTHocTb mhoto ocnapiiBaeMoro o6pa30BaHnu JlaxoucKoro aHAe3HTa b AOMHOueHOBoe
BpeMH, hah >xe BBHAy öoaee CHJibHoro no cpaBHenmo c OAiiroueHOBbiMii necMaHHKOBbiMH h
rAHHHHbIMH BKAIOMeHIiíIMII KOHTaKTOBOTO MeTaM0p([)03a BbHIieynOMHHyTblX BKAIOMeHIlH MO>KHO
npcAnonoMfiiTb, mto ohii ApeBHee OAiiroueHa.

TeAbBeTCKne otaokchiih, HaMiiHaiomnecn necxaMii h MecTaMii KOHraoMepaTaMH, npo-
AOA>Kaiomnecn rjinmicibi.\ui ([jahhamh h 3ai<a iiMiiBa loiunecH necKaMn hah aHAe3iiT0BbiMii Ty-

$a.MH, iipeACTaiijiAiOT cooíi eAUHbin, SecnpepbiBHbin, 3aBepiueHiibin ceAHMeHTamioHHbiíi uiika.

HaAeraiomne Ha perpeccnoHHbie necMaHiii<n aHAe3HT0Bbie Tycjibi MoryT 6biTb npiiHHTbi 3a

BBOAHblíí LHIKA HHTeHCHBHOrO aHAC3HT0B0r0 ByAKaHII3M3 TOp MaTpa. ÜT CpCAHlIX pHOAHTOBblX
TycjlOB KpOBAH OHII OTAeAHIOTCH ABIIJKCHIIAMII 3CMH0Í1 KOpbl, CBH3aHHbIMII C nOAHHTIieM, H
cpaBHHTeAbHoro npoAOAWHTeAbHbiM nepnoAOM AeHyAamiii. 3tot uiika reoAoriiMecKH n CTpa-

TiirpatJjiiMecKn tccho CBH3aH c npeAbiAymnM KpynHbiM ceAHMeHTaunoiuibiM uhkaom; noaTOMy
Kai< 3aKAK)HIITeAbHbIH MAeH nOCAeAHero OH MOJKCT ÖblTb OTHeeeH K rCAbBeTCKOMy upycy.
CpeAnne piiOAHTOBbie TytJjbi oTAaraAncb y>xe Ha AenyAnpoBaHHOÍí, pa3MbiToíi noBepxHOCTH n
MacTiiMHO Ha nepeoTAOKiiBiuHxcu 3HAe3HT0Bbix Ty$ax. Ohii npcACTaBAHioT coöoií 6oAbuieíi

MacTTbio KOHTiiHeHTaAbHoe o6pa30Banue. Haa hhmh CAeAyioT anAe3HT0Bbie Tytjibi paBHOMepHOÍí

moiuhoctii (2—3 m), a 3aTeM önoTiiTo-AauiiTOBbie Tytfibi anaAoniMHOH moiuhocth. HaHOAee
moaoaoíí macii ByAKaHHMecKou TOAiuu Ha paccMaTpiiBaeMOÍi TeppitTopiiH npeACTaBAeH aBm-
TOBbiMii rnnepcTCHOBbiMH aHAe3HTaMii h >KiiAbHbiMH-cy6ByAKaHHMecKHMH aBriiTo-rnnepcTeHO-

KapoanAe3HTaMH. B MiiHepaAbHOM cocTaBe >KiiAbHbix h AaBOBbix nopoA (xpoMe coAep>KaHiiH

Kap6oH3TOB), a T3K>Ke b cooTHomeHiiii nop(J)iipoBbix npiiMeceíí k ochobhoh Macce He oÖHapy-
>KHBaeTcn cymecTBeHHoe pa3AHMiie (cm. pnc. 3). Me>KAy TeKCTypaMH BbiiueynoMHHyTbix AByx
o6pa30BaHiin HaÖAioAaeTcu nocTeneHHbiii nepexoA, hto npouBAueTCH npe>KAe Bcero b yMCHb-

uieHHH pa3MepoB nAarnoKAa30Bbix w mipoKceHOBbix 3epeH b ochobhoíí Macce. Taxon nocTe-

ncHHbin nepexoA oÖHapywiiBaeTCH h b npeAeaax AaBOBbix nopoA (3(})(})y3HB0B). Bee sth a3h-
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Hbie efliiHomacHo CBHACTeubCTByioT o tóm, hto anaHiiTejibnaA nacTb MaTepnaaa anAC3HTOBoro
noKpoBa 6buia AOCTaBJieHa >KHnaMH CeBepoBOCTOHHoíí MaTpw, KOTopbie MoryT pacciviaTpH-

BaTbCH kak CHCTeiwa ByjiKaHHHCCKnx KaHajioB. B MecTax öojiee coKpameHHoro conporaBJieHHA
OHH BbipbIBajlMCb Ha AHeBHyiO nOBepXHOCTb, TCM CaMbIM OCBOO>KAafl H3HHUiei< SHeprHH, B TO
BpeMfl Kan b MecTax öonee ciuibHoro conponiBjieHHH ohh 3acTpfljin b cy6Byjn<aHHHecKHx
rjiyönnax.

PaccMaTptiBaeMbie TyijjoBbie ropii30HTbi BCTpenaioTCH Ha BceM TeppHTopHH rop MaTpa
h no3BOJiHK)T yAOBJieTBopuTejibHO onpeAejiHTb nopHAOK nocAeAOBaTejibHOcra H3BepjKeHHÜ.

4
5



A TÖRÖKBÁLINTI „PEKTUNKULUSZOS HOMOK” KORA
ÉS AZ OLIGOCÉN-MIOCÉN HATÁRKÉRDÉS

DR. BÁ^DI TAMÁS*

Összefoglalás: A középsoligocén „kiscelli agyag”-ból üledékfolytonossággal ki-
fejld „pektunkuluszos homok” boreális eredet faunája a kasseli és Bad-tölzi faunához
áll legközelebb, kora felsoligocén, és idsebb a DNy-franciaországi típus-akvitáninál.
A „pektunkuluszos összlet” legmagasabb rétegeiben található puhatestek az egrihez és
kovácovihoz közelálló, mediterrán-boreális eredet fauna képét mutatják, mely — a már
nagyobb számú miocén elem mellett még túlsúlyban 1ev oligocén formák alapján — szin-
tén a felsoligocénbe, annak legfels szintjébe tartozik. A 200 m vastag „pektunkuluszos
összlet”-re üledékhézag nélkül települ a „budafoki nagypektenes durva homok”, melynek
atlanti-mediterrán eredet faunája teljesen alsómiocén' kép, és megfelel a DNy-francia-
országi teljes alsómiocénnek. A rupélitól egészen a helvéti emeletig nagy egészében regresz-
szió tapasztalható viszonylag éles iiledékföldtani és faunisztikai változással az oligocén -

miocén határon.

Az ÉNy-i Magyar Középhegységben elterjedt „pektunkuluszos homok” típusá-

nak a régóta ismert, smaradványgazdag törökbálinti kifejldést szokták tekinteni.

A törökbálinti „pektunkuluszos homok’(. korát els leírója, H o f m'a n n K. [13]

felsoligocénnek („Mayer K. aquitaniai eineletje”) minsítette. Késbb Fuchs
T h . [12] egyetértetett e megállapítással, azonban helytelenítette az „aquitaniai” név
használatát nemcsak a „pektunkuluszos homok”-ra, hanem valamennyi felsoligocén

képzdményre. Szerinte ui. aMayer által akvitáninak nevezett Bordeaux-környéki

üledékek fiatalabbak, mint a kasseli és a törökbálinti rétegek, tehát az utóbbiakra a

„kattiai” ríj elnevezés bevezetését javasolta. így a „katti-akvitáni” vitákban a török-

bálinti faunának nem csekély szerep jutott.

A hivatkozások és viták során felmerült problémák a következkép csoportosítha-

tók. 1 . Igaza volt-e Fuchs -nak abban, hogy a kasseli rétegek idsebbek az akvitáni

sztratotípusnál (értve ezen az 1959 évi neogén-konferencia által megjelölt sztratotípuso-

kat) ? Erre a különböz irányú vizsgálatok bizonyító ereje alapján csaknem általános az

igenl válasz. 2. Helyes volt-e Hofmann és Fuchs korrelációja, melynek alapján

a törökbálinti rétegeket a kasseli felsoligocénnel mondták ki egyidsnek (a fels oligocén

sztratotípusának nem Törökbálintot, hanem Kasselt tartják) ? Ezt elfogadták: Kocli A.,

B ö c k li H., Seliafarzik F. , Kulcsár K . , Noszky J.sen., Föld-
vári A., Majzon L., Horusitzky F., Vadász E., Bartkó L . ,

Cs. Meznerics I. 1961-ben, Senes J . 1956-ig, M e r k 1 i n R. L . , Cechovic
V . . Kétségbevonták, és a törökbálinti faunát alsómiocénnek (ill. ilyen értelemben

akvitáninak) vélték: Cs. Meznerics I. 1956-ban, Senes J. 1956-tól, S z t s E.,

C i c h a I.3. Egyids-e az egri és törökbálinti fauna
(
C s . Meznerics I., Senes,

J. ) , vagy az egri fauna valamivel fiatalabb, mint a törökbálinti
(
T e 1 e g d i -

Rotli K., Noszky J. sem), illetve az egri fauna már az alsómioeénbe tartozik-e,

míg a törökbálinti felsoligocén (Gaál I. Horusitzky F.)? 4. A törökbálinti

rétegeket fed ,,nagy-pektenes durva homok” is még a felsoligocénliez sorolandó-e

(Noszky J. sen.), vagy pedig az alsómiocén akvitáni (Horusitzky F.)

illetve burdigalai (Cs. Meznerics I., Schréter Z . , Vadász E.,
Bartkó L, .) emeletébe tartozik-e? 5. A rupéli és helvéti között a korábbi általános

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani Szakcsoportja 1963. január 9-i eladó-
ülésén.
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felfogásnak megfelelen három emelet különböztethet-e meg (katti, akvitáni, burdigalai),

vagy pedig csak kett (egyetlen emeletbl álló felsoligocén és egy emeletre osztható alsó-

miocén) ? Az utóbbi felfogást — melyet mi is magunkévá tettünk — képviseli B ö c k h

H., Schafarzik F . , Schréter Z . , Szts H., Cs. Meznerics I.

és egyre több külföldi kutató.

Megjegyzend, hogy a fenti problémák tárgyalásánál mindössze Hofmann
idestova évszázados faunalistájára hivatkoztak, mivel a törökbálinti puhatest fauna

újravizsgálata mostanáig nem történt meg. (A fauna ábrákkal kisért leírását 1 . B ál d i

[6 ].)

Települési és üledékföldtani adottságok

A törökbálinti ..pektunkuluszos homok” fekvje a ,,kiscelli agyag” fáciesében ki-

fejldött foraminiferás agyagmárga (törökbálinti téglagyár: 2. ábrán aT 21-es ésl' 22-es

észlelési pont), N y i r R. [19] vizsgálatai szerint a M a
j
z o n L. által felismert szintek

közül az ,
.utolsó Clavulinoideses (rupéli 1.)” és legfels szakaszán a ,,Discorbis

ambiguusos (rupéli O.)” szintnek felel meg. A Törökbálint 1. sz. fúrás szerint a fora-

miniferás agyagmárga megszakítatlan üledékképzdéssel megy át a ,,pektunkuluszos

összlet”- be (Vitális S. [23]).

1. ábra. Törökbálint távolabbi környéke. Bö 1 = Épül új mút bevágása, Bf 1 = Budafok, Pacsirta-
hegy

Abb. 1. Weitere Umgebung von Törökbálint. Bö 1 = Éinschnitt dér síeli im Bau befindlichen neuen
Chaussee, Bf 1 = Budafok, Pacsirta-Berg

A ,,pektunkuluszos homok” fedje a budafoki típusú ,,nagy-pektenes durva

homok”, melyet legutóbb a Szanatórium feletti park szélén (T 9), valamint a templom
felett elterül erdben (T 6) Törökbálinton is megtaláltunk Chlamys gigásszal,
A no mi a e p h i p p i u m-mai és Balanusckkal. A két képzdmény érintkezése felszíni

feltárásban a budafoki Pacsirtahegyen (Bf 1) tanulmányozható, ahol a ,,pektunkuluszos

homok” és a ,,nagy-pektenes rétegek” között nincs eróziós- és szögdiszkordancia

(ugyanez volt korábban Schafarzik P'. és Földvári A. megfigyelése is)

.

A 200 m vastag ,,pektunkuluszos összlet” agyagos aleurit, aleuritos finom homok
és homokos agyag váltakozó rétegeibl áll, szórványosan durvábbszem, néha apró ka-

vicsos homekpadok közbetelepülésével. A karbonáttartalom a 10%-ot sem igen éri cl.
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A homokszemcsék anyagában BondorL. [8] szerint a „könny ásványok” között

a kvarc, kvarcit és muszkovit uralkodik, míg a „nehéz ásványok” sorában leggyakoribb

agránát (14— 57%)- az amfiból és glaukofán (1— 45%), amagnetit (n — 20%), ésazapatit

(4
— 6%), gyérebb a biotit, kirit, rutil, tremolit, clisztén, cirkon, turmalin, sztaurolit.

Ezek az ásványok B o n d o r szerint bázisos, metamorf eredetre és ezért E-ról való szár-

mazásra utalnak (nem DNy-i, mint korábban gondolták).

2 ábra. A törökbálinü lelhelyek környékének földtani térképvázlata. T i T 2, stb. = Feltárások sor-

száma, x = Kövületlelhely, 1. Rupéli, 2. Felsoligocén, 3. Alsómiocén, 4. Helveti, 5. Szarmata, 6. Kvarter

Abb 2 Geologische Kartenskizze derUmgebung dér Fundorte bei Törökbálint. T 1, T 2 usw. = Taufende

Nummer dér Aufschlüsse, s = Fossilfundort, 1. Rupel, 2. Oberoligozan, 3- Untemuozan, 4. Helvet,

5. Sarmat, 6. Quartar

ÉNy DK\ÉK • DNg

h

?. ábra. Vázlatos szelvény a törökbálinti téglagyár és szanatórium között. J elmagyarázat: 1.

,Kiscelli agyag” (rupéli), 2. „Schizasteres, slirszer, agyagos aleurit” (felsoligocén), 3. „Pektunkuluszos

isszlet” (felsoligocén), 4. Budafoki típusú „nagy-pektenes durva homok” (alsómiocén), 5. Folyami kavics
0 kovásodott fatörzsekkel (helvéti)

Abb. 3. Schematisches Profil zwischen dér Ziegelei und dem Sanatorinm bei Törökbálint. Zeichen-
erklárung: 1. „Kisceller Tón” (Rupel), 2. „Schlierálinlicher, toniger, schizasterführender Aleurit •

(Oberoligozan), 3. ,,Pectunculussandkomplex” (Oberoligozán), 4. „Grober Sand mit grossen Pectimden’

vöm Budafoker Typus (Untermiozán), 3. Fluviatiler Schotter mit verkieselten Baumstámmen (Helvet
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A „pektunkuluszos összlet” legmélyebb része kissé agyagosabb, felüle-

tesen még a ,,kiscelliagyag”-ra emlékeztet, de ráillenék a ,,katti slir” megjelölés is.

Agglutinált formákban gazdag Formainifera-faunája N y i r R . [19] szerint teljesen

elüt a „kiscelli agyag” -étól. Makrofaunában igen szegény, két feltárása közül (T 25, Bö 1)

a Budaörs melletti új mút bevágásában (Bö 1) sok Schizaster acuminatus volt gyjthet.

DNy
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ÉK
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4. ábra. Szelvény a törökbálinti kövületes rétegek felszíni kibukkanásai alapján a domborzat és a kvarter
elhagyásával. Jelmagyarázat: 1. Durva homok aprókavicsos betelepüléssel, 2. Pleurotomás aleuri-
tos agyag, 3. Varicorbulás-cynnamophyllumos agyagos aleurit, 4. Kagylós finom homok közbetelepült
glycymeridás paddal, 5. Turritellás agyagos aleürit, 6. Agyagos finom homok, 7. Ua. méteres konkréciók-

kal; I, II, III. Glycymeridás-osztreás pad, G. kumascila

Abb. 4. Profil auf Grund dér Ausbisse dér fossüführenden Schichten von Törökbálint mit Weglassung
des Reliefs und des Quartárs. Zeichenerklárung : 1. Grober Sand mit feinschottriger Einlagerung,
2. Pleurotomehfiihrender aleuritischer Tón, 3. Toniger Aleurit mit Varicorbulen und Cynnamophyllen, 4.
Feiner Muschelsand mit eingelagerter glycyrnéridenführender Bank, 5. Turritellenführender toniger”Aleurit,
6. Toniger Feinsand, 7. desgleichen mit cca 1 m grossen Konkretionen; I, II, III. Glycymeriden- und ostreeu-

führende Bank, G. Eumachelle

5. ábra. A T 1 lelhely (domboldal a volt HÉV állomástól DK-re, a présházaknál lev árkok, levágások,
útbevágás) részletszelvénye. Jelmagyarázat: 1. Varicorbulás-ciimamophyllumos agyagos aleurit:
kis fészkekben sok Varicorbula gibba, igen kevés Dentalium, Flabellipecten, Angulus, Cinnamophyllum és
Sequoia lenyomatok, 2. Kövületszegény aleurit, 3. Durvább szem vékony liomokpad a Glycymeris latira-
diata obovatoides, Ostrea gigantica callifera, O. cyathula lumasellájával, kevesebb Pitar polytropa, Cyprina
islandica rotundata, Mytilus cf. aquitanicus

,
Anomia ephippium, Globularia n. sp., Natica tigrina, Polinices

catena achatensis, cápafogak, 4. Finom homok egyed és fajgazdag faunával, melyben uralkodik a Pitar
beyrichi, Laevicardium cyprium, Cardita orbicularis n. subsp., Chlamys incomparabilis (= textus), Nucula
laevigata, N. comta, Angulus nysti n. subsp., Laevicardium tenuisulcatum, Turricula reguláris, Dentalium
fissura, Turris duchasteli, Drepanocheilus speciosus, 5. Turritellás agyagos aleurit, fészkekbe tömörülten sok

Turritella venus, gyéren Turris duchasteli

Abb. 5. Teilprofil des Fundortes T 1 (Hiigellehne SO-lich von dér ehemaligen Vorortbahn-Station bei den
Kellerháusem). Zeichenerklárung: 1. Varicorbulen-Cynnamophyllen-fiihrender toniger Aleu-
rit: in kleinen Nestem viele Individuen dér Varicorbula gibba, sehr wenige Exemplare von Dentalium,
Flabellipecten, Angulus, Cynnamophyllum- und Seipmia-Abdriicke, 2. Fossiíanner Aleurit, 3. Gröberkör-
nige, dünne Sandbank mit Éumachelle von Glycymeris latiradiata obovatoides, Ostrea gigantica callifera,

O. cyathula, einige Vertreter von Pitar polytropa, Cyprina islandica rotundata, Mytilus cf. aquitanicus,
Anomia ephippium, Globularia n. sp., Natica tigrina, Polinices catena achatensis, Haifischzáhne, 4. Fei.

ner Sand mit an Arten und Individuen reicher Fauna, in welcher folgende Formen vorlierrschen : Pitar
beyrichi, Laevicardium cyprium, Cardita orbicularis n. subsp., Chlamys incomparabilis (= textus), Nucula
laevigata, N. comta, Angulus nysti n. subsp., Laevicardium tenuisulcatum, Turricula reguláris, Dentalium
fissura, Turris duchasteli, Drepanocheilus speciosus, 5. Turritellenführender toniger Aleurit, viele Indivi-

duen von in Nestem konzentrierten Turritella venus, einige Exemplare von Turris duchasteli



208 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, 2. füzet

A nevezetes „törökbálinti fauna” a „pektunkuluszos rétegösszlet” mélyebb-
középs szinttájából származik (T 1, T 2, T 3, T 16, T 17, T 18, T 20).

A lelhelyek települési helyzetét a 4. ábra mutatja.

E szinttáj mikrofaunájában, mely mindvégig tengeri jelleg, az Almaena osna-

brugensis, Robulus inornatus és a Globigerinák a leggyakoribbak. A 62 fajból álló, ugyancsak

©

6. ábra. A T2 feltárás (elhagyott présház pincéje a T i-tl DNv-ra húzódó pincesor elején) részletszelvé-

nye. Jelmagyarázat: 1. Sárgásbarna, laza, finom homokk, 2. Kissé durvább szem homok gly-
cymeridás-osztreás lumasellával, 3. Sárgásbarna, laza, finom homokk, 4. Szürke homok Pitar beyrichi-ve\

és Cyprina islandica rotundata-va\, 5. Barna agyagos aleurit Dentalium-Pholadomya-Pirula concinna-
Turris laticlavia-faunával, fels részén turritellás lencsékkel (T), 6. Finom homok Pitar beyrichi-Laevicar-

dium cyprium faunával, 7. Sárgásbarna finom homok

Abb. 6. Teilprofil des Aufschlusses T 2 (Keller des verlassenen Kelterhauses im ersten Abschnitt dér SW-
lich von Ti sich hinziehenden Kellerreihe). Zeichenerklárung: 1. Gelblich-brauner, lockerer,

feiner Sandstein. 2. Ein wenig gröberkörniger Sand mit Glycymeriden-Ostreen-Eumachelle, 3. Gelblich-

brauner, lockerer, feiner Sandstein, 4. Grauer Sand mit Pitar beyrichi und Cyprina islandica rotundata

5. Brauner, toniger Aleurit mit Dentalium ,
Pholadomya, Pirula concinna, Turris laticlavia und mit turri-

tellenfiihrenden Bilisen in seinem oberen Teil (T), 6. Feiner Sand mit Pitar beyrichi und Laevicardium
cyprium, 7. Gelblich-brauner feiner Sand

£

7. ábra. A budafoki Pacsirta-hegy (Bf 1) szelvénye. Jelmagyarázat: 1. Homokos agyag, 2. Sárgái
durvaszem, laza homokk szenesedett növénynyomokkal, fás bamakszéncsíkokkal, 3. Finom homok,
4. Glycymeridás-cerithiumos ,,marin-brakk” fauna finom homokban, 5. Szürke aleuritós agyag, 6. U a.
gyenge 'megtartású smaradványokkal, 7. Aleuritós agyag és agyagos finom homok váltakozó összlete,
8. Molluszkás aprókavicsos durva homok, 9. Finomrétegezett, növénynyomos, palás agyagos finom homok,
10. Osztreás, nagy-pektenes homokos kavics, konglomerátum, 11. Konkréciós, pektenes finomhomok, 12.
Homokos kavics, 13. Nagy-pektenes (Chlamys gigas) durva homok, 14. Glycymeris fichteli és Chlamys

gigas-ból álló „kagylókövezet” (Organismenpflaster), 15. Anomiás durva homok

Abb. 7. Profil (Bf 1) des Pacsirta-Berges bei Budafok. Zeichenerklárung: 1. Sandiger Tón,
2. Gelber, grobkorniger, lockerer Sandstein mit verkolilten Pflanzenspuren und I.ignitstreifen, 3. Feiner
Sand, 4. Glycymeriden-Cerithien-führende „marinebrackische” Fauna in femem Sand, 5. Grauer aleuriti-
scher Tón mit Fossilien von sehr sehlechter Erhaltung, 7. Wechselfo/ge von aleuritischen Tonen und töm-
gen feinen Sanden, 8. Feinschottriger, grober Molluskénsand, 9. Feingeschichteter, schieferig-toniger, feiner
Sand mit Pflanzenspuren, 10. Sandiger Schotter und Konglomcrat mit Ostreen und grossen Pectiniden,
11. Pectinidenführender feiner Sand mit Konkretionen, 12. Sandiger .Schotter, 13. Grober Sand mit grossen
Pecten

(
Chlamys gigas), 14. „Organismenpflaster” aus Resten von Glycymeris fichteli mid Chlamys gigas

,

15. Anomienführender grober Sand
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nyílttengeri puhatest fauna (1. I. táblázat) változatos biofáeiesek között oszlik meg
a látszólag egyhangú üledékben. E biofáeiesekrl, és azok egymásutánjáról adnak képet

az 5. és 6. ábrán közölt részletszelvények. A puliatestekhez szórványosan még gerinces.

8. ábra. A törökbálinti és budafoki faunák összehasonlítása néhány fontosabb oligocén és miocán fauná-
val, a közös fajok százalékarányának feltüntetésével. Jelmagyarázat: 1. Törökbálint, 2. Pacsirta-
hegy, 4. sz. réteg, 3. Pacsirta-hegy, 8. sz. réteg; A = boreális felsoligocén, B = boreális rupéli, C = me-
diterrán és atlanti felsoligocén; D — Eger, E = Kovacov, F = bajor molassz felsoligocénje (Bad
Tölz, stb.), G = Gauderndorf—Eggenburg— loibersdorfi rétegek, H = Kaltenbachgrabeu (alsómiocén),
I = Aquitáni-medence akvitáni sztratotípus, J = Aquitáni-medence burdigalai sztratotípus, K = bore-
ális alsómiocén (vierlánder Stufe). Ol = oligocén fajok (az oligocén fels határát sehol sem lépik át),

Mio --- miocén fajok (a miocén alsó határánál mélyebben nem találhatók), Per = perzisztens fajok,
Eud = endemikus fajok (csak a Paratethvsben)

Abb. 8. Vergleichung dér Faunén von Törökbálint und Budafok mit einigen wichtigeren oligozánen und
miozánen Faunén, mit Anfiihrung des Prozentsatzes dér gemeinsamen Arten. Zeichenerklárung:
1. Törökbálint, 2. Pacsirta-Berg, 4. Schicht, 3. Pacsirta-Berg, 8. Schicht; A = boreales Oberoligozan,
B = boreales Rupel, C = mediterranes und atlantisches Oberoligozan, D = Eger, E = Kovacov, F =
Oberoligozan dér bayrischen Molasse (Bad Tölz usw.), G = Gauderndorfer-Eggenburger-Eoibersdorfer
Schichten, FI = Kaltenbachgraben (Untermiozán), I = Aquitanisches Becken, Stratotvpus des Aquitan,
J = Aquitanisches Becken, Stratotypus des Burdigal, K = boreales Untermiozán (Vierlánder Stufe).
Ol = oligozáne Arten (sie iibertretén niergends die obere Grenze des Oligozán), MiO = miozáne Arten
(sie sind unterhalb dér unteren Grenze des Miozán nicht zu finden)

,
Per = persistente Arten

,
End =

endemische Arten (uur in dér Paratethys)
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I. Táblázat. A „pektunkuluszos homok” mélyebb-középs szinttájának puhatest-faunája: a „törökbálinti
faima”, az egyedszám és a legfontosabb elterjedési adatok feltüntetésével. J elmagyarázat : E.
Egyedszam, 1. Középsoligocén, 2. Felsoligocén, 3. Alsómiocén, 4. Középsmiocén 5. Északi tenger
medencéje, 6. Atlanti tartomány, 7. Ny-i Földközi-tenger, 8. Endemikus, csak a Paratethysben (a Para-
tethvs bizonytalan helyzet faunáit nem vettük figyelembe). 4- = azonos faj, ill. alfaj, x = eltér alfaj,

o = bizonytalan meghatározás

Tabellel. Die Molluskenfauna des tieferen-mittleren Abschnittes des „Pectunculussandes”: die „Török-
bálinter Fauua”, mit Anfülirung dér Individuenzahl und dér ívichtigsten Verbreitungsangaben. Zei-
chenerklárung: E = Individuenzahl, 1. Mitteloligozán, 2. Oberoligozán, 3. Untermiozan,
4. Mitteliniozán, 5. Nordsee-Becken, 6. Atlantische Provinz, 7. W-liches Mittelmeer, 8. Endemisch, nur
in dér Paratethys (die Faunén von imbestimmter Lage dér Paratethys wurden nicht in Betracht gezo-

geu). -f- = Identische Art, bzw. unterart, x = Abweichende Unterart, o = Unsichere Bestimmimg

2.

3-

4-

5-

6 .

7-

8 .

9-
10.
11.
12.

13-
14.
15.
16.

17 -

18.

19.
20.

21.
22.

23-
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3i-
32.

33-
34-
35-
36.
37-
38.
39-

40.
41.
42.

43-
44.
45-
46.
47.
48.

49.
50.
5i-

52.

53-
54-
55-
56.

57-
58.

59-
60.
61.
62.

Nucula comta Goldfuss, 1837
N. laevigata Sowerby
Glycymeris pilosa lunulata (N y s t, 1836)
G. latiradiata obovatoides B á l'd i, 1962
Mytilus cf. aquitanicus M a y e r

,
1858

Pteria phalaenacea (Lamarck, 1819)
Chlamys incomparabilis (Risso, 1826)
Ch. ex aff. decussata plünster in Goldfuss,

1834)
Ch. hertlei Bittner, 1884
Ch. csepreghymeznericsae B á 1 d i, 1961
Ch. ex aff. northamptoni (Michelotti, 1839)
Flabellipecten burdigalensis nov. subsp
Anomia ephippiumi, innaeus, 1758 s. 1

Ostrea cyathula E a m a r c k, 1806
O. gigantica callifera lamarck, 1819
A starté gracilis degrangei Cossmann&Peyrot, ...

1912 "

Cardita orbicularis nov. subsp
Polymesoda convexa (Brongniart, 1811) s. 1

Isocardia subtransversa abbreviata S a c c o, 1900
Cyprina islandica rotundata (Braun in A g a s s i z,

Phacoides borealis (linnaeus, 1767)
Laevicardiitm cyprium (Brocchi, 1814)
L. tenuisidcatum (N y s t, 1836)
Dosiniopsis sublaevigata (N y s t, 1843)
Pitar beyrichi {Semper, 1861)
P. polytropa Anderson, 1958 s. str
Psammobia angusta P h i 1 i p p i, 1843
Angulus nysti nov. subsp
Panopea menardi Deshayes, 1828
l'aricorbula gibba (O 1 i v i, 1792)
Pholadomya puschi Goldfuss, 1837
Thracia ex aff. pubescens (Pultney, 1799)
Turritella venus d’ O r b i g n y, 1852 s. str
r.íeywMHofmann, 1781 s. str
Xenophora deshayesi Michelotti, 1847
Drepanocheilus speciosus (Schlotheim, 1820) s. 1. .

Strnmbopugnellus digitolabrum K. o c h, 1911
Polinices olla (de Serres, 1829)
P. catena achatensis (R é c 1 u z in de K o n i n c k,

1837)
Natica tigrina D e f r a n c e, 1825
Globularia n. sp
C.assidaria nndosa (S óla n dér in Brander, 1766)
Pirula concinna B e y r i c h, 1854
Hexaplex deshayesi (N y s t, 1836)
Typhis cuniculosus (Nyst, 1834)
Neptunea dobói (N o s zky

,

1936)
Cominella flurli hungarica'C, á b o r, 1936 juv
Hinia cf. lineolata (G r a t e 1 o u p, 1834) juv
Streptochetus elongatus (N y s t, 1843)
Fasciolaria ex aff. plexa (W o 1 f f, 1897)
Uxia granulata (N v s t, 1843)
Bonéllitia evulsa (S o lander in Brander, 1776) .

Turris laticlavia (B e y r i ch, 1848)
T. duchasteli (Nyst. 1843) s. str
T. duchasteli ex aff. flexiplicata (Kautsky, 1925) ...

T. selysi (de Koninck, 1837)
T. konincki (Nyst, 1843)
Bathytoma cataphracta subdenticulata (M ii n s t e r, 1834)
Turricula reguláris (de Koninck, 1838)
Clavus venustus (P e y r o t, 1932)
Dentalium kickxiN y s t, 1843
D. fissura K a m a r'c k, 1818

E I 2 3 4 5 6 7

25 + + 4-

3° + + 4- + 4-

4 + + X X 4- X 4-

228
I 0 0 O
6 + 4- 4- 4- 4- 4-

3i 4- 4-

I X X
I

I

I X X X
14 X X X X
6 + + 4- 4- + 4- +

30 + + 4- X
14 + + 4- X X

12 + X X X 4-

44 X X X X X X
2 + + 4- 4- 4-

14 X + X X 4-

12 + + X X 4- 4-

7 + + 4- 4- 4- 4- +
76 +' + 4- 4- 4- 4- 4-

33 + + 4- 4- 4-

3 + + 4-

86 + .
4-

6 + + 4- 4- 4- 4-

9 + +
27 X X X X X
l6 + + 4- 4- 4- 4- 4-

22 + + 4- 4- 4- 4- 4-

10 + + + 4- 4- 4- 4-

I X X X X
235 4- 4-

2 X X
3 + 4- 4- + 4- +

17 + + 4- 4- 4-

2
I + 4- 4- 4- 4- 4-

l6 + + X X 4- X 4-

3 4- 4- 4- 4- 4-

3
5 + + 4- 4-

11 + + +
3 + + 4- 4-

3 + + + 4-

1

1

1 0 O
5 + + 4-

1

2 + + 4-

3 + + 4- 4- 4- X 4-

10 + + 4- 4- X
35 + 4- X X 4-

1 X X X
4 + + + X
1 + + 4- +
6 + + X X 4- 4- X

28 + + X X 4- 4-

I + 4-

9 + 4- 4-

7 + 4- 4-
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II. Táblázat. A „pektunkuluszos homok” legmagasabb szinttájáuak, a budafoki Pacsirta-hegy 4 sz. réte-
gének puhatest-faunája, az egyedszám és a legfontosabb elterjedési adatok feltüntetésével. J elmagya-

rázat: ugyanaz, mint az I. táblázathoz.

Tabelle II. Molluskenfauna des höchsten Abschnittes dér „Pectunculussande”, und zwar dér 4. Schicht des
Pacsirta-Berges bei Budafok, mit Anführung dér wichtigsten Angaben über die Verbreitung und die Iudi-

viduenzahl dér einzelnen Arten. Zeichenerklárung: dieselben wie für die Tabelle I.

1.

2.

3 -

4-

5 -

6 .

7 -

8 .

9-
10.
11.
12.

13-
14.
15-
16.

17-
18.

19.
20.
21.
22.
23 -

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nuculana anticeplicata (Telegdi — Roth, 1914) •

Arca diluvii speyeri
[
Semper, 1861)

Glycymeris pilosa lunulata (N y s t, 1836)
G. latiradiata ex aff. obovatoides B á 1 d i, 1962
Pecten arcuatus (B r o c c h i, 1814)

ex aff. vezzanensis Oppenheim, 1903
Flabellipecten burdigalensis nov. subsp
Anomia ephippium finnaeus, 1758
Ostrea cyathulaL, a m a r c k, 1806
Crassatella carcarensis Michelotti, 1847
Phacoides columbella (1, a m a r c k, 1818)
Laevicardium tenuisulcatum {N y s t, 1836)
Pitar splendida (M e r i a n in Deshayes, 1860) ..

Varicorbula carinata (D u
j a r d i n, 1837)

V. gibba (O 1 i v i, 1792)
Pholadomya puschi G o 1 d f u s s, 1837
Turritella venus d’O r b i g n y, 1852
Pirenella plicata (B r u g u i é r e, 1792)
Tympanotonus margaritaceus

(
Brocchi, 1814)

Calyptraea chinensis (finnaeus, 1758)
Natica tigrina Defrance, 1825
Polinices catena cf. achatensis (R é cl u z in K o n. 1837)
Ampullina crassatina (I, am a r c k, 1804)
Babyloniaci. eburnoides (Ma th ern, 1842)5.1. ...

Ancilla canaliféra (I, a m a r c k, 1802)
Volutilithes proxima S a c c o, 1904
A thleta rarispina (famarck, 1811)
Turricula reguláris (de Koninck, 1838)
Terebra ex aff. fuscata (Brocchi, 1814)
Cylichna lineata (P h i 1 i p p i, 1843)

1

E I 2 3 4 5 6 7

3
2 + X X + X X
7 + + X X + X +

37

19 + + +
I X X X X
2 + + + + + + +
9 + + + X
4 + +
4 + + + +
I + + + + +
I + + + X

II + + + + +
8 + + + + + + +
2 + + + + + + +

II + +
14 + + + + + +
IÓ + + + + + +
I + + + + + +
2 + + + + +
2 0 0 0 0 0 0 0
2 + + + + +
I 0 0 0
I + + + + + + +
I + +
2 + + + +
2 + 4- X X + +
I X X X x X X
I + +

8

+

+

+

maradványok is társulnak: cápafogak (Odontaspis acutissima és O. cuspidata)

,

rájafog

(Myliobatis sp.), továbbá K o c h [16] szerint egy Halitherium sp. bordája. A T 2 lel-

helyrl egy Cirripedia- (?Lepas) féle scutuma került el.

Végül a ,
,
pektunkuluszos összlet” legmagasabb rétegei a budafoki

Pacsirta-hegyen vannak feltárva, ahol a ,,nagy-pektenes homok” rátelepülése is megfigyel-

het. Itt a 4. rétegbl, mely még a „pektunkuluszos összlethez” tartozik, 29 fajból álló

puhatest faima került el
(
1 . II. táblázat), mely a glyeymeridás-osztreás biofáciesben

fejldött ki, azonban igen sok Pirenella plicata-t és Tympanotonus margaritaceus-t tartal-

maz, ami csökkentsósvízi, partközeli hatásokra utal. A 8. réteg Mollusca-faunája
(
1 . III.

táblázat), mely nagy termet szép kagylókból (Laevicardium kübecki, Pitar schafferi,

Glycymeris fichteli) és csigákból (Turritella terebralis, Athleta ficulina, Galeodes cornuta,

Tudicla rusticula

)

áll, már a ,,nagy-pektenes összlet” legalsó tagjához tartozik. A pacsirta-

hegyihez hasonló volt a budafoki Nagyárok ma már teljesen eltemetett szelvénye.

Korreláció a puhatest-fauna alapján

A „pektunkuluszos összlet” mélyebb részébl gyjtött törökbálinti fauna
az Északi-tenger medencéjének felsoligocén faimáihoz (Kassel, Doberg bei Bimde,

Niederrhein) áll legközelebb. A Paratethysen belül legnagyobb rokonság a bajor molassz

Bad-tölzi típusú faunájával mutatkozik, melyet H ö 1 z 1 [14] felsoligocénnek tart.

Valamivel kevesebb közös fajt találunk az egri és kovacovi faunában. Épp az utóbbiakban

már szép számmal jelentkez miocén fajok hiányoznak Törökbálintról, tehát az eltérés
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III . Táblázat. A ,,nagy-pektenes összlet” legalsó rétegének (Budafok Pacsirta-hegy 8. sz. réteg) puhatest-
faunája, az egyedszám és a legfontosabb elterjedési adatok feltüntetésével. Jelmagyarázat: ugyan-

az, mint az I. táblázathoz.

Tabelle III. Molluskenfauna dér untersten Sehicht des ..Komplexes mit grossen Peetines” (Schicht Nr. 8.
des Pacsirta- Berges bei Budafok) mit Anfiihrung dér Individuenzahl und dér vvichtigsten Verbreitungsan-

gabeu. Zeichenerklárung: dieselben wie fiir die Tabelle I.

1

E I 2 3 4 5 6 7 8

1. Arca fichteli Deshayes, 1852 7 + + + X
2. A. moltensis J1 a v e r, 1868 I -b
3. Glycymeris fichteli (Deshayes, 1852) 6 H-
4. (7. pilosa deshayesi (Mayer, 1868) 2 X X + + + + 4-

5. Crassostrea grvphoides (Schlotheim, 1813)
ex aff. C. áginensis (Tournouer, 1880) 3 + + + 4-

6. Polymesoda brongniarti (Basterot, 1825) 2 X + + X +
7. Diplodonta rotundata (Montagu, 1803) 2 4- 4- + + + +
8. Cardium moeschanum Mayer, 1861 3 +
9. Laevicardium tenuisulcatum (N y s t, 1836) I 4- + + + X

10. /.. kiibecki (H a u e r, 1847) 3 +
11. Ringicardium hoernesianum (G r a t e 1 0 u p iii sched.) I +
12. Pitár schafferi Kautsky, 1936 I 4-

13. P. islandicoides (tamarck, 1818) 3 + + + 4-

14. P. cf. lilacinoides (S c h a f f e r, 191 0 4 0
15. P. raulini (Hörnes, 1870) ex aff. P. subnitidula

(d’ O r b i g 11 y, 1852) I X X 4-

ió. Vénás burdigalensis (Mayer, 1858) 2 + + 4-

i 7 - Paphia benoisti praecedens Kautsky, 1936 I 4-

18. P. declivis (Schaffer, 1910) 3 4-

19. Dosinia cf. exoleta (Jinnaeus, 1758) I 0 O 0 0
20. Arcopagia subelegans (d’ O r b i g n y, 1852) I 4- + +
21. Gastrana fragilis (hinnaeus, 1738) I + + + +
22. Turritella terebralis famarck, 1822 s. str n + + +
23. T. terebralis gradata Menke in Hörues, 1836 . . 2 X X X 4-

24. T. terebralis inaequicingulata Hölzl, 1938
„

1 X X X 4-

25. I. vermicularis (Brocchi, 1814) s. str V 1 + + 4- +
26. Protoma cathedralis paucicincta S a c c 0, 1895 2 + + X 4-

27. P. cathedralis ex aff. quadricincta Schaffer, 1912 X X X X 4-

28. Tympanotonus margaritaceus (Brocchi, 1814) 5 + + + + + +
29. Xenophora deshayesi Michelotti, 1847 2 + + + + 4- +
30. Natica tigrina, Defrance, 1825 5 4- + 4- + 4-

31. Polinices olla (de S e r r e s, 1829) 3 4- + + 4- + +
32. Phalium subsulcosum (Hoernes&Auinger,

1879) 2 4-

33. Ficopsis burdigalensis spinulosa (G r a t e 1 o u p,
1840) 2 + 4- +

34. Pirula cingulata Broun in Hörnes, 1856 3 + 4- 4- X
35. Pirula condita Brongniart, 1823 3 + + + X +
36. Murex partschi Hörnes, 1856 1 + X +
37 - Babyloma eburnoides (Ma th ern, 1842) 3 + 4- 4-

38. Gateodes cornuta (A g a s s i z, 1843) 3 + + + +
39. Ancilla glandifonnis (tamarck, 1810) 8 + + + + + +
40. Olivella clavula (Lamarck, 1810) 3 + + +
41. Tudicla rusticula (Basterot, 1825) 2 + + + +
42. Athleta ficulina (t a m a r c k, 1811) s. str.) 3 4- + 4- 4- +

kronológiai jelentség. A törökbálinti fajok 35%-a egész Európában ismeretlen az oligo-

cénnél fiatalabb rétegekbl, és a genuszok között is van egy, a Dosiniopsis, mely

Korobkov szerint a paleogénre korlátozódik. Ezzel szemben a jellegzetes miocén fajok

a faunának mindössze 4,8%-át teszik ki. Ilyen faunát semmi esetre sem tarthatunk mio-

cénnek. Igazoltnak látjuk tehát HofmannésFuchs korrelációját, melynek értelmé-

ben — a nevezéktani megjelöléstl (,,katti” vagy „akvitáni”) függetlenül — a török-
bálinti fauna kora felsoligocén, és idsebb az A q u i t á ni-

ni e d e 11 c e akvitáni és burdigalai emeleténél. Az a feltevés

sem állja meg helyét, hogy a Bordeauxi-medence miocén jelleg akvitáni és a Paratethys

oligocén elemekben gazdag katti faunája — sföldrajzi összeköttetés híján — egy idben

egymás mellett élhetett. A DNy-franeiaországi rétegsorban is minden jel szerint megvan

a törökbálinti jelleg faunák akvitáninál idsebb, felsoligocén megfelelje (,
.faluns bleus :
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A „pektunkuluszos összlet” legmagasabb rétegeinek faunája (Pacsirta-hegy 4.

réteg) az egri és kovácovi faunákhoz áll legközelebb. A hasonlóság oly nagy (72 %). liogy
az elbbiben az egri faima Budafok—törökbálinti megfeleljét kell látnunk. Az egri és

kovácovi molluszkák egyaránt egy viszonylag vastagabb felsoligocén rétegsor magasabb
szinttájában találhatók [4, 21], ami érthetvé teszi a „pektunkuluszos rétegek” fels

szakaszával való rokonságot. Az Egerre és Kovácovra jellemz „határfauna "-jelleg a

Pacsirta-hegyi „pektunkuluszos” faunában is megmutatkozik (14% miocén elem), azon-

ban az oligocén fajok túlsúlya (34%) alapján a Pacsirta-hegyi 4. réteget még szintén fels-

oligocénnek tartjuk.

A „nagy-pektenes összlet” legalsó rétegébl (Pacsirta-hegy 8. réteg) származó

fauna már teljesen miocén kép, egyetlen típusos oligocén formát sem tartalmaz. Igen

közeláll a Külsalpi-medence és a bajor molassz (Kaltenbachgraben) burdigalainak tar-

tott faunáihoz, továbbá az Aquitáni-medence alsómiocénjéhez. Alsómiocén kora vitat-

hatatlan, és ismét csak nevezéktani kérdés marad, hogy az egymástól elválaszthatatlan

akvitáni és burdigalai sztratotípusok nevei közül melyiket tartsuk meg. C s . Mezne-
r i c s [10] a burdigalai név megtartását javasolta.

A Glycvmeridák statisztikai módszerekkel végzett vizsgálata a fentiekhez teljesen

hasonló rétegtani eredményekre vezetett
(
B á 1 d i [5]).

Az elbbiekbl az is kitnik, hogy a „pektunkuluszos homok” (ideéitve még a

-valamivel fiatalabb arculatú Pacsirta-hegy 4. réteg faunáját is) egyetlen, legfeljebb csak

szintekre tagolható felsoligocén emeletnek, a „nagy-pektenes összlet” pedig szintén

egyetlen, egységes alsómiocén emeletnek felel meg. A korábbi hármas tagolással szemben
tehát a rupéli és helvéti emelet között az általunk vizsgált területen is csak két emelet

-v különböztethet meg, és nemzetközi megállapodásra vár, hogy az egységes felsoligocén

(katti vagy akvitáni) és alsómiocén (akvitáni vagy burdigalai) milyen elnevezést kapjon

sföldrajzi és skörnyezettani változások a felsoligocén és alsómiocén folyamán

A törökbálinti és pacsirtahegyi faunák sföldrajzi eredetének vizsgálatánál az

alábbi adatokból indulunk ki:

Boreális
0/
/o

Atlanti

%
Medi-
terrán

%

Ende-
mikus
%

Pacsirtahegy 8 19 5 + 52 3 i

Pacsirtahegy 4 55 45 62 IO
Törökbálint 64 26 35 18

A felsoligocén elején igen ers boreális, a felsoligo-
cén vége felé vegyes: mediterrán-boreális, az alsó miocén
elején pedig csaknem kizárólagosan atlanti - mediterrán
befolyás érvényesült a Budaf ok — törökbálinti tengeri fau-
nák összetételében.

A felsoligocén eleji ers északi hatás — a rupélit nem számítva — egyedülálló a

Paratethys történetében. Az atlanti és mediterrán befolyás sokkal aláreudeltebb volt,

így aligha tételezhet fel, hogy a boreális fauna az Atlanti-óceánon és a Földközi-tengeren

át jutott volna el a Paratethysbe. Az Északi-tengerrel való közvetlen összeköttetés

lehetségének gondolatát — szemben Rutsch [20], Senes [21] és Anderson
[1] tagadó álláspontjával — tehát aligha vethetjük el. Az összeköttetés földrajzi helyzete
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azonban nyitott probléma marad, mivel Rutsch [20] szerint a Rajna-völgyén át már
a középsoligocénben sem lehetett kapcsolat, az Északi-tenger pedig Anderson [1]

szerint nem terjedt keletebbre és délebbre Cilleborg—Stemberg— Cottbus— Kassel vona-

lánál. Ez az utóbbi körülmény teszi valószíntlenné a K-Paratethys közvetít jellegét is,

amellett, hogy a K-Paratethys fejldése már az oligocénben is eltért a Ny-Paratethysétl

(szolenovi horizont közbeiktatódása), és számos endemikus elemet (Cardium levinae,

Corbnla helmerseni, stb.) tartalmazott. Nem hanyagolható azonban el a magyarországi

felsoligocén és a bajgubeki horizont faimájának Mer kiin [18] által hangsúlyozott

nagyfokú hasonlósága.

A pacsirta-hegyi 4. réteg lerakódása idején sok mediterrán forma társult az északi

fajokhoz, ami arra utal, hogy a felsoligocén végén szabad tengeri
út nyílhatott a Földközi-tenger felé is. Ez az út É-Horvátországon

és É-Szlovénián át vezethetett a bellunoi területre (v. ö. S e n e s [21]). A felsoligocén

vége felé tehát a Paratethys egyidej összeköttetésben állhatott a Földközi-tengerrel

és az Északi-tengerrel.

Végül az alsómiocénben (Pacsirta-hegy 8. réteg faunája) végérvényesen megsza-
kadt az északi kapcsolat, és a Földközi-tenger fell új, atlanti és mediterrán

fauna özönlött be az itt rekedt kevés boreális relikturu mellé.

Az Északi-tengertl való elzáródás és a fokozódó mediterrán befolyás éghajlati
változás benyomását keltheti : hvösebb felsoligocén kiima trópusiba fordulását

az alsómiocén elején. Tény, hogy a törökbálinti faunában a túlsúlyt alkotó mediterrán-

szubtrópusi formák mellett feltnik egy-két arktikus eredet nemzetség (Cyprina ,

Astarte, Neptunea, Bonellitia) is. Azonban a Budafok— törökbálinti felsoligocén és alsó-

miocén faimák látszólagos klímajellegbeli eltérései egyrészt nem olyan jelentsek,

másrészt pedig jól magyarázhatók az oligocén-miocén határon bekövetkezett gyökeres

sföldrajzi és tengermélység változásokkal is, amihez még hozzátehetjük, hogy egyöntet

vélemény szerint (legutóbb Görges és Anderson) az Északi-tenger éghajlata a

felsoligocénben mediterrán-szubtrópusi volt (tehát nem a jelenkori értelemben vett

boreális)

.

A törökbálinti biofáciesek ökológiai jellege arra enged következtetni,

hogy a felsoligocénben a self közepes és kis mélység, nyílt-
tengeri viszonyai (20— 100 m) állandósultak a vizsgált területen. Több esetben

rokonvonások fedezhetk fel egyes jelenkori biofáciesekkel ill. „közösségekkel” (com-

munity). így a Glycymeris— Ostrea együttes megfelelje ma is megtalálható a Mexikói-öböl

selfjének középs részén (R. H. Parker szíves levélbeli közlése), a pitáriás-laevicar-

diumos biofácies a „Venus”-, a turritellás fácies az ,,Ampkiura-közösség”-gel mutat

rokonságot. A kagylóteknk beágyazódási módja általában gyenge, csak rövid idre fel-

ersöd vízmozgásról tanúskodik (a ketts teknk mellett gyakori az „alul domború’'

helyzetben beágyazódott izolált tekn). A lumasella (így a glycymeridás padok) mindig

durvább szem homokban található, ami a vízmozgás felélénkülése mellett az üledékképz-

dés idleges lassulását jelzi.

A nyílttengeri jelleg megsznése már a felsoligocén vége felé

bekövetkezett. Ezt bizonyítja a partközeli, csökkentsósvízi hatásokra utaló Pirenellák

és Tympanotonusok tömeges megjelenése a Pacsirta-hegy 4. rétegében.

A t e n g e r p a r t i
,
partközeli viszonyok az egész alsómio-

cént jellemzik: sekélytengeri (legfeljebb 40 m mélységben keletkezett) pektenes

rétegek váltakoznak tengerparti ancillás-olivellás homokkal, a ,,wattok”-ra jellemz

fmomrétegzett üledékkel, a rendes vagy kissé magasabb sótartalmú öblök anómiás-

osztreás padjaival, balanuszos rétegeivel, a szigettengerek szorosaira emlékeztet ers
vízáramlásra valló üledékek „kagylókövezetével” („Organismenpflaster”).
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Az alsómiocén végén további eltolódás történt a szárazföldi jelleg felé, amennyiben
uralkodóvá válnak a csökkentsósvízi lagúnák Crassoshea-padjai, mígnem az elnyomuló
folyódelták ezeket az öblöket is feltöltötték, és a felshelvétiben szárazföldi, folyami kavi-

csot hagytak hátra (B á 1 d i [3]). Nagy vonásokban tehát a rupélitól egészen a helvéti

emelet végéig regresszió észlelhet a vizsgált területen.

Az oligocén-miocén határ helyzete

A Pacsirta-hegyi feltárásban a 4. réteg puhatest faimájának idsebb fejldési sza-

kaszt mutató, paleogén jellege és a 8. réteg Molluszkáinak miocén együttese lehetvé teszi,

hogy az oligocén-miocén határt e két réteg között vonjuk meg. A Budafok— törökbálinti

területen ez a határ szerencsés módon egybeesik a legjelentsebb üledékváltozással (a

finom szemcséj üledéket durvatörmelékes váltja fel), fontos sföldrajzi változással

(boreális hatás megsznte, atlanti jellegek feltnése) és a már felsoligocén végén bekö-

szönt, de ettl kezdve állandósuló, partközeli, tengerparti környezet kialakulásával.

Ezek, az idben nagyjából egybees jelenségek, a szávai orogenezis ffázisának hatását

tükrözik.
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Das Altér dér ,,Pectunculussande” von Törökbálint und die Frage dér Oligozan-Miozán-Grenze

DR. T. BÁI<DI

Die Fauna dér , ,Peetuneulussande
’

’ ,
die sich vöm mitteloligozánen ,,Kisceller

Tón” dureh eine kontinuierliehe Sedimentation entwickeln, ist borealen Urspnmgs und
steht dér oberbayrischen Molasse —

, Fauna von Bad Tölz sowie dér Faima von Kassel
in Norddeutsehland am náhesten. Sie entspricht ihrem Altér nach dem Oberoligozán
und ist altér als die des typischen Aquitaniens in SW-Frankreich. Die Fauna dér obersten
Sehichten des „Pectunculuskomplexes” zeigt. Anklánge an eine sehr enge Verwandschaft
mit dér Fauna von Eger mid Kovácov und weist eine Mischung mediterraner imd bore-
aler Arten auf. Auf Grund dér — nebst den bereits in einer grösseren Zahl vorhandenen
miozánen Elementen — nocli überwiegenden oligozánen Formen muss ihr Altér ebenfalls
ins Oberoligozán gestellt werden. Den 200111 máehtigen

, , Peetunculuskomplex” iiber-

lagert olme eine Sedimentationslücke dér „grobe Sand von Budafok mit grossen Pec-
teniden”, dessen Fauna atlantisehen-mediterranen Ursprungs bereits ein vollkommen
untemiiozánes Gepráge trágt und dér dem vollstándigen Untemiiozán in SW-Frankreieh
entspricht. Vöm Rupel an bis zuni Helvet ist im grossen und ganzen eine Regression
mit einer verháltnismássig scharfen sedimentologischen und faunistischen Anderung
.-an dér Oligozan-Miozán-Grenze zu beobaehten.



A MAGYARORSZÁGI SZENON KÉPZDMÉNYEK SZINTEZÉSE
FORAMINIFERÁK ALAPJÁN

DR. SIDÓ MÁRIA

Összefoglalás : A dolgozat a magyarországi szenon emelet képzdményeinek Fora-
minifera vizsgálatáról és rétegtani értékelésérl rövid összefoglalást nyújt.

Részletes anyagvizsgalattal a szenon emelet különböz fácieseibl 25 család 150
nemzetségébe tartozó 391 Foraminifera fajt lehetett felismerni.

A vizsgált képzdmények, a jellemz fajok és társulások alapján az eddigi felfogás-
tól eltéren 5 alemeletbe soroíhatók. Az alemeletek további 25 foraminiferás szintre bont-
hatók. A biosztratigráfiai tagolást, a különböz faunatársulások, fáciesek törvényszerségét
a Foraminiferák morfológiai, ökológiai, társulástani viszonyainak értékelése alapján lehe-
tett elvégezni.

Az alapszelvényekben rögzített foraminiferás szintek alapján jellemezhetk és
párhuzamosíthatók a hazai szenon képzdményeink, valamint az sföldrajzi kapcsolatok is

kimutathatók. <

A távlati földtani kutatási terv keretében szükségessé vált az ország kréta képzd-
ményeinek átfogó rétegtani, sállattani vizsgálata. Ennek értelmében a Magyar Állami

Földtani Intézet Igazgatósága megbízott a szenon képzdményeinek Foraminiferák vizs-

gálata alapján történ finomrétegtani értékelésével.

Szakembereink közül H a n t k e n [1884] és M a
j
z o n [1956, 1961] foglalkoz-

tak a hazai szenon képzdmények Fóraminiféráival. Munkájuk azonban az egész ma-
gyarországi szenonra vonatkozó részletes anyagvizsgálatra és teljes slénytani és réteg-

tani összefoglalásra nem terjedt ki.

A mikropaleontológiai vizsgálatokat rétegtani egységek és területegységekként

küls feltárások és mélyfúrások szerint végeztem el.

Területenként megkülönböztettem és párhuzamosítottam egymással a zalai

olajvidék, a D-i és É-i Bakony, a nagyalföldi és a Bükk-hegvségi szenon képzdményeket,
azoknak felszíni elfordulásait és mélyfúrásban harántolt szelvényeit.

A munka során pontos földtani, fleg mélyfúrási szelvényekkel, minél exaktabb vizs-

gálatokkal, a korszer anyagvizsgálat módszereivel Foraminiferák alapján jellemeztem

és tagoltam a szenon emelet különböz képzdményeit. Biosztratigráfiai tagolást, az aleme-

letekre és szintekre való beosztást, a különböz faunatársulások, fáciesképek törvény-

szerségét, a Foraminiferák morfológiai, ökológiai, társulástani és dominancia viszonyai-

nak értékelése alapján végeztem el. A finom rétegtant, ahogy ezt az összefoglaló táblá-

zat mutatja, az egyes egyed és fajszámra változó Foraminiferák alapján állítottam fel.

Vizsgálataim kiindulása az alapszelvényeknek minsített sümegi 1, 2. sz. és

a bakonypölöskei 1. sz fúrások részletes feldolgozása volt. Az alapszelvényekben rögzí-

tett foraminiferás szintek a vizsgált többi fúrás és külszíni feltárás szelvényeiben is

kimutathatók voltak. Vagyis a foraminiferás szintekkel lehetvé vált további területe-

ken is az egyes fúrások és külszíni feltárások képzdményeinek párhuzamosítása, réteg-

tani beosztása, részletesebb szintezése.

A vizsgálatok céljára rendelkezésre állt 34 mélyfúrás és több külszíni és bánya-
beli feltárás, mintegy 2500 mintájának anyaga. Ezek részletes vizsgálataival, a szenon

emelet különböz fácieseibl 25 család 150 nemzetségébe tartozó 391 Foraminifera fajt

lehetett fölismerni.

A vizsgált képzdmények a jellemz fajok alapján 5 alemeletbe sorolhatók. Az ale-

meletek további finomítással 25 szintre és 47 alszintre bonthatók.

5 Földtani Közlöny
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Vizsgálati eredmények

A külszíni feltárásokban és mélyfúrásokban a szenon rétegsor üledékhézaggal

a turonra, az alsókrétára, vagy a júra és a triász képzdmények egyenetlen térszínére

települt. A nagy vastagságú szenon rétegösszlet a mediterrán régióhoz tartozó epikonti-

nentális jelleg kifejldés.

A medencealjzat feltöltésével nagyjából lépést tartó süllyedés mellett rakódtak
le a szenon emelet különböz alemeleteiben a felskoniacitól ? — a maesztrichtig bezárólag

1. ábra. A magyarországi szenon képzdmények lelhelyei; 1. Külszín, 2. Külszín és mélyfúrás,
3. Fúrás és bányafeltárás, 4. Mélyfúrás

Abb. 1. Fundorte dér Senonbildungen Ungams: 1. Oberfláchenaufpchlüsse. 2. Oberfláchenauf
schlüsse mid Tiefbohrangen, 3. Bohrangen und Bergbau-Aufschlüsse, 4. Tiefbohrungen

a különböz kifejldés és vastagsági! képzdmények, változatos (édesvízi, esökkent-

sósvízi és tengeri : a lagunáris, szublitorális, zátony, neritikus, pelágikus és a regressziós

transzgressziós, ingressziós) kifejldésekben.

A külszíni és mélyfúrási adatok alapján a régi és újabb nézeteket figyelembe véve

a Foraminifera-vizsgálatok eredményei alapján a magyarországi szenon emelet rétegössz-

lete a következ rétegsorokra tagolható:

1. Szárazföldi tarkaanyag, homok, homokk,konglomerátumos összlet,

2. Kszéntelepes csoport,

3. Alsó márga csoport, mely egyenl a korallos-molluszkmnos összlettel,

4. Középs márga csoport, mely a grvphaeás összletnek felel meg,

5. Hippuriteszes mészkösszlet,

6. Fels márga, globotruncanás inoceramuszos összlet,

7. A kérdéses felskréta — paleocén határképzdmény a globorotaliás — troch-

amminoideszes tarkaagyag összlet.
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1. A szárazföldi tarkaagyag, homok, homokk, konglomerátumos összlet

rendszerint a triász vagy alsókréta rétegek egyenetlen térszínére települt. Fedjében

rendszerint a szenon kszéntelepes összletet találjuk. Vastagsága változó. Kora szerves-

maradványok hiányában nem rögzíthet pontosan. Települési helyzete szerint a szenon

emelet kezdete vagy a turon-szenon emeleték határára esik.

2 . A kszénösszlet a tengerelnyomulás kezdetét jelzi, a szenon emelet üledéksorá-

nak legmélyebb tagja. Faunával és flórával igazoltan édesvízi képzdményekkel indult,

majd édes- és csökkentsósvízi képzdmények váltakozásával partmenti tengeri kifejl-

désekkel zárult. Fekvjében rendszerint a szárazföldi képzdmények fedjében az alsó
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2. ábra. A magyarországi szenon képzdmények elterjedése, i. Külszíni elfordulás, 2. Fúrásból ismert
elfordulás, I. Ajka, II. Homokbödöge 1,5 sz. f., III. Bakonypölöske 1, 2. sz. f., IV. Kanna 1, 2. sz. f., V.
Döbrönte 1, 2. sz. f., VI. Magyarpolány 1 sz. f., VII. Nagytevel, VIII. Bakonyjákó, IX. Ugod 4. sz. f., X.
Tapolcaf, XI. Sümeg 1, 2. sz. f., XII. Bak 1, 2. sz. f., XIII. Csatár 1. sz. f., XIV. Gellénháza 1. sz. f., XV
Nagylengyel 60, 79, 99, 147, 190, 206 sz. f., XVI. Szilvágy 1. sz. f., XVII. Andráshida 1. sz. f., XVIII,
Nagytilaj 1. sz. f., XIX. Madaras 1 sz. f., XX. Csikéria 5. sz. f., XXI. Izsák 1. sz. f., XXII. Törtei 1. sz. f.

XXIII. Alesi 1. sz. f., XXIV. Rákóczifalva 1, 3. sz. f., XXV. Szandaszölls, 1, 2. sz. f., XXVI. Nádudvar
6, 15. sz. f., XXVII. Debrecen 1. sz. f., XXVIII. Nekézseny, XXIX. Bántapolcsánv

Abb. 2. Verbreitung dér Senonbildungen Ungarns: 1. Vorkommen an dér Oberfláche, 2. Aus Bohrungen
bekannte Vorkommen, I. Ajka, II. Homokbödöge Nr. 1,5, III. Bakonypölöske Nr. 1, 2, IV. Ganna Nr.
1, 2, V. Döbrönte Nr. 1, 2, VI. Magvarpolánj' Nr. 1, VII. Nagytevel, VIII. Bakonyjákó, IX. Ugod Nr. 4,
X. Tapolcaf, XI. Sümeg Nr. 1, 2, XII. Bak Nr. 1, 2, XIII. Csatár Nr. 1, XIV. Gellénháza NT. 1 ,

XV. Nagy-
lengyel Nr. 60, 79, 99, 147, 190, 206, XVI. Szilvágy Nr. 1, XVII. Andráshida Nr. 1, XVIII. Nagytilaj Nr.
1. XIX. Madaras Nr. 1, XX. Csikéria Nr. 5, XXI. Izsák Nr. 1, XXII. Törtei Nr. 1, XXIII. Alcsi Nr. 1,

XXIV. Rákóczifalva Nr. 1, 3, XXV. Szandaszölls Nr. 1, 2, XXVI. Nádudvar Nr. 6, 15, XXVII. Debrecen
Nr. 1, XXVIII. Nekézseny, XXIX. Bántapolcsánv

márga molluszkumos-korallos rétegösszlete található. Vastagsága igen változó.

A kszénösszlet kzettanilag és faunisztikailag is nagyon változatos kifejldést!. A réteg-

sorban agyag, kszenes agyag, kszénpala, paláskszén, barnakszén, agyagmárga,

mésztnárga, homokk rétegek váltakoznak. Az összletnek gazdag smaradvány társa-

ságában korjelz és fáeiesjelz szereppel Foraminiferák, Ostraeodák, Brvozoák, Mollusz-

kák és növénymaradványok vesznek részt.

A mindenre kiterjed anyagvizsgálat szerint az összlet édesvízi alsó és csökkentsós-

vízi és tengeri kifejldést! fels szakaszra tagolható.

Részletes foraminifera- és makrofauna-vizsgálatok alapján a kszenes összlet

csak a szenon emeleten belül képzdhetett. Az összlet tengeri szakaszát a Miliolidae,

Ophthalmidiidae, Nummulitidae és Rotaliidae családba tartozó, fajszámra szegényebb,

de egyedszámra nézve gazdagabb és változó együttesek jellemzik. Rétegtanilag fontos

faj a Vidalina hispanica S c h 1 ., mely a kszenes összletben dominál, de szórványosan
még a molluszkumos-korallos összletben is megfigyelhet.

5
’
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A Foraminifera-együttes életviszonyai szerint a kszenes összlet fels szakasza

partszegélyi, sekélytengeri kifejldés. A plankton formák hiányzanak, aminek oka a tenger

zártabb, öbölszer jellege lehet. A változó fauna-szintek a CaC03-tartalom változás,

a sótartalom ingadozás és az üledékanyag szemcsenagyság változására vezethetk vissza,

azonos életkörülmények között. Uralkodóak a meszesházú fenéklakó nemzetségek kép-

viseli a Miliolidae család különböz génuszai továbbá a Comuspirák, Vidalinák, Miscella-

neák, Epistominák stb., melyek életkörülményei normál sótartalmú tengervizet, 16—28
C “-közötti hmérsékletet és körülbelül 10-90 m-es tengermélységet igényelnek. Kiugró

mésztartalomra utalnak a comuspirás, miliolidaeás szintek nagyalakú formái. Figyelemre

méltó jelenség a kszénösszlet szakaszán a faunaszintek visszatéren ismétld jellege.

A kszénösszlet tengeri fels szakasza a Vidalina hispanica Se hl., Miscellanea

hungarica M aj z., Cornuspira senonica D u 11., jellegzetes szantoni faunaelemek alap-

ján az idevonatkozó irodalmi ismeretek szerint az alsószantoni alemeletbe sorolható.

Az alsószantoni alemelet Foraminifera-társulás és dominancia viszonyok alapján

7 szintre, úm. a comuspirás, rotaliás^ miscellaneás, epistominás, miliolidaeás, vidalinás,

rotahás
2

szintekre volt felbontható. Tengeri jellegének kidomborításával összevontan

nnscellaneás-vidalinás-miliolidaeás rétegösszletnek nevezhet.

A kszénösszlet tengeri szakasza, az eddig ismert területeken kívül, a zalai olaj-

vidék mélyfúrásaiban is kimutatható Foraminiferák alapján.

3. Az alsó márga molluszkumos-korallos összlet a kszénösszletbl üledék-

folytonossággal fejldött ki, a kszéntelep és kszénnyomos rétegek hiányával. Foramini-

fera-faunája új elemekkel mutatkozik. Itt lépnek fel elször a Nonionidae, Globigerini-

dae, Buliminidae, Eagenidae család képviseli, valamint az Operculina genusz képviselje-

ként az O. baconica új faj is. Utóbbi csak ebben az összletben található. Az alatta lev össz-

lettel kis példányszámmal közös faunaelem még a Vidina hispanica S c h 1 . és Miscellanea

hungarica Máj z. szantoni emeletre jellemz fajok.

Ebben a faunatársulásban is még a fenéklakó, de már nemcsak litorális zónára

utaló fajok az uralkodók. A plankton alakok, a Globigerinidae család képviseli, csak az

összlet középs szakaszán jelentkeznek. Az líjonnan fellép nemzetségek és fajok élet-

feltételei az elz összlet faunatársaságához viszonyítva egy mélyebb (90— 300 m), ennek
megfelelen kisebb hmérséklet (15—18 C°), állandó sótartalmú és rétegenként változó

CaC03 -tartalmú életkörülményekre utalnak.

Az új faunaelemek fellépése alapján ez a rétegösszlet a felsszantoni alemeletbe

sorolható.

A faunatársulás és donúnancia viszonyok alapján a komplexumon belül 6 fora-

miniferás szintet vélek elkülöníthetnek: A nonionellás-, operculinás-, globigerinás-,

epistominás-, buliminás- és vaginulinás szinteket, melyek még részletesebben további 9
alszintre tagolhatok.

-<

3. ábra. A magyarországi szenon biosztratigráfiai tagolása
Magyarázat: 1. Rotalia cretacea, 2. Miscellanea hungarica

, 3. Miliolidae div. gén., 4. Cornuspira
div. sp., 5. Vidalina hispanica

,

6. Epistomina supracretacea, 7. Nonionetta div. sp., 8. Operculina baconica
n. sp., 9. Globigerina cretacea

,

10. Vaginulina cretacea, 11. Gavelinella costata, 12. Gavelinella pertusa, 13.
Bulimina tnurchisoniana, 14. Rhabdammina div. sp., 15. Reophax div. sp., 16. Stensiöina div. sp., 17. Glo-
botruncana globigerinoides, 18. Globotruncana marginata, 19. Globotruncana calcarata, 20. Globotruncana
canaliculata, 21. Globotruncana stuarti, 22. Globotruncana conica, 23. Globotruncana contusa, 24. Globotrun-
cana mayaroenis, 23. Bolivinoides draco, 26. Bolivina incrassata, 27. Gümbelina globulosa, 28. Giimbelina

striata, 29. Pseudotexhilaria elegáns, 30. Pseudotextularia variáns, 31. Ventilabrella eggeri.
a) Mészk, b) Mészmárga, c) Márga, d) Gumós márga, 1

’e) Homokos márga, f) Agyagmárga, g). Kszén-
nyomos agyag, li) Kszéntelep

Abb. 3. Biostratigraphische Gliederung des ungarischen Senon
Zeichenerklarung: 1 — 31- siehe im ungarischen Text.

aj Kalkstein, b) Kalkmergel, c) Mergel, d) Knollenmergel, c) Sandiger Mergel, {) Tomnergel, g) Tón mit
Kohlenspuren, h

)

Kohlenflöz
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Ennek a rétegösszletnek jellegzetességét a Foraminifera-társaság adja meg, ezért

indokolt az eddigi elnevezést kiegészítve nonionellás— operculinás— globigerinás— mol-

luszkumos— korallos alsó márga elnevezést használni.

Az alsó márga összlet az ismert bakonyi szelvényeken kívül a zalai mély-

fúrásokból és a bükkhegységi szenon összletbl is kimutatható.

4. A gryphaeás középs márga összlet ugyancsak üledékfolytonossággal fejldött

ki az alsó márga molluszkumos— korallos összletbl. Fedje nem egységes, helyen-

ként lehet hippuriteszes mészk (Zala), másutt a globotruneanás fels márga összlet

(Bakony). Uralkodó kzete az elbbi összlettel ellentétben márga. Foraminifera-faunáját

az alatta lev összlettl a Globotruncana és Gavelinella-félék fellépése különíti el. Makró-
faunáját a Gryphaeák tömeges elfordulása jellemzi.

Fóraminifera-együttese az elz összlethez viszonyítva nem jelez lényeges élet-

körülmény változást, a formák itt is sekély- és nyílttengeri fáeiest jeleznek. A plankton

és bentosz életmódú alakok aránya nagyon megváltozott, az elbbi faj és egyedszáma
növekedett. A meszesházú fenéklakó formák mellett még nagy szerephez jutnak az agglu-

tinált házú nemzetségek, fleg aTextulariidae, Valvulinidae család képviseli. A magyar-

országi szenon emeletben a Globotruncana nemzetség ebben az összletben lép fel elször,

de még csak szórványosan, kevés fajjal a Gl. globigerinoides, Gl. linnaeana és a Gl. margi-

nata fajok egy-két példányával.

Ezt a rétegösszletet a Globotruncana globigerinoides faj alapján, mely a vonatkozó

irodalom szerint (B r o t z e n [6], Hofker [15], Hiltermann és Koch [13],

W i c k e r [29]) a felskampani-maesztricliti alemeletben már hiányzik, az alsókampani

alemeletbe tartozónak minsítjük.

A Foraminifera-társulás és dominancia viszonyok alapján gavelinellás-, bulimi-

nás-, giúnbelinás- és a Globotruncana globigerinoides-szinteket különböztettük meg, to-

vábbi 7 alszintre bonthatósággal.

Minthogy ennek az összletnek is Foraminifera-társaság adja meg a jellegét, indo-

kolt a dominánsan fellép Gryphaeák ellenére is az összletet gavelinellás— buliminás—
Gl. globigerinoideszes — gryphaeás középs inárga összletnek nevezi.

A rétegösszlet fóraminiférákkal a zalai és bakonyi területen nyomozható.

5. A hippuriteszes mészkösszlet feküje nem mindenütt tisztázott kérdés (Ba-

kony). A zalai olajvidéken a gryphaeás összletbl fokozatos átmenettel fejldött ki.

Feltehet, hogy a Bakonyban a gryphaeás márgának heteropikus fáciese, mivel eddigi

megfigyeléseink szerint csak egymás mellett voltak észlelhetk és sohasem egymás fölött.

A nagy vastagságú, egyöntetnek látszó biogén és kemogén mészk kifejldés, a

Paehvodonta-félék tömeges megjelenésével, jellegzetes sekélytengeri zátonyfácies. Fora-

minifera-társasága szegényes, nem nagyon jellegzetes, de mégis eltér az alatta és fölötte

fekv rétegösszlet faunaképétl. Mészkfáciest jelz formái a nagy alakú Dicyclina és

Dictyoconus-iélék, melyek CaC03-ban gazdag, aránylag melegebb tengervízre utalnak.

A márgás közbetelepüléseket az agglutinált házú formák, a Reophax-, Rhabdammina -

,

Glomospira-félék jelzik. A kizárólag agglutinált házúakból álló együttes hidegebb fenék-

áramlatokra utal.

A rétegösszlet korát nem annyira a faunaképbl, mint inkább a földtani telepü-

lési viszonyokból a középskampani alemeletben rögzíthetjük gavelinellás-, robuluszos-,

reophaxos-, rhabdamminás- és dictyoconuszos— globigerinás szintek megkülönböz-

tetésével. A mészkösszletet és jellemz szintjeit a zalai és bakonyi területrl

ismerjük.

6. Globotruneanás — inoceramuszos fels márga összlet a magyarországi szenon

emelet legfels és legnagyobb vastagságú képzdménye. Kzetanyaga túlsúlyban márga.

Általában a hippuriteszes mészkre (Zala), ritkábban a gryphaeás középs márga ossz-
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letre települt (Bakony), a leggazdagabb, legváltozatosabb Foraniinifera-egyiittessel.

A makrofauna társasága is az Inoceramus-félékkel, a Cephalopodákkal (Pachydiscus

neubergicus

)

és Echinoideákkal igen jellemz. Foraminifera-faunájában sok új fajjal

uralkodnak a plankton formák, az alsó összlethez viszonyítva a fenéklakó meszes és

agglutinált házúak is igen nagy faj és egyedszámban elször fellép alakokkal (Hetero-

stomella, Stensiöina, Bolivinoides, Ventilabrella, Pseudotextularia félék). A Globotruncanák

az egyél, kétél és kúpos formákkal itt lépnek fel elször tömegesen nagy egyed és faj-

számmal jellemezve az összlet egyes szintjeit. Kor és szintjelz fonnák közül a Gl. cana-

liculata, (Rss.), Gl. calcarata (Rss.), Gl. conica Write, Gl.contusa (Cush.), Gl. suarti

(Lap p.), Gl. mayaroensis B o 1

1

i, majd a Pseudotextularia elegáns Rzh., P. variáns

R z h., Ventilabrella eggeri Cush., Bolivina incrassata Rss., B. gigantea H i 1

1

. a

fontos fajok.

A globotruneanás összlet az elbbieknél mélyebb, nyílttengeri fáciest jelez. Az

összleten belül a Foraminiferák házának változása, azok szerkezete, vastagsága kisebb

nagyobb CaC03-t
ingadozást jelez, de normális sótartalmat igényl sztenohalin fajokból

áll. A Globotruncanák tömeges felhalmozódása mészben gazdag mediterrán, szubtró-

pusi jelleg tengert jelez.

A fels márga összlet a fajok dominancia viszonyai és egyes jellemz fajok fellépése

alapján 3 szintre tagolható, az eddigi felfogásoktól eltér besorolással.

a) Globotnmcana canaliculatás— calcaratás szint az összlet alsó része, melyre a

Gl. canaliculata, Gl. linnaeana mellett jellemz a Gl. calcarata faj jelenléte, ami egyben

ennek a szintnek korát a felskampani alemeletben rögzíti. Az irodalmi adatok szerint,

(Thalmann [26], Bartenstein [2], Notli [22], F r i t z e 1

1

[10], Nedé-
la-Devidé [21], Hiltermann-Koch [14], a Gl. calcarata Cush. faj csak a

felskampaniban vagy a maesztrichti alemelet határán fordulhat el.

b) A Globotruncana conica — stuarti szint, a rétegösszlet középs szakasza, melyet

a Gl. conica W h i t e, Gl.contusa (Cush.), Gl. stuarti (Lapp.), Gl. rosetta (C a r s.)

fajok tömeges fellépése jellemez. Ezek a formák a világirodalmi adatok tanúsága szerint

nagy egyedszámban már a maesztrichti alemeletet jellemzik (C i t a [7], No t h [22],

S u b b o t i 11 a [25], Troelsen [28], Hiltermann-Koch [13, 14], W i c li e r

[29], Nedéla-Devidé [21].

c) A pseudotextulariás— Gl. mayaroensises szint, a legfels szint, melyet az elz
szinthez viszonyítva még a Pseudotextulariák, a Ps. elegáns Rzli., Ps. variáns R z h.,

a Ventilabrella eggeri Cush. és a Globotruncana mayaroensis B o 1

1

i faj fellépése jellemez.

Ezek a formák a világirodalmi adatok szerint kétségkívül a maesztrichtire, fleg pedig

a maesztrichti alemelet fels szintjére utalnak (H o f k e r [15], Wicher [29],

Berggren [3], Bolli-Cita [4], Hay [12].

A makrofauna ugyancsak alátámasztja — a Pachydiscus neubergicus fajjal — az

inoeeramuszos összlet középs és fels részének a maesztrichti alemeletbe való tartozását.

Mivel ennek a rétegösszletnek Foraminifera-faunája kétségtelenül jellemzi ezt a

komplexumot, indokoltnak látom az eddigi inoeeramuszos megjelölés helyett a globotrun-

canás felsmárga összlet megnevezést használni.

A nagy vastagságú globotruneanás felsmárga összletet a zalai olajvidékrl, a

Bakony területérl és a Nagyalföld különböz mélyfúrásaiból lehetett jellemz foramini-

ferás szintekre tagolva kimutatni.

7. A kérdéses kréta— paleocén határképzdmény, a globorotaliás— trocliammi-

noideszes összlet. Egy-két nagyalföldi mélyfúrás (Alcsi, Szandaszölls, Törtei) hol a

globotruneanás rétegösszletre, hol ‘eruptívumra települve feltárt egy Globorotáliákat,

Trocliamminoideseket tartalmazó tarkaagyag összletet, melynek jellege a szenonnál

fiatalabbnak bizonyult. A faunakép inkább paleocénra jellemz formákból áll.
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Ebbl a kifejldésbl a Globotruncana-félék hiányoznak, azokat az eocén típusú

Globorotalia, Globorotalites, Globigerina és Trochamminoides-félék váltják fel. A plankton

formák sekély, nyílttengeri fáciesre utalnak. Ennek az összletnek pontos kora még vitat-

ható; további részletes anyagvizsgálatot igényel. Egyelre kréta— eocén határképzd-
ménynek minsíthet.

sföldrajzi összefoglalás

A szenon emelet Foraminifera-társaságának legszembetnbb sajátsága az egész

Földre kimutatható egységesség. Vizsgálatuk ezért igen alkalmas paleogeográfiai össze-

függések nyomozására.

A széles areájú és kis fajöltj alakok, a Globotruncanák vizsgálata lehetvé teszi

a közvetlen sföldrajzi kapcsolatok kimutatását.

A szenon elején, a süllyedési folyamat kezdetén, még nem voltak egységes tenger-

medencék, a közvetlen sföldrajzi kapcsolatok sokkal szkebb területekre korlátozódtak.

A szenon folyamán és a szenon vége felé kiteljesed transzgresszió egyre nagyobb terüle-

tek közvetlen összefüggésére vezetett.

A magyarországi szenon mélyebb alemeleteiben a Bakonyból kiindulva, a zalai

területen keresztül Jugoszlávia felé mutatható ki közvetlen kapcsolat. A bükkhegységi

alsószenon kifejldés véleményem szerint a szlovákiai tengerághoz kapcsolódik (Bradlo)

(Andrusov — Misik — Scheibner [1 ]) . A Nagyalföld medencealjzatában a

mélyebb szenon tagok eddigi ismereteink szerint hiányoznak.

A fokozatos transzgresszió egyre nagyobb területeket elborító tengere a közvetlen

kapcsolatok szaporodását teszi lehetyé. A dunántúli felsszenon rétegsor közvetlenül

Jugoszlávia (Horvátország), közvetett úton pedig Olaszország, Ausztria felé kapcsolódik

(Nedéla — D évidé [21], Noth [22], Tollmann [27], Cita [7]). Tehát a

szenon emeletben elnyomuló mediterrán tenger DNy-i irányból a medence kialakulása

folyamán ÉNy-i irányban eltolódó partvonallal hatolt be a zalai és a bakonyi területre.

A Bakony-hegység területén valószínleg DNy-i irányban szk, hosszan elnyúló öbölben

nyomult elre és rakta le üledékeit.

Ugyanakkor a nagyalföldi szenon rétegsor inkább a kárpátaljai, lengyelországi,

romániai és jugoszláviai fhs rétegekkel párhuzamosítható (Majzon [17, 18, 19],

Grzybowski [11], Nedéla-Devidé [21], Diszkó w a [i6],Muigeanu-
Patrulius [20]). A nagyalföldi ÉK-i részen a szenon kifejldések flis jellegek, s így

az ÉK-i Kárpátok bels geoszinklinális övéhez kapcsolódnak.

Majzon megállapítását igazolva, a Nagyalföld D-i részén, a madarasi fels-

szenon kifejldés Törökbecse és Boka felé, a csikériai rétegek pedig Románia felé mutatnak

közvetlen kapcsolatot.
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Die Gliederung dér Senonbildungen Ungarns auf Grund von Foraminiferen

DR. M. SIDÓ

Dér Aufsatz gibt ein kurzes Gesamtbild über die Bearbeitung dér Foramini-
feren dér ungarischen Senonbildungen und über ihre stratigraphische Auswertung.

Die Verfasserin hat die inikropaláontologisehen Untersuchímgen für jede strati-

graphische und Gebietseinheit einzeln durchgefürt, wobei die Aufschlüsse und Bohrun-
gen einzelweise bearbeitet wurden. Als Gnuidprofile dienten die Bohrungen Sümeg
1 und 2 sowie die Bohnmg Bakonypölöske 1. Ausserdem wurden cca 2500 Proben aus
weiteren 31 Tiefbohrungen und mehreren Aufschlüssen bearbeitet.

Die verschiedenen Bildungen des Senon wurden durch Anwendung zeitgemásser
Arbeitsmethoden auf Grund von Foraminiferen cliarakterisiert und gegliedert. Die bio-
stratigraphische GHederung, die Einteilung in Stufen und Horizonté, die Gesetzmássig-
keiten verschiedener Faunengesellschaften und Fazies wurden auf Grund dér Auswertung
dér morphologischen, Assoziations- und Dominanz-Verháltnisse festgestellt.

In den verschiedenen Fazies des Senon konnten 391 Foraminiferen-Arten nach-
gewiesen werden, welehe zu 150 Gattungen von 25 Familien gehören. Die charakteris-
tischen Arten und Gesellschaften lassen vermutén, dass die untersuchten Bildungen,
abweichend von dér bisherigen Auffassung und Gliederung, in 5 Unterstufen eingereiht
werden dürften. Durch eine weitere Verfeinerung können die Unterstufen in weitere 25
Foraminiferenhorizonte eingeteilt werden. Die in Gnmdprofilen festgelegten Foramini-
ferenhorizonte ermöglichen die ungarischen Senon-Vorkommen deutlich zu charakterisie-
ren und zu parallehsieren.

Dér obere Abschnitt des Kohlenkomplexes gehört auf Grund dér Fora-
miniferen zmn Untersanton und kann in 7 Horizonté gegliedert werden. Dieser Ab-
schnitt dürfte zusammenfassend alsMiscellaneen-Vidalinen-Milioli-
d e n-führenden Schichtenkomplex genannt werden, wodurch auch sein marmer Charakter
hervorgehoben wáre.

Vöm Kohlenflözkomplex entwickelt sich durch eine kontinuierliche Sedimentatíon
dér untere Korallen-Mollusken-Mergelkomplex, dér auf Grund
des Auftretens neuer Faunaelemente ins Obersantou zu stellen ist und in 6 Foraminiferen-
horizonte gegliedert werden kann. Da dér Schichtenkomplex durch die Foraminiferen-
Gesellschaft gekennzeichnet wird, ist es wohl begründet, die bisherige Benennung ergán-
zend, die Bezeichnung »unterer Nonionellen-Operculinen-Globi-
gerinen-Mollusken-Korallen-führender Tonmergelkomp-
1 e x « zu gebrauchen.

Dér darüber lagemde mittlere Gryphaeen-Mergelkomplex mit 3 Foraminiferen-
Horizonten gehört zr untercampanischen Unterstufe. Da auch diesem Komplex den
Charakter seine Foraminiferen-Gesellschaft bietet, seheint es begründet zu sein, ihn„
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trotz den iiberwiegend auftretenden Gryphaeen, als »mittlerer Gavelinellen-
Buliminen-Globotruncanen-Globigerinoiden-Gryphaeen-
führender Mergelkomplex# zu bezeichnen.

Dér Hippuritenkalkstein-Komplex kann in die mitteleampanische Unterstufe
gestellt werden, wobei sich Gavelinellen- Robulus-, Reophax-Rhab-
damminen-, Dictyoconus-Globigerine n-Horizonte unterscheiden
lassen.

Dér obere Inoceramenmergel-Komplex stellt die oberste, máehtigste Bildung des
imgarischen Senon dar. Auf Grund dér Dominanzverháltnisse und des Auftretens dér
einzelnen charakteristischen Arten kann dieser Komplex, im Gegensatz zu dér bisherigen
Gliederung in 3 Horizonté, imd zwar den Globotruncana canaliculata— calcarata-Hori-
zont, den Globotruncana conica—stuarti-YLorizont und den Pseudotextularien-Globotrun-
cana mayaroensis-Horizont gegliedert werden. Es scheint bereehtigt zu sein, statt dér
bisherigen Bezeichnung »Inoceramemnergel<' die Benennung » o b e r e r Globotrun-
canenmergel-Komplexti für den in Frage stehenden Komplex anzuwenden.

Die Foraminiferen-Gesellsehaft des vSenon ist zr Erruittlung paláogeographischer
Zusanunenhánge sehr geeignet. Die Meerestransgression, die allmáhlich inuner grössere
Gebiete überflutete, trug zu einer Erweiterung dér rmniittelbaren Verbindungen bei.

Die Senon-Schichtenfolge Transdanubiens weist direkte Beziehungen mit Jugoslawien

(
N ecl éla-Devidé), und indirekte Beziehungen mit Italien (Cita, Bolli)

und Österreich (Tollmann, Noth) auf. Dasim Senon transgredierende mediterráné
Meer drang alsó vöm SW aus in die Zalaer und Bakonyer Gebiete ein, wobei im Laufe
dér Ausgestaltung des Beckens die Küstenlinie sich in NW-licher Richtung verschob.
Die Untersenon-Ablagermigen des Bükkgebirges besitzen Verbindímgen mit denen dér
Slowakei (Andrusov — Misik — Scheibner) .

Dementgegen lásst sich die Senon-Schichtenfolge dér Grossen Ungarischen Tief-
ebene elier mit den Flyschablagenmgen dér Karpaten-Ukraine, Polens, Rmnániens
und Jugoslawiensparallelisieren (Majzon, Andrusov, Grzybowski, Mur-
geanu, Patrulius, Nedéla- Devidé).

Was die problematische Grenzbildung zwischen Kreide und Paláogen betrifft,

so beschránkte sich die Verfasserin nur auf einige Hinweise.



A LIÁSZ-DOGGER HATÁR KÉRDÉSÉHEZ
DR. GÉCZY BARNABÁS*

Összefoglalás : A liász-dogger határ megvonására feltn morfológiai bélyegeik és
nagy horizontális elterjedésük alapján, az aaléni emeletnév használatától függetlenül, a
Dumortieriák megjelenése a legalkalmasabb. Az aaléni emeletnév indokoltnaktn kiküszö-
bölése esetén a toarci/bajóci emelethatár ilyen értelemben módosításra szond. Az eddigi
vizsgálatok szerint Magyarországon a Baköny-hegységben a Dumortieriák megjelenését
fáciesváltozás kíséri, az ,,aaléni”/bajóci emelet elhatárolása viszont fácies és fauna szem-
pontjából egyaránt nehézségekbe ütközik.

A liász-dogger határ kérdése a legrészletesebben vizsgált európai területen sem
tekinthet megnyugtató módon lezártnak. Az utolsó évek két nagy szintézise: Dean,
Donovan és Howarth [1961] északnyugat-európai zóuabeosztása és a francia-

országi liász kollokvium anyaga [1961] különböz kronológiai felfogást tükröz. Az eltérés

a hagyomány és a gyakorlati követelmények ellentétébl adódik.

A hagyomány alapján a németországi júraképzdinényekre épített rétegtani

beosztást illeti az elsség, ahol Buch [1837], a fáciesváltozás nlegjelölése mellett az

alsó- és középsjúra határát a Trigonia navis és Gervilia aviculoides fajok fellépéséhez

köti, az alsódoggerbl jellegzetes Aimnonites fajokat (Am. opalinus, Am. murchisonae)

említve. Buch nyomán Oppel [1856— 1858] az északnyugat-európai zónabeosztás

megalapozásánál az Am. jurensis és a Leioceras opalinum zónának megfelel Am. torulosus

zóna közé helyezi a liász-dogger határt.

D’O r b i g n y kezdettl fogva általánosabb igény emeletbeosztása (bajócien

1847, toarcien 1849), mely a liászt a toarci emelettel zárja le, független a liász német-

országi tagolásától. D’O rbignyn él a határkérdés helyett a figyelem az

egyes sztratigráfiai egységek tartamára irányul. Mégis az emeletek jellemz Ammo-
nites-falmájának közlésével, valamint a sztratotípus kijelölésével megnyugtató alapot

nyújt az emelethatárok megvonására. Felfogása szerint az Am. primordiális (= Leioce-

ras opalinum) a toarci, az Am. murchisonae a bajóci emeletbe tartozik. A thouarsi típus-

szelvényben Gabilly [1961] korszer újravizsgálata szerint a rétegsor valóban a

Leioceras opalinum zónával zárul. A jura els nagyobb idegységekre történ beosztása,

és az els emeletbeosztás határai tehát nem fedik egymást.

slénytani tekintetben egyik határ sem szerencsés. A jurense-zóna zárótagjaként

fellép, Hildoceratidae családba sorolt Pleydelliák alaki bélyegei ugyanis nagyon hason-

lítanak a rendszertanilag tlük távolabb es, Graphoceratidae családba sorolt Leiocera-

sokéhoz. E két alak elkülönítésének nehézségeit azokon a területeken, ahol a liász-dogger

határt fáciesváltozás nem kíséri, már Oppel [1856—1858] felismeri. Legutóbb pedig

F i s c h e r [1961] épp a klasszikus dél-németországi területen mutatta ki az aalense-

opalinum határ alkalmazásának nehézségeit. Szerinte itt az Anunonitesek alapján csak

feltételesen vonható meg a liász-dogger határ, részint az Ammonites-fajok szoros kapcso-

lata miatt, részint mivel a fáciesváltozás már az aalense zónában megkezddik. Ennek
mérlegelésével veti fel az aalense-zóna doggerbe sorolásának szükségességét. Másrészt a

Pleydellia-Leioceras hasonlóság veszélyeit, felcserélésük modern irodalomban is elforduló

lehetségét jól szemlélteti a Maubeuge -ti [1946] közölt példa. A Leioceras opalinum
megjelenése tehát az Ammonites-faunák változásában nem jelent olyan feltn ugrást,

*E dolgozat franciául az Acta Geologica 1963-as évfolyamában lát napvilágot.
•Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1962. márc. 21-i szakülésén. Kézirat lezárva 1963.

jan. 21-én.
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hogy a dogger idszak kezdetét indokoltnak tnne fellépésükhöz kapcsolni. A Graphoce-
ratidae családon belül pedig a Leioceratinae és Graphoceratinae alcsalád közt olyan
szoros a kapcsolat, hogy az opalinum- és a murchisonae-zónák közti határ korhatárrá

emelése gyakorlati szempontból szintén kérdésesnek tnik. Az O r b i g n y -ti adott
opalinum-murchisonae határ elfogadása esetén e mellett olyan problémák is felmerülnek,

mint a Ludwigia murchisonae faj területenkénti megjelenésének idbeli eltérése (L, ö r-

c h e r, [1934]), a Graphoceratidae család összes genuszának taxionómiai bizonytalansága

(Zeiss, [1960]) és nem utolsó sorban az opalinum- és murchisonae-zónák közé iktatott

Tmetoceras scissum-zóna hovatartozásának kérdése. Az egész földfelszínre vonatkozó
egységes sztratigráfiai rendszer kiépítésénél gyakorlati szempontból tehát sem a Leioceras

opalinum, sem pedig a Ludwigia murchisonae megjelenése a liasz-dogger határ kitzésére
nem alkalmas.

A jurense-zónán belül a jellegzetes morfológiai bélyegeket visel Dumortieria-

félék fellépése viszont az Ammonitesek törzsfejldésében kicsiny, mindazonáltal alaki

bélyegekben nagyon szembetn ugrást jelent. Bár ezen a téren mindkét irányban új

feltárásoktól további jelents eredmények várhatók, mégis, az eddigi irodalom alapján

a Dmnortieriák elterjedési köre nem szkebb a Leioceras- és Ludwigia-félek elterjedési

területénél. A r k e 1

1

[1957] szerint a Leioceras Európa, É.-Afrika, Anatólia, Kaukázus,
Perzsia, Transbajkál területén, a Ludwigia Európa, É.-Amerika, Kaukázus, Perzsia,

Szibéria, Bureya és ?Dél-Amerika területén, a Dumortieria Európa, É.-Afrika, -Anatólia,

Kaukázus, Perzsia, Indokína, Bomeo, Argentína és Kanada területén található. A gya-

korlati szempontok alapján a liász-dogger határ a Dmnortieriák fellépésével, a ,,Lyto-

ceras jurense zónán” belül a thouarsense és a levesquei zónák közé iktatható.

A Dumortieriák magasabb kronológiai jelentségét H a u g [1892] ismeri fel,

amikor a Dumortieriák fellépéséhez kapcsolja az elször feltételesen doggerhez, majd
1910-ben liászhoz sorolt aaléni emelet kezdetét. A Dmnortieriák megjelenésének mérföld-

köve azonban függetlenítend az aaléni emelet kérdésétl. Az aaléni-emeletet 1864-ben

Mayer különíti el a toarci és bath emelet között, mindhárom emeletet a középsjurába

sorolva. E jelents kronológiai átcsoportosítás indítékait nem adja meg. Táblázata

szerint az aaleni-emeletet az A m. torulosus-, Trigonia navis-, Am. murchisonae-, és A m.

sowerby-rétegek képviselnék. E rétegekbl 1874-ben az Am. sowerby-összletet a bajóci

emeletbe helyezi. Mivel Mayer a táblázatában az aaléni emelet alsó határát, O p p e 1-

hez hasonlóan, az Am. forzdosws-rétegekhez kapcsolja, az aaléni emelet eredeti értelmezése

és a H a u g -tói adott határ nem fedi egymást. A Dumortieriák kronológiai értékét

Mayer nem emeli ki. Emelet nevének elfogadását nemcsak formai szempontok nehe-

zítik meg, mint az emelet definíciójának hiánya, vagy a sztratotípus bizonytalansága,

hanem az slénytani határ kérdéses volta is. H a u g kiegészítése nyomán az aaléni

emelet alsó határát a Dmnortieriák fellépése jelentené. A fels határ viszont nemcsak a

szerz eredeti koncepciójában, hanem a késbbi korrekciók után is bizonytalan. A Lud-

wigia murchisonae rétegekhez oly szorosan kapcsolódnak a Graphoceras concavumos réte-

gek, hogy ezt a zónát, kevés kivételtl eltekintve, az aaléni (= alsó bajóci) emeletbe

helyezik. A fels határt ez esetben — és ez újabb módosítása a M a y e r-tl adott els

emeletbeosztásnak — a Sonniniák fellépése jelentené. A Sonniniák megjelenése viszont az

.Ammonitesek törzsfejldésében távolról sem jelent oly feltn változást, mint korábban

az els Dumortieriák fellépése jelentett. Az alsódogger Hammatoceras-félék klasszikus

magyarországi lelhelyének, Bakonycsemvének faunarevíziója szerint a Sonninia-félék,

legalábbis zömükben, a Hammatoceras-féléktl származnak. A bakonycsemyei anyagon

jól megfigyelhet a Hammatoceras bélyegek fokozatos háttérbeszomlása (a köldök lobus

hátrahúzódásának és sugárirányú helyzetének megsznése) illetve a Soiminiákra jellemz

bélyegek (kamravarrat egyszersödése, a bels csomósor oldalközép felé tolódása) foko-
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zódása. A Hammatoceras és a Sonninia közt filogenetikai szempontból nincs éles határ.

E mellett az els Sonniniák megjelenésének idpontja is vitatott. A r k e 1

1

[1956]

szerint a B u c k m a n-tól coneavum-zónából leírt angliai Sonniniák nagy része a sower-

by-zónából, (diseites-szubzóna) származik. Ettl eltekintve azonban a Sonniniák alá-

rendelten már a concavum-zónában is megtalálhatók
(
A r k e 1 1 [1957])- A zónaalkotó

Sonninia sowerby-fajnak pontos vertikális elterjedése is tisztázatlan. Mindezek figyelembe

vételével érthet, ha A r ke 11 [1956] az aaléni emelet nevet nem használja, hanem
visszatér — tartalmi módosítással ugyan — Orbigny emelet-neveihez. (1946-ban

A r k e 1

1

elismeri annak jogosságát, hogy az aaléni emeletnév mint másodrend kate-

gória helyileg alkalmaztassák, az aaléni = alsóbajóci szinoním alkalmazása azonban a

„szkebb értelemben vett” bajóci emelet tovább tagolásakor félreértéshez vezethet.)

Magyar részrl elször P r i n z-nél [1904] merül fel a liász-dogger határ kérdése.

P r i n z a Harpoceras opalinum és a murchisonae szintek kapcsolatát hangsúlyozva fel-

veti annak a lehetségét, hogy e két zónát az alsódogger megjelölésére „baconieu”
emeletként lehetne elkülöníteni. E P r i n z -ti javasolt név a magyar szakirodalomban

nem vert gyökeret. A sztratigráfiai lexikon magyarországi kötete [1956] akárcsak

A r k e 1

1

[1933] összeállítása, a baconien névrl sajnálatos módon nem is tesz említést.

Lóczy [191 5] az aaléni emelet nevet használja. Vadász [1935], aki a liász-dogger

határkérdés felmérésében alapvet munkát végzett, a kifejldés és a toarci-aaléni faimák

szoros kapcsolata alapján a Mecsek-hegység területén az aaléni emeletet a liász zárótagjá-

nak tekinti. A sztratigráfiai lexikon magyarországi kötete [1956] ugyanezt a felfogást

tükrözi. A bakonycsemyei Tzköves-árok (É -Bakony-hegység) revíziója során kzet-
minség alapján is elkülöníthetnek bizonyult az akkor még legfels toarciba sorolt

dumortieriás-pleydelliás összlet, mely kzettani jellegében az alsódogger gumós agyagos

rétegösszlettel mutatott szorosabb rokonságot (Géczy [1961]). A nagyobb agyag-

tartalmú, sötétvörös, laza toarci összletet a Dumortieriák megjelenésével párhuzamosan
tömöttebb és világosabb szín gumós agyagos mészkövek váltják föl. Ez a kifejldés

azonban nemcsak a Dumortieriás-Eeiocerasos-Eudwigiás összletet jellemzi, hanem a

gazdag Ammonites-faima alapján változatlanul kitart a magasabb bajóci sowerbyis

rétegeiben is. Míg tehát az É-i Bakony területén a dogger alsó határa a Dumortieriák fel-

lépésével és a karbonáttartalom fokozódásával gyakorlati szempontból is jól rögzíthet,

az alsó- és középsbajóci fáciesek szoros kapcsolata, az „aaléni” és bajóci határ teljes

elmosódása, vitathatóvá teszi az aaléni emeletnév alkalmazásának szükségességét. A
Gerecse-hegységben V i g h [1925] megfigyelése szerint a tölgyháti kfejt alsódogger

összletében Harpoceras opalinum és murchisonae-zónák mellett a ,,Stepheoceras” hum-
phriesianum-zóna is beletartozik. A Déli Bakony területén Vadász és Cseh-
Németh megtisztel bizalma lehetvé tette, hogy az úrkúti mangánösszlet fedjének
zöldes-szürke mangános agyagrétegeibl kikerült, Cseh - Németh gyjtésébl
származó Ammonites-faunát megvizsgálhassam. A gazdag, középs- és felstoarci eme-
letbe tartozó fauna részletes ismertetése további feldolgozásra vár. Az eddig kikerült

anyagban azonban egyetlen, dumortieria-zónára utaló faj sem került el, megengedve

kúton is jelents fácies változással járt. A Phymatoceras, Erycites és Hammatoceras félék-

kel jellemzett kövületes padra települ faunamentes zöldesszürke agyagösszlet Úrkúton
a bajóci emeletbe sorolható. A Középs Bakony területén a Zirci-medencében a liász-

dogger határ vizsgálatát Ronda J. végzi. A gerecsei és bakonyi, valamint a mecseki

típusszelvények teljes revíziója eltt talán korai még a magyarországi aaléni kérdésben

végérvényesen dönteni, az emeletnév elfogadásának vagy elvetésének kérdése úgyis a Nem-
zetközi Geológus Kongresszus feladata. A liász-dogger határ kérdésében a Dumortieriák
dönt szerepének kihangsúlyozása viszont a hazai viszonyok között is már most indokolt.
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Zr Frage dér Lias-Dogger-Grenze

DR. B. GÉCZY

Zr Grenzziehung zwischen Lias und Dogger seheint, vöm Gebrauch des Stufen-
namens Aalénien unabhángig, das Auftreten dér Dumortierien am meisten geeignet

zu sein, da letztere Forrnen auffállige morphologisehe Merlonale besitzen und eme breite

horizontale Verbreitung aufweisen. Im Falle dér Behebtmg des Namens Aalénien — was
unseres Eraehtens völlig bereehtigt wáre — erfordert die Grenzziehung Toarcien-B aj oeien

in diesem Sinne gewisse Modifikation. Xach den bisherigen Untersuchungen wird das
Auftreten dér Dumortierien in Ungarn, mid zwar im Bakonvgebirge dureh eme Fazies-

verándenmg begleitet, die Grenzziehung,,Aalénien”-Bajocienstosst jedoch sowohl faziell,

wie aueh faunistisch auf Schwierigkeiten. — Dieser Aufsatz wird in Acta Geologica, Jahr-
gang 1963 in französischer Sprache veröffentlicht.



SZÉNHIDROGÉNTERMEL PLANKTONALGÁK A DOROGI PALEOGÉNBL

KRIVÁNNÉ HUTTER ERIKA*

(XI -XII. táblával)

Összefoglalás: A dorogi paleogén barnakszénösszlet meddrétegeiben észlelt
Botryococcus luteus Tra verse koloniális planktonalga. Szénhidrogéntermel jelentsége
ismert és hangsúlyozott. Kolaj -földgáz anyakzet felismerésében szerepe indikátor jelen-
tség lehet.

A dorogi barnakszén-medence paleogén rétegösszletének palynológiai feldolgo-

zása során a jelentékeny spóra-pollen együttes kíséretében szénhidrogéntermel alga-

maradványokat, Botvyococcusokat is észleltünk. Elkülönített tárgyalásuk a kszénkzet-
tani, valamint a kolajföldtani vonatkozások miatt indokolt. A kolaj-földgáz anyakzet
felismerésében indikátor jelentségek.

A mai Botryococcus nemzetség Fritzsch, F. E. [2] rendszertani beosztása

szerint a sárgászöld algák (Xanthophyceae — Heterokontae) Heterochloridales rendjébe

tartozik. Fossziliáira vonatkozó els adatok a múlt század utolsó évtizedébl származnak.

Felismerésük a torba nit és a boghead kszenek vizsgálatával kapcsolatos.

A nemzetségnek azóta jelents földtani irodalma vau, melynek részletes összefoglalása

T r a v e r s e, A. [5] munkájában található. A Botryococcus nemzetség képviseli a

paleozoikumtól ismertek.

A magyarországi szénkzettani irodalom szerint [3] Botryococcusókra. visszavezet-

het „algakzet” mutatkozott a Petfi bányai felspannóniai barnakszénösszletben,

valamint az oroszlányi és tatabányai eocén barnakszénösszlet alsóbb rétegtagjaiban.

Ugyancsak Szádeczky-Kardoss E. említi, hogy az alginitliez „egészen hasonló

elegyrészt találtunk a dorogi oligocén barnakszénben, a xylovitritben is. Ez aligha

minsíthet alginitnek, mert a xylovitritben nehezen képzelhet el valódi algamarad-

vány” [3, 101. o.]. Botryococcusok&t talált Venkatachala, B. S. és Góczán F.

[6] a raeti emelet kösszeni fácies agyagmárgájának palynológiai vizsgálata során (XII.

tábla, 1—4. ábra). Megállapították, hogy a Botryococcus maradványok mind a Bakony-
hegvség, mind a zalai olajvidék kösszeni fácies felstriász agyagmárgájában jellegzetes

spóra-pollen együttes és Micrhystridium fajok társaságában tömeges elfordulásúak.

A dorogi bamakszénterületen 3 fúrás és 2 bányaszelvény eocén-oligocén réteg-

összletében találtunk Botryococcus maradványokat (Esztergom 20. és 22., valamint Pilis-

csév 4. fúrás eocén-oligocén rétegösszlete; annavölgyi X. akna és Mogyorósbánya
oligocén bamakszénösszletének fedrétege).

A maradványok fként agyagmárga, homokos agyagmárga, molluszkás agyag,

glaukonitos homokk rétegekbl származnak más tengeri mikroplankton szervezetekkel,

Hystrichosphaerákkal, Crassosphaerdkkíü, Deflandredval, Pterospermopsissal, szervesvázú

foraminiférákkal együtt.

I

* Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Csoportjának 1963. február
14-i eladóülésén. Kézirat lezárása 1963. III. 15-én.
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A maradványok leírása

Botryococcus luteus Tra verse 1955, XI. tábla, 1 — 15. ábra
Diagnózis: Tra verse, A. munkájában [4].

Leírás: Példányaink rendszerint gömb, vagy közel gömbalakúak. Nagyságuk
a kolóniát alkotó egyedek számától függen 30-50— 80 ju között változik. Maguk°az
egyedi sejtek egy ellipszis alakú, 6— 7 t

u átlagos hosszúságú, ovális, vagy körkereszt-
metszet, általában 3 3,5 u , ritkábban 4 ji átmérj töleséralakú, kutikuláris természet

r. ábra, Botryococcus egyed vázlatos rajza
(Traverse nyomán)

n = nyálka (pektin), s = sejttet (cellulóz
es pektin anyagú), c = cellulóz fal, gy = gy-sz (kutikuláris), agy = anyasejt gyszje,
k = kehely (zsíros anyagú), ak = anyasejt

kelyhe

Abb. 1. Schematische Skizze eines Indivi-
duums vöm Botryococcus (nach Traverse)
n = Schleim (Pektin), s = Zellendach (aus
Zellulose und Pektin), c = Wand aus Zellu-
lose, gy = Fingerhut (kutikular), agv = Fin-
gerhut dér Mutterzelle, k = Kelek Vaus fetti-
gem Stoff), ak = Kelch dér Mutterzelle

gyszben helyezkedtek el, amelyet egy nagyon ellenálló, nyálkaszer, világos sárga

szín, ún. kehely zár magába. Mindkett a sejt terméke. A maradványok tulajdonképpen

ezek a „vázelemek”. A szaporodás a hossztengely mentén való sejtosztódással történik,

így általában 2 — 4 leánysejt van egymás mellett, melynek mindegyike egy új gyszt
választ ki magának a közös anyafalon belül. A kolónián belül az egyes kelyheket a kehely

végérl az aggregátum középpontja felé futó vastag szár tartja össze.

Megjegyzés: Vizsgálati anyagainkat összehasonlítva az irodalmi adatokkal,

leírásokkal és ábrákkal, azokat a Traverse, A. által a vermonti „brandon-összlet”

finomszemcsés meddrétegeibl leírt Botryococcus luteus-szál azonosítottuk. Egyetértünk

a szerzvel abban, hogy „óvatosnak kell lennünk egy korai harmadidszaki maradvány-
nak egy mai fajjal való azonosításában, amíg az azonosság kétségtelenül igazolva nincs”.
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Példányaink az Ausztráliából C o o k s o n , I. C. [i] által jelzett Botryococcus braunii-val

strukturális megegeyzést mutatnak, ami természetes is, hiszen Traverse, A., aki

vizsgálta az ausztráliai anyagot is, a két fossziliát conspecifikusnak tartja.

A mai Botryococcus közönséges kolóniális planktonalga. Kozmopolita. Édesvízi

tavakban és mocsarakban él. Gyakori sós- és csökkentsósvízben is: Ausztráliában a

Coorong lagúnákban („eoorongit”) és egyes sósvíz tavakban a Szovjetunió területén.

TABEAMAGYARÁZAT - TAFEEERKI.ÁRUNG

XI. tábla — Tafel XI.*

i — 15. Botryococcus luteus Traverse 1955
1—2. Piliscsév 4. fúrás 291,10— 292,00 m., középsoligocén

Bohraiig Piliscsév 4, 291,10— 292,00 m, Mitteloligozán

3. Esztergom 22. fúrás 526,40 — 527,40 m., középs — felseocén
Bohrang Esztergom 22, 526, 40 — 527, 40 m, Mittel-obereozán

4— 5. Piliscsév 4. fúrás 105,00—106,40 m., középsoligocén
Bohrang Piliscsév, 4, 105,00— 106,40 m, Mitteloligozán

6 — 10. Esztergom 22. fúrás 526,40— 527,40 m., középs — felseocén
Bohrang Esztergom 22, 526,40 — 527,40 m, Mittel-obereozán

ír — 13. Piliscsév 4. fúrás 291,10— 292,00 m., középsoligocén
Bohrang Piliscsév 4, 291,10 — 292,00 m, Mitteloligozán

14. Piliscsév 4. fúrás 105,00 — 106,40 m., középsoligocén
Bohrang Piliscsév 4, 105,00— 106,40 m, Mitteloligozán

15. Esztergom 22, fúrás 526,40— 527,40 in., középs — felseocén
Bohrang Esztergom 22, 526,40— 527,40 m, Mittel-obereozán

XII. tábla — Tafel XII.*

1—4. Botryococcus sp. Pölöske 1. fúrás, felstriász raeti emelet, kösszeni agyagmárga (G ó c z á n F.
felvételei).

Botryococcus sp. Bohraiig Pölöske 1, Rhát-Stufe dér Obertrias Tonmergel Kössener Fazies (Auf
nahmen von F. Góczán).

* Nagyítás: 1000 x
Vergrösserang: 1000 x
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Kohlenwasserstoff erzeugende Planktonalgen aus dem Paláogen des Doroger Beckens

E. KRIVÁN-HUTTER

lm Laufe dér palynologischen Bearbeitung des paláogenen Schichtenkomplexes
des Doroger Braunkohlenbeckens hat die Verfasserin ausser érném bedeutenden Sporen-
Pollen-Komplex Kohlenwasserstoff erzeugendeAlgenreste, und zwar Botryococcus-Yormon
beobachtet. Ihre Behandlung irn Rahrnen eines selbstándigen Aufsatzes ist auch durch
ihre Beziehxmgen zr Kohlenpetrograpliie, sowie zr Erdölgeologie berechtigt. Sie spielen
námlich die Rolle von Indikátorén bei dér Erkennung des Muttergesteines von Kohlen-
wasserstoffen.

Hinsichtlich ihrer systematischen Stellung gehört die rezente Botryococcus-Gattung
nach F. E. F r i t z s c h (2) zr Ordmmg Heterochloridales dér gelblích-grünen Algen
(Xanthophyceae— Heterokontae). Die ersten Angaben bezüghch ihrer fossilen Vertreter
stammen aus dem letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhtmderts. Sie wurden irn Zusam-
menhang mit dér Untersuchimg dér Kohlenarten Torbanit tmd Boghead entdeckt.
Seitdem besitzt die Gattung eine umfangreiche geologisehe Eiteratur, dérén ausführliche
Zusammenfassung in dér Arbeit von Traverse, A. [5] gegeben ist. Die Vertreter
dér Gattung Botryococcus sind vöm Palaozoikmn an bekannt.

6 Földtani Közlöny
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Nacli dér ungarischen kohlenpetrographischen Literatur [3] ist im oberpannoni-
schen Braunkohlenkomplex dér Petfi-Grube und in den Basissehiclitgliedem des eozá-
nen Bramikohlenkomplexes bei Oroszlány mid Tatabánya ein „Algengestein” entdeckt
worden, das sich auf Botryococcus zurüekführen lásst. Es wird ebenfalls von E. Szádé-
czky - Kardoss erwáhnt, dass „auch in dér oligozánen Braunkohle von Dorog,
mid zwar im Xylovitrit, dem Alginit ganz álmlicher Bestandteil angetroffen worden ist.

Dieses Gebilde kann sehwerlicli mit dem Alginit identifiziert werden, da mán sich echte
Algenreste im Xylovitrit kamu vorstellen könnte” [3, Seite 101]. Boíryococcus-Fonnen
wmrden von B. S. Venkatachala und F . G ó c z á n [6] wáhrend dér paly-
nologiselien Untersuclnmg des Tonmergels Kössener Fazies des Rliát gefunden (Tafel
XII., fig. 1—4). Letztere Verfasser habén festgestellt, dass die Botryococcus-Reste, mit
einem charakteristischen Sporen-Pollenkomplex und Micrhystridium-Arten vergesell-

sehaftet, in den in Kössener Fazies ausgebildeten obertriadischen Tonmergeln sowohl des
Bakony-Gebirges, wie auch des Zalaer Frdölgebietes massenhaft auftreten.

Im Doroger Braunkohlengebiet hat die Verfasserin Botryococcus-lleste im eozán-
oligozánen Schichtenkomplex von 3 Bolirungen imd 2 Grubenprofilen (eozán-oligozáner
Schichtenkomplex dér Bolirungen Esztergom 20. und 22., sowie Piliscsév 4.; Hangend-
schicht des oligozánen Braunkohlenkomplexes des Scliaclites X. von Annavölgy und
dér Mogyorósgrube) gefunden.

Die Fossilien, samt anderen marinen Mikroplankton-Organismen, stammen
liauptsáchlich aus Tonmergeln, Molluskeutonen und glaukonitführenden Sanden
(Hystrichosphaeren, Crassosphaeren, Deflandreen, Pterospermopsis usw.).

Beschreibung dér Fossilien

Botryococcus luteus Traverse 1955
Tafel XI., Fig. 1 — 15

Diagnose: In dér Arbeit von A. Traverse [4]

.

Beschreibung : Unsere Exemplare sind gewöhnlieh kugelförmig oder aunáhernd
kugelförmig. Von dér Zahl dér Individuen dér Kolonie abhángig, schwankt ihre Grösse
zwischen 30—50— 80 fi. Die individuellen Zellen selbst befmden sich in einem trichter-

förmigen, kutikularen Fingerhut von einer durchschnittlichen Lángé von 6—7/1, mit
ovalem oder kreisförmigem Ouersclmitt und mit einem Durchmesser von 3 — 3,5 11 im
allgemeinen imd von 4 fi in seltenen Fállen. Dieser Fingerhut ist in einem sehr wieder-
standsfáhigen, schleimartigen, hellgelben, sogenannten Kelch eingeschlossen. Beide sind
Produkte dér Zelle. Die Fossilien entsprechen eigenthch diesen „Skelettelementen”.
Die Fortpflanzung erfolgt durch Teilung dér Zelle lángs dér longitudinalen Achse. Somit
entstehen gewöhnlieh 2 bis 4 Tochterzellen nebeneinander, von denen jede einzelne inner-

lialb dér gemeinsamen Mutterwand einen neuen Fingerhut ausseheidet. Imierhalb dér
Kolonie werden die einzelnen Kelche von einem dieken Stiel zusammengehalten, dér vöm
Ende des Kelches zimi Zentrmn des Aggregats láuft.

Bemerkung : Nachdem die Verfasserin ihr Untersuchungsmaterial mit den in

dér Literatur angeführten Angaben, Besclireibímgen imd Abbildímgen verghehen liatte,

konnte sie ihre Formen mit dér Art Botryococcus luteus von A. Traverse, die aus den
feinkörnigen Bergmitteln des „Brandon-Komplexes” bei Vermont beschrieben worden
waren, identifizieren. Wir sind mit Traverse einverstanden, indem er behauptet:
„Bei dér Identifizierung eines friihtertiáren Fossils mit einer lieute lebenden Art niüssen
wir vorsiclitig sem, bis die Identitát zweifellos nicht bestátigt ist”. Unsere Exemplare
zeigen eine strukturelle Übereinstimmung mit dér von I. C. Cookson [1] aus
Australien beschriebenen Art Botryococcus braunii, was selbstverstándlich ist, da A.
Traverse — dér auch das australische Matériái untersueht hat — die beiden Fossi-

lien für konspezifisch hált.

Dér heute lebende Botryococcus stellt eine háufige kolóniáié Planktonalge dar.

Er ist kosmopolitisch, lebt in Süsswasser-Seen und Mooren, doch tritt er auch im Salz-
wasser und im Brackwasser háufig auf: in den Coorong-Lagunen in Australien („cooron-

git”) imd in mauclien Salzwasser-Seen in dér Sowjetunion.



A SZEGEDI TÉGLAGYÁRI LÖSZ-SZELYÉ1VY FINOMRÉTEGTANI
FELBONTÁSA

SZÓNOKY MIKLÓS*

Összefoglalás : A Duna-Tisza-közi hátság középs részének nagy vastagságú,
eolikus eredet pleisztocén rétegsora kelet felé kiékül, folyóvízi és idszakos állóvízi réte-

gekbe megy át. A Tisza mellékén, így Szeged környékén is, a hátsági eolikus kifejldés
pleisztocént már csak a felszíni néhány méteres lösz képviseli. Ez a löszréteg a szegedi,
Bajai úti téglagyár alapul választott szelvényének üledékföldtani-finomrétegtani feldolgo-
zása nyomán, két részre tagolódik. A würmi, és a würmi 3 eljegesedési szakasz egymásra
csekély kzetkifejldés-változással települt löszrétegeit tartalmazza.

A Duna-Tisza-közi hátság középs részének nagy vastagságú, eolikus eredet

pleisztocén rétegsora M i h á 1

1

z I. megismerései [7] nyomán kelet felé fokozatosan

kiékül, folyóvízi és idszakos állóvízi rétegsorba megy át. A Tisza-völgy felé tellát csökken

a lösz és futóhomokrétegek száma és vastagsága, helyettük folyóvízi és idszakos álló-

vízi lerakódások mutatkoznak. Pusztaszer vidékén (Szentes DNy, 20 km) a hátsági két

fels löszréteget még vastag futóhomokréteg választja el, ez azonban kelet felé vékonyo-

dik, lencsékre szakadozik, kimarad. így a két fels löszréteg közvetlenül egymásra tele-

pül, s úgy látszik, mintha egyetlen eljegesedési szakasz alatt képzdött volna.

Pusztaszertl délre, Szeged közelebbi környékén is egyetlen, tagolatlan löszréteg

mutatkozik a felszínen. A paksi pleisztocén alapszelvény würmi
2 -f- würmi3

löszrétegének

egymásra települése [6] a pusztaszeri szelvény tanúságával együtt azonban arra mutat,

hogy a Szeged környéki felszíni löszképzdmény is két eljegesedési szakasz, a würmi2

és würmij löszrétegeit egyesíti, amint arra a Szeged környéki lösz középs tagozatának

homokosodása, st elválasztó futóhomoklencse közbeiktatódása nyomán — Fehértó,

Székhalom — [7, 8, 9] is következtetni lehet.

Tanulmányunk a felvázolt probléma finomrétegtani megoldását tartalmazza, a

típusszelvényül választott szegedi, Bajai i'iti téglagyári szelvény rétegsorának feldolgo-

zása alapján. Az anyagvizsgálati eredményeket a puhatest-fauna vizsgálatára alapozott

finomrétegtani felbontás szolgálatába állítottuk, így a kzettani kifejldés különválasz-

tott jellemzésére, a rétegsor elkülönített leírására itt nem kerül sor. A rétegsor jellemz

üledéktípusainak szemcseösszetételi görbéit az 1 . ábra, az egyes szemcsenagyságrészlegek
- szelvénybeli változásait, CaC03

-tartalmának ingadozását, egyes kzetmechanikai jellem-

zit a 2. ábra, rétegsorát a 3. ábra tünteti fel.

A rétegsor finomrétegtani felbontására legalkalmasabbnak a puhatest faima

összetételének és összetétel-változásainak vizsgálata mutatkozott. P faunaösszetételek-

ben és változásokban érzékenyen rögzítdik az egykori éghajlat s a negyedkori rétegtani

tagolás alapját adó éghajlatváltozás iránya és mértéke. A faunákban szerepl fajok ma
is élk, életviszonyaik ismertek.

A rétegsor minden 20 cm-es szakaszából azonos mennyiség, 8,5 kg anyagot dol-

goztunk fel. A fajokat iszapolással tettük szabaddá. 35 csiga és 2 kagylófaj 17,440

példánya került el a rétegsorból, Ostracoda és rovarmaradványokkal.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1962. október 3-i eladóülésén. Készült a Szegedi József
Attila Tudományegyetem Földtani Intézetében. Kézirat lezárva 1963. III. 15-én.

6*
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Rotarides M. [12] Szeged vidéki lösz tanulmánya szerint a szegedi repültér

melletti árok kevert faunája 27 fajból áll. A Bajai úti téglagyári szelvény közelében vég-

zett gyjtései azonban még a biosztratigráfia mennyiségi módszereinek elterjedése eltti

idre estek.

A fauna általunk végzett feldolgozásában Horváth A. csoportosítását alapul-

véve M i h á 1

1

z I . kezdeményezésére Horváth Andorral és M u c s i Mihállyal

részletesebb csoportosítást dolgoztunk ki, amely a fajokat elssorban víz- és higényesség

1. ábra. Jellemz üledéktipusok szemcseösszetételi görbéi a szegedi, Bajai úti téglagyár szelvényébl,
1. bsz: 2,0— 2,2 m, 2. Kissé aleuritos lösz: 3,6— 3,8 m, 3. Agyagos, löszös aleurit: 3,8 — 4,0 m, 4. Aleuritos

agyag: 4,2 -4,4 m.

Fig. 1. Korngrössenkurven charakteristischer Sedimenttypen aus dem Profil dér Ziegelei in dér Baja-
Strasse. 1, X,öss: 2,0— 2,2 m, 2. höss mit wenig Aleurit: 3,6— 3,8 m, 3. Toniger Aleurit mit Löss: 3,8 — 4,0 m,

4. Aleurithaltiger Tón: 4,2— 4,4 m

szempontjából választja külön. így állandó vizet igényl, idszakos vízi, vízparti, nedves-

térszíni és száraz területen él csigák csoportjait különböztettük meg. Higényük
figyelembevételével hidegkedvel, euriterm és melegkedvel alcsoportokat különböztet-

tünk meg. A rétegsor keletkezési körülményeit figyelembe véve ez a csoportosítás volt a

legmegfelelbb.

A fauna százalékos megoszlását az életmód szerint csoportosítva a táblázat és a

3. ábra tünteti fel.

Rétegtani sorrend szerbit haladva a következket állapíthatjuk meg:

5,0— 4,8 m: kissé agyagos aleurit. Famiaegyüttese a benne lev limonitos konkré-

ciós rétegbl került el. Faj- és egyedszám szempontjából szegényes: Valvata pulchella,

Bathyomphalus contortus, Pisidium cinereum, Galba truncatula mutatkozott benne.

Állandó és idszakos vízi hidegkedvel fajok jellemzik.

4,8— 4,2 m közötti agyagos rétegek. Faj- és egyedszám tekintetében igen szegé-

nyek. A példányok töredékesek. Jellemz a Bithynia leaclii nagy %-a (75%). Számukat
ellenálló, szarunem fedik alapján állapítottuk meg. Kívülük kevés Succinea pfeifferi

(fiatal példányok), Stagnicola palustris töredék és Deroceras agyeste mészlemezke mutat-

kozott.

A löszréteg fekvjében lev agyagos, aleuritos rétegek tehát csendesviz, hosszan-

tartó állóvízben keletkeztek, melyek áradások idején kapcsolatban voltak a Tiszával,

így üledékanyaguk a Tisza öntéseibl származik. Keletkezésük nem feltétlenül az évi
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csapadékmennyiség növekedésének következménye, tehát lehet eljegesedési szakaszheli

is, amit más helyrl pollenvizsgálat bizonyított [i i ] . A fekvrétegek faunatartalmát a

kilúgozódás is csökkenthétté.

4,2 m-tl a felszínig lösz kifejldés összlet mutatkozik. Ennek 4,0— 3,8 m közötti

része átmeneti jelleg; felsbb részem löszös, faimája már gazdagabb.

4,2— 3,4 m között a Bithynia leachi kivételével az állóvízi hidegkedvel és euriterm

fajok mennyisége megnövekedett. Az idszakos vízi fajok közül az Anisus planorbis
,

2. ábra .Jellemz szemcsenagyságrészlegek lefutása (baloldali diagram), CaC0 3 -tartalom ingadozása, kötött-
ségi értékek („b”), képlékenységi határértékek („c”) változása (jobboldali diagram) a szegedi, Bajai úti

téglagyár szelvényében

Fig. 2. Ablauf dér charakteristisehen Komgrössenfraktionen (Diagramm von links), Schwankung des
CaCOj-Inlialts Kohásionswerte (,,b”), Veránderung dér Plastizitátsgrenzwerte („c”) (Diagramm von

reehts) im Profil dér Szegeder Ziegelei (Baja-Strasse)

Stagnicola palustris, Anisus spirorbis szintén fokozott mennyiségnövekedést mutat.

A Succinea oblonga megjelenése fokozatosan elmocsarasodó stádiumot jelöl. A nedves-

térszíni fajok kis mennyiségben szerepelnek.

A 3,4— 2,4 m közötti löszben a fauna faj- és egyedszámban hirtelen gazdaggá

válik. A hidegkedvel állóvízi fajok közül a Pisidium obtusale 3,2— 3,0 m-ben éri el leg-

nagyobb egyedszámát. A Valvata pulchella, Bithynia leachi 3,4 m-ben, a Gyraulus laevis,

Bathyomphalus contortus pedig 3,2— 3,0 között éri el legnagyobb %-értékét. Az állóvízi

euriterm fajok közül a Pisidium cinereum ri,23%-kal szerepel. Az idszakos vízi hideg-

kedvel Gálba truncatula és Anisus leucostoma száma szintén emelkedik. A Stagnicola

palustris nagy egyedszáma s a Stagnicola palustris corvus %-os emelkedése optimális

élettér kialakulását bizonyítja, kiszáradás tehát nem volt. A nedves térszíni fajokat a

Vertigo pigmaea és az Euconulus trochiformis képviseli. Tréshatáruk tág. A Zenobiella

rubiginosa mennyisége 3,4 m-ben tetz. A vízparti fajok mennyisége nem változik.

A hidegkedvel és euriterm fajok kiugró mennyisége szembetn. A faunakép
alapján a jellemzett rétegsor eljegesedési szakasz alatt jött létre. A csigák élettere vál-

tozatlanul hidegvíz mocsár gazdag növény-borítással.
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2,4 2,2 m között az állandó vizet igényl hidegkedvel és euriterm csigák még
jelents mennyiségben szerepelnek ( I alvata pulchella, Gyruulus laevis, Vdivata cristata,

B athyomphalus contortus). A Bithynia leachi mennyisége emelkedik (24,3%). Az Aplexa
hypnorum hiánya a Galba truncatula igen kis %-ban való elfordulása s a melegkedvel

3. ábra. A feltárás rétegsora (1 — 11) és fauuaösszetétele (a— k): 1. Lösz, 2. Finomhomokos lösz, 3. Kissé
agyagos aleurit, 4. Igen agyagos aleurit, 5. Agyag, 6. Igen humuszos talaj, 7. Kissé humuszos talaj 8
Gyengén humuszos talaj, 9. Meszesedett réteg, 10. kánonit konkréciók, 1 1.' kimonitos konkréciók Fauna
összetétele: a) Állandó vízi, hidegkedvel, b) u. a. euriterm, c) Idszakos vízi, hidegkedvel, d) u.a.
eunterm, e) u. a. melegkedvel, f) Vízparti, euriterm

, g) Nedvestérszíni, hidegkedvel, h) u. a. euriterm
i) u. a. melegkedvel, j) Száraztérszíni melegkedvel, k) u. a. euriterm

Fig.3. Schichtreihe (r — n) und Fauneuzusammensetzung (a— k): 1. köss, 2. Feinsandiger köss 3 Wenm
tomger Aleurit, 4. Stark toniger Aleurit, 5. Tón, 6. Stark humushaltiger Bódén, 7. Wenig huníushaltiger
Bódén, 8. Wenig humushaltiger Bódén, 9. Kalkige Schieht, 10. kimonit-Konkretionen, n. kimonithaltige
Konkretionen. Zusammensetzuug dér Fauna: a) Standig Wasser und Kálte bevorziehende Fauna b)
dasselbe eurytherm, c) Zeitiveise Wasser und Kálte bevorziehende Fauna, d) dasselbe eurytherm’ e)
dasselbe thermophil, f) kitoral-eurytherm, g) Násse und Kálte bevorziehende Fauna, h) dasselbe
eurytherm, 1) dasselbe thermophil.fj Trockenheit und Wárme bevorziehende Fauna, k

)

dasselbe eurytherm

Planorbis corneus és Anisus septemgyratus jelenléte azonban már enyhülésre vall. Az
idszakos vizet igényl és nedves térszíni fajok száma csökken, a vízzel borított terület
kiterjedéseinek növekedése következtében.

2,2 — 2,0 m között jelents faj- és egyedszám csökkenés mutatkozik (6 faj 145
egyed)- A Bithynia leachi mennyisége itt a legnagyobb (89,6%). Vázmaradványokat
nem találtunk, csak fedket. Az elz és utána következ szinttel való darabszám szerinti

összehasonlításban nagy eltérés nem mutatkozik. A Bithynia leachi nagy %-os kiugrását
fosszilizációs körülmények váltották ki: a vázak kilúgozódtak, csak a fedk maradtak
meg. Ugyanez történt a többi gyenge vázú csigafajjal is. Az együtt mutatkozó másik
négy faj igen kis egyedszámban szerepel, vázuk igen rossz megtartású (Succinea putris,

Succinea pfeiffevi, Stagnicola pulustris es Derocevas agyeste mészlemezkéje). Úgy meleg-
kedvel faj mutatkozott egyetlen példányban: Anisus septemgyratus

.

A Suecineák meny-
nyisége az elz és következ mintában alig változik, nagy %-os mennyiségük növény-
zettel bentt mocsaras vizet jelöl. E réteg „interstadiális” jelleg, csapadékos éghajlatrí
utal: a vizes területek nagysága megnövekedett, a csapadéknövekedés pedig az üledék-
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kilúgozódást elsegítette. Erre mutat a Bithynia leachi és egyéb mészvázak eltnése,

valamint a mészkonkréeiók rétegbeli szélsséges mérete, az üledékbl és mészhéjakból

kilúgozott mészanyag szolgáltatta ugyanis a konkréciók mészanyagát. A Bithynia leachi

mennyisége következtetésünkkel nem áll ellentétben. A felmelegedés mértéke nem volt

m

4 . ábra. Bithynia leachi Shep. héj (a) és fed (b) mennyiségének változásai (baloldali diagram); Stagni-
cola palustris curta C 1 e p. (a) és Stagnicola palustris corvus G m. (b) százalékos megoszlása, c) = a két

változat összesen (jobboldali diagram)

Fig. 4 . Kvantitative Ánderungen dér Schalen (a) und Deckel (b) von Bithynia leachi Shep. (Diagramm
von links). Perzentuelle Verteilung von Stagnicola palustris curta C 1 e p. (a) und Stagnicola palustris

corvus G m. (b). c) = Beide Varietáten zusammen (Diagramm von rechts)

olyan jelents, hogy melegigényes faj lépett volna fel nagy számban. Az „interstadiális”

jelenlétét itt a klíma csapadékosabb volta jelenti.

2,0— 1,6 in között a Bithynia leachi mennyisége csökken, a többi hidegkedvel
vízi faj %-os mennyisége viszont fokozatosan növekszik, az Anisus vorticnlus és Anisus

leucostoma kivételével. A nedves térszíni fajok közül a Vertigo pygmaea e's az Euconulus

trochiformis mennyisége csökken, tehát a térszín vízzel borított, mocsaras, gazdagon

beborítva növényekkel. A hideg idszak tart, de bizonyos enyhülés tapasztalható.

1,6— 1,0 m közötti löszrétegben a faunaegyüttes faj- és egyedszámban leggazda-

gabb (21 — 25 faj. 2.414 db egyed). A Valvata pulchella, Bithynia leachi, Bathyomphalus

contortus, Pisidium cinereum, Gyraulus laevis, Aplexa hypnorum, Anisus vorticulus és az

Anisus leucostoma, tehát a hidegkedvel vízi fajok mennyiségének kiugrása hideg, álló

ill. idszakos vizet jelez. A nedves térszíni csigák mennyisége szintén emelkedést mutat_
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1,4— 1,2 in között 1 példányban Trichia hispida is mutatkozott. Ez száraz térszíni lösz-

ben közönséges, ide valószínleg bemosással került. A Valvata piscinalis, Limnaea stag-

nalis egy-egy példánya szintén csak itt mutatkozott.

A fauna %-os megoszlását összesít 3. ábrából leolvasható a hidegkedvel fajok

ugrásszer elretörése. Ez a faunakép eljegesedési szakaszra enged következtetnünk.

egyedszám db

5. ábra. Fajszátn (a) és egyedszám (b) változásai

Fig. 5. Veránderuagen dér Spezies- fa) und Individuenzalil (b)

A hidegkedvel és az euritenn állandó vizet és idszakos vizet igényl fajok %-os'

csökkenése és a melegkedvel szárazföldi fajok megjelenése az éghajlat fokozatos mele-

gedését mutatja az 1,0— 0,8 m-ben (Cepaea vindobonensis)

.

Megjelenik a Pisidium ob-

tusale, mely a Duna-Tisza-közén vizenys réteken ma is gyakori. A Succinea pfeifferi,

Stagnicola palustris, Anisus planorbis nagy mennyisége kedvez életfeltételekre, mocsári

környezetre, dús növényzetre enged következtetnünk.

0,8— 0,4 m között a szárazföldi melegkedvel fajok egyedszáma növekszik. A
hidegkedvel Valvata pulchella és Bithynia leachi jelenléte még a víz hideg voltát mutatja.

Némi kiszáradás is lehetséges. A Stagnicola palustris curta kis egyedszáma is az idszakos

kiszáradásokra utal.

Az utolsó eltti szakaszban már uralkodó a száraz meleg területen él Helicella

obvia, de az idszakos vizet igényl fajok száma még sok. A Galba truncatula még a mai-

nál hvösebb klímát kedveli. Az Anisus spirorbis, Anisus planorbis, Anisus septemgyra-

tus, Stagnicola palustris a mérsékelten meleg éghajlatot kedveli. A faunakép iszapos,

növényzettel bentt, sekély állóvizet jelöl, idszakosan kisebb kiszáradásokkal.

A legfels szmtben a Succinea putris jelenléte mocsaras területre utal. A Monacha
chartusiana és a Helicella obvia recens szárazságtr és melegkedvel fajok uralkodó volta

holocénkort bizonyít. A pleisztocén felé az átmenetet a Helicella hungarica és a Chondrula

Iridens képviseli. A terület tehát mocsaras volt, s a maihoz hasonló éghajlat uralkodott.
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A vizsgálatok eredményeképpen megállapítható, hogy a Szeged környéki „infúziós”

lösz a pleisztocén utolsó két jeges szakaszát (würmi, és würmi3 )
képviseli, mint ahogy azt

Miháltz I. feltételezte. A terület b és hidegviz vízinövényekkel ersen bentt
mocsár volt, helyenként kiemelked részekkel, ligetekkel. A pleisztocén utolsó eljegese-

désének hvös, száraz éghajlatát a holocén melegebb és csapadékosabb éghajlata kö-

vette, ami a felszíni talaj faunaképébl is kitnik.
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Feinstratigraphische Gliederung des Lössprofils in dér Ziegelei von Szeged

M. SZÓNOKY

Die oberfláeliennahen Scliichten des mittleren Teiles des Donau-Theiss-Zwischen-
Tückens bestehen bis zu emer grösseren Tiefe aus áolischen Sedimenten, wáhrend irn

O-lichen Teil, dem Theiss-Tal zu, die tieferen Lössschichten sich zwischen fluviatilen

und lakustrisehen Ablagerungen auskeilen. In dér Theiss-Gegend und ün Gebiet jenseits

dér Theiss ist schon nur eine scheinbar einzige Lössschicht vorhanden, die aber aus
zwei aufeinander lagemden Schichtgliedem besteht. Ebenso in zwei Schichtglieder
lásst sich auch dér Infusionslöss in dér Umgebung von Szeged teilen. Wir habén seine
zwei Glieder im Profil dér Ziegelei von Szeged durch Untersuchung dér Lithologie und
dér Molluskenfauna an Hand von je 20 cm entnommenen Proben nachgewiesen.

Auf Grund dér bestimmten 1 7 440 Individuen weist die Molluskenfauna die sich

in den Ablagerungen aussemde zweiteilige Gliederung noch augenfálliger auf. In den
unteren und den oberen Abschnitten des Lössprofils dominieren die Arten, die in peri-

odischen Gewássem, am Ufer oder in trockenem Milieu gelebt habén. lm Löss mit einer
weniger charakteristischen granulometrischen Zusammensetzung, dér beide Schicht-
glieder voneinander trennt, nimmt dér Prozentsatz jener Arten in grossem Masse zu,

welche die stándigen Gewasser bevorzugen.
All diese Tatsachen deuten darauf hin, dass dér scheinbar aus einer einzigen

Schicht bestehende Löss dér Umgebung von Szeged die zwei letzten Stadialen dér
Würm-Eiszeit einschliesst.



A MARCAL HORDALÉKÁNAK ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA
BIDEÓ GÁBOR - Dr. TÖRÖK ENDRE*

Összefoglalás Szerzk megvizsgálták a Mareal-folyó hordalékának ásványos
összetételét. A durva frakció ásványait mikroszkóppal, a finom frakció ásványait pedig
röntgendiffrakciós módszerrel azonosították.

A Marcal Adorjánháza és Marcalt közötti szakaszának hidromorfológiai és hidro-

gráfiai viszonyaival [i] foglalkozó dolgozathoz elkészítettük a folyó hordalékának ásvány-

tani vizsgálatát is. Ennek eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze.

A Marcal vízgyjt területe földtanilag változatos felépítés. Keleten a Dunántúli

Középhegység mezozóos képzdményei, délrl a balatonfelvidéki bazalt-vulkánitok,

nyugaton a kristályos pala lepusztulási termékeibl képzdött dombvidék határolja.

A hordalék ásványai között ezekre a területekre jellemz ásványok mind kimutathatók.

A vizsgált minták a folyó középs — Adorjánháza és Marcalt közötti — szakaszá-

ról származnak ( i . ábra)

.

A minták egy részét a Marcal mai hordalékából, másik részét a

régebbi hordalékba mélyített sekély fúrásból gyjtöttük be. Ezen kívül megvizsgáltuk

még aBittva-patak hordalékát ésabánhalmai homokbánya anyagát

is.

A vizsgálatok során a 0,2 mm-nél nagyobb szemcséket mikroszkóppal, az ennél

finomabb részletet röntgendiffrakciós módszerrel határoztuk meg.

Vizsgálati eredmények

a) Mai hordalék 1. minta. A Marcal karakói szakaszáról származik. Túlnyo-

móan 0,4 és 0,1 mm 0 közötti szemcsék (2. ábra). Nehézásvány tartalma 2,2 — 2,8%
között.

A könny részlegben jelents mennyiség karbonátos törmelék mellett szilánkos

törés kvarc uralkodik. Nagyobb mennyiség szaruk és földpát is észlelhet. Utóbbi

zömmel oligoklász és bytownit.

A nehézsávány részlegben nagyobb mennyiség muszkovit, kevesebb biotit, barila

és zöld amfibol, cirkon és gránát található.

2. minta. A Torna-patak beömlése után az Adorjánháza— Celldömölk közötti

szakaszról származik.- A szemcsék lényegesen nagyobbak, túlnyomóan a 0,4 mm felett

vannak. A nehézásványok mennyisége elznél kisebb: 0,3—0,8% között. Az ásványos

összetétel lényegében megegyezik az elbbivel, azonban sokkal több benne a karbonát

ásvány.

b) Ártéri üledékek. Az értéri üledéket a 3 fúrás (2, 3, 5) tárta fel (1. ábra).

Az anyag durvább részének ásványos összetétele azonos a hardalék ásványos összetételé-

vel, az agyagrészleg ásványait röntgendiffrakciós vizsgálattal azonosítottuk.

A 2. fúrás anyagából 3 felvétel készült 3,0, 3,4 és 4,2 m mélységbl. Mindhárom
mintában uralkodik a kvarc, mellette illitet és szerieitet lehet kimutatni. Ezen kívül felte-

* Bemutatva a Magyarhoni Földtani Társulat 1962. november 28-i eladóülésén. Kézirat lezárva:
1963. I. 25.
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het földpát jelenléte. A 3 fúrás anyagából két felvétel készült. Ebben is kvarc az uralkodó

ásvány, mellette szericitet észleltünk. A 2,3 m-rl származó mintában még kalcit, a 2,6

m-bl származó mintából pedig a földpát vonalai mutathatók ki.

c) Bittva-patak hordaléka. Mintavétel helye: A Marcal-csatornába

-való torkolása eltt. Szélmezpusztától délre. A durva részleg vizsgálatából mikroszkóp

alatt legömbölyödött kvarcot lehet kimutatni.

.1. ábra. A Marcal-völgy földtani szelvénye. Magyarázat: I. Vasmegyei Marcal-csatorna, II. Marcalf-
csatorna, III. Veszprém megyei Marcal-csatorna; 1. Homok, 2. KI = kzetliszt, J = aleurit, A = agyag,

3. JA = aleuritos agyag

Abb. 1. Geologisches Profil des Marcal-Tales. Zeichenerklárung; I. Marcal-Kaual im Komitat
'Vas, II. Marcalf-Kanal, III. Marcal-Kanal im Komitat Veszprém; 1. Sand, 2. KI = Schlamm, J = Aleurit,

A = Tón, 3. JA = aleuritführender Tón

2. ábra. Az ártéri üledékekbl vett minták szemeloszlás-görbéje. Magyarázat: R,— R 3 = 2. sz.

Járás anyagából, R, — R 5 = 3. sz. fúrás anyagából, R, = 5. sz. fúrás anyagából, B = Bittva folyó horda-
léka, E =f Bánhalmi homokbánya anyaga

Abb. 2. Kurve dér granulometrischen' Verteilung dér den Hochflutsedimenteu entuommenen Proben.
Zeichenerklárung: R, —

R

3 = aus dem Matériái dér Bohrung Nr 2, R,-

R

5 = aus dem Matériái
ider Bohrung Nr 3, R„ = aus dem Matériái dér Bohrung Nr 5, B = Geschiebe des Bittva-Flusses, E =

Matéria! dér Sandgrube von Bánhalma
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A nehézásvány részlegben opak zárványokat tartalmazó kvarc, gránát, klorit,

cirkon, staurolit és magnetit mutatható ki. A kvarc zárványait pontosan késbb kívánjuk,

azonosítani. Feltn az amfibolok és piroxének teljes hiánya. A mintákból 2 röntgenfelvé-

tel készült a 0,1 mm-nél kisebb, valamint 0,1 és 0,2 mm közötti részlegbl. A 0,1 mm-nél
kisebb részben uralkodó a kvarc, mellett fölpát, szericit és illit találhatók. A 0,1 mm és 0,2

mm 0 közötti mintában a kvarc mellett önálló vonalakkal csak az illitet lehetett kimu-
tatni. v

d) Bánhalmai homokbánya anyaga . A minta a bánhalmai
homokbánya alsó, jelenleg fejtett szintjébl származik. A begyjtött mintában feltn
a sok csillám, muszkovit és biotit. Ez részben igen sok zárványt tartalmazó saggenit

rácsot mutat, e mellett a durva frakcióban kvarc, staurolit, klorit található. A kvarc itt

is az elbbiekhez hasonlóan zárváuyos, azonban ersebben sarkos. A 0,1 mm alatti frak-

cióban a röntgenvizsgálatok kvarc, földpát és szericit jelenlétét mutatják ki. Agyagásvány
a mintában nem található. A 0,1 mm feletti frakcióban pedig csak födpát van a kvarc
mellett önálló vonalakkal képviselve (I. táblázat).

Vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a hordalék ásványos összeté-

tele megfelel a lehordási terület földtani felépítésének. Az ásványegyüttes pliocén

bazaltból, mezozóos karbouátösszletbl, a Bittva-patak hordaléka pedig a homokbánya
anyagához hasonlóan paleozóos kristályospala lehordási területrl származik.

A begyjtött minták ásványos összetételének százalékos összesítése — Prozentuelle mineralische
Zusammensetzung dér eingesammelten Proben

I. táblázat — Tabelle I.

Mai
hordalék

Ártéri üledék Bittva hord. Homokbánya
Bánhalma

mikr. %
II. ni.

fúrás %

V.
mikr. % rig.% mikr.% rtg.%

Kvarc 75-80 75 50 50 7o -75 70 60— 65 60— 70
Plagioklász 20-25 5 15-18 3°

—
3°

Iliit (agyagásvány) . 20 — — — —
Kalcit — —

5° — — — IO —
Szericit — — 50 — — — —
Kzetüveg 6 — 12 — — — — — —
Nehézásvány 0,3— 0,8 — — — 5-3 — 15-20 —
Barna amfiból 30 — — — — — —
Zöld amfiból 20 — — — — —
Cirkon 15 _ — 20 —

5
—

Gránát 15 — Á —
3°

— —
Biotit IO — — — IO — 30 —
Muszkovit 5

— — — — —
3°

—
Staurolit — — IO — 15 —
Klorit *_ _ IO — 15 —
Magnetit — — — — 10 —

5
—

Olivin stb *IO — — — 10 — — —

mikr. = mikroszkópi vizsgálat — Mikroskopische Untersuchung
rtg. = röntgendiffrakciós vizsgalati eljárás — Röntgendiffraktometrische Untersuchungsmethode

IRODALOM - UTERATTJR

Török E.: Hidromorfológiai és hidrogeográfiai megfigyelések a Marcal völgyében, annak Adó
jánháza— Marcalt közötti szakaszán. Disszertáció, 1962.



Bidló— Török : Marcal-hordalék vizsgálata 247

Mineralogische Untersuchung dér Geschiebe des Marcal-Flusses

G. BIDIyÓ - Dr. E. TÖRÖK

Die mineralogische Untersuchung dér Geschiebe vöm Flussabschnitt zwischen
Marcal-Adorjánháza und Marcalt wurde durchgeführt. Die Untersuchrmg erfolgte

teils mit Mikroskop, teils mit Anwendung dér Röntgendiffraktionsmethode. In den holozá-
nen Geschieben herrschen Ouarz, Homstein und Feldspat vor, wáhrend in dér Fraktion
dér Schwennineralien Muskowit, Biotit, Amphibol, Zirkon und Gránát anzutreffen sind.

Die Röntgendiffraktionsuntersuchvmg ermöghchte neben Quarz auch Ilht und Serizit

in den Hochflutsedimenten nachzuweisen. lm Geschiebe des Bitva-Baches können
neben Quarz auch Gránát, Clilorit, Zirkon, Staurolith imd Magnetit nachgewiesen werden.
lm Matériái dér Sandgrube von Bánhalma sind grosse Mengen von Muskowit und Biotit
zu finden. Die mineralogische Zusammensetzung dér Geschiebe entspricht dem geologi-

schen Bau des Abtragungsgebietes.



HÍREK — ISMERTETÉSEK

Kitüntetések

Dr. Schmidt Eligius Róbert tagtársunkat 1963 április 4 alkalmából Munka
Érdemrenddel tüntették ki „Magyarország vízföldtani atlaszának” szerkesztésével
elért nemzetközi sikereiért.

Dr. Tasnádi Kubacska András választmányi tagunk Paleopathológia c.

munkáját a Magyar Tudományos Akadémia 1963 áprilisi Naggylésén második fokozat-
tal és a vele járó 6000 Ft. -tál jutalmazták.

Kinevezés

Dr. Láng Sándor tagtársunkat, a földrajzi tudományok kandidátusát 1963
április i-i kelettel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természeti Földrajzi Tanszékére
tanszékvezet docenssé nevezték ki.

Egyetemi doktori szigorlatok

Pécsiné Donáth Éva tagtársunk 1963 február 22-én az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Karán doktori szigorlatot tett „summa cum
laude” eredménnyel. Doktori értekezésének címe: Duna terasz anyagok görgetettségi
vizsgálata Linztl Calafatig.

Szederkényi Tibortagtársunki963február27-én azEötvösLorándTudomány-
egyetem Természettudományi Karán doktori szigorlatot tett „summ a cum laude”
eredménnyel. Doktori értekezésének címe: Üledékföldtani vizsgálatok a Mecsekhegység
déli elterében.

O r a v e c z János tagtársunk 1963 április 19-én az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Természetiudományi Karán doktori szigorlatot tett „summa cum laude” eredmény-
nyel. Doktori értekezésének címe: Összehasonlító triász tanulmányok a- Magyar Közép-
hegység északkeleti részébl.

A Magyar Állami Földtani Intézet 1963. évi Beszámoló ülései

(1963 február 20— 22.)

Február 20. Déleltti ülésszak :

Ehlök: F ü 1 ö p József

F ü 1 ö p József: Az Intézet 1962. évi tevékenysége

Mecsek hegység

Nagy Elemér : A Pécs környéki alsóliász kszénösszlet földtani vizsgálata
Láda Árpád : A Pécs környéki aknák bányaföldtani áttekintése
Noskené Fazekas Gabriella: A Pécs környéki alsóliász kszénösszlet

üledékes kzettani vizsgálata
Bárdossy György — Barabásné Serényi Erzsébet: A Pécs környéki

alsóliász kszénösszlet geokémiai vizsgálata
Hámor Géza: A mecseki miocén sföldrajzi kapcsolatai

Havas Margit: A pécsszabolcsi miocén rétegösszlet faunája
Ravaszné Baranyai Lívia: A felshelvéti üledékciklus ásványkzettani

vizsgálata
Vita ( a Mecsek hegységi eladásokhoz) : VadászE.,RavasznéBaranyaiL„JantskyB.

Bakony hegység

Benkné Czabalay Lenke: Bakonyi apti-szenon csigafaunák fejldés-
története

K n a u e r József: A „Lombardia-kérdés”
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Horváth né Deák Margit : Planktonszervezetek a munieriás agyag- és
márgasorozatból

Méhes Kálmán: Bels szerkezet tanulmányok Magyarország krétaidszaki Orbi-
tolináin

Vita (a Bakony hegységi eladásokhoz): MajzonL., Horváthné Deák M., Méhes K.,
Kretzoi M., Kaszap A., Knauer J.

Február 20. Délutáni ülésszak :

Elnök: K o n d a József

Dorogi-medence
Gidai Bászló: A Dorogi-medence eocén képzdményeinek kifejldési területei
Nagy Géza: A Dorogi-medence K-i peremének földtani felépítése

S i p o s s Zoltán: Az ohgoeén összletet ért fiatalabb kéregmozgások
Sárköziné Farkas Erzsébet : A Dorogi-medence alsóeocén képzdményei-

nek üledékes kzettani vizsgálata
Iharosné Laczó Ilona: A Dorogi-medence középseocén barnakszén-

telepeinek szénkzettani vizsgálata
Kedves Miklós: A lábatlani alsóeocén palynológiai értékelése
Bartha Ferenc — Kecském étiné Körmendy Anna. A Dorogi-

medence csökkentsósvizi képzdményeinek faimája
Vitálisné Zilahy Lídia: A Dorogi-medence eocén Foraminifera faunája
Csánk Elemérné: A Dorogi-medence oligocén foraminiferás agyagmárga összle-

tének ‘üledékes kzettani vizsgálata
Vita (a Dorogi-medencei eladásokhoz) : Vadász E., Kedves M., Vadász E.

Február 21. Déleltti ülésszak :

Elnök: K o n d a József

Mátra hegység

V i d a c s Aladár: Beszámoló a Mátra hegységi földtani kutatások 1962. évi
eredményeirl. — A Mátra hegység középs részének szerkezeti szelvénye

Csillagné Teplánszky Erika: Ércmikroszkópos vizsgálatok a középs-
mátrai új érctelérek anyagán

Vargáné Mát hé Klára : Oxidációs kzetváltozások a Mátra hegységi vul-
kánitokon

Varga Gyula — Guzyné Somogyi Aranka : Kontaktszegélyek ásvány-
tani és geokémiai vizsgálata

Székely Ágnes: A Mátra hegységi anyagásványok genetikai vizsgálata
Gedeon Arzén: Beszámoló a Mátrahegységben végzett geokémiai vizsgálatokról
Vita (a Mátra hegységi eladásokhoz) : Balogh K., Kiss J., Erdélyi J., Kuthan M.

(Bratislava), Vidacs A., Székely Á., Varga Gy., Kiss J., Varrók K.

Tokaji-hegység

Pantó Gábor: A Tokaji-hegység földtani kutatása
Gyarmati Pál: A Tokaji-hegység É-i részének andezitfajtái
Z e n t a i Péter: Beszámoló a Tokaji-hegységben végzett geokémiai vizsgálatokról

E r h a r d t György: A füzérkajatai földtani alapfúrás
Vita (a Tokaji-hegységi eladásokhoz) : Szádeczky-Kardoss E., Székyné P'ux V.,

Pantó G., Gyarmati P.

7 Földtani Közlöny
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Térképszerkesztés

Szentes Ferenc: Áttekint és részletes földtani térképek szerkesztésének és
közreadásának problémái

R a dó ez Gyula: A Borsodi-medence bamakszéntelepes rétegcsoport
jának

összehasonlító vizsgálata
Vita (a térképszerkesztési eladásokhoz) : Alföldi L- , B alogh K. , Báldi T. , Radócz Gy_

Február 21. Déleltti ülésszak :

Elnök: Ronda József

Síkvidék

Rónai András: Nemzetközi együttmködés a negyedkor földtani vizsgálata.
terén

lloldvay Loránd: A Mecsekhegység negyedkori képzdményeinek vizsgálata:

Mihályiné Lányi Ilona—S o h a Istvánná : Löszfajták kzetszerkezetének,
és szövetének vizsgálata a kulcsi szelvényben

Vita (a síkvidéki eladásokhoz): Schmidt E. R., Szabó P. Z., Kádár L., Mike K.,
Kriván P., Moldvay L., Pécsi M., Székely A., Kriván P., Bendefy L., Fehérvári M., Mold-
vay L., Mihályiné Lányi I., Rónai A.

Vízföldtan

Schmidt Eligius Róbert: Beszámoló a Vízföldtani Osztály 1962. évi mkö-
désérl

O z o r a y György: Szabolcs-Szatmár megye és a Bodrogköz vízföldtani vizs-
gálata

Fodor Tamásné— O z o r a y György—S c h m i d t Eligius Róbert: Cskutas
öntözés zöldövezet kialakításának vízföldtani lehetségei Pest környékén

Bertalan Károly: A karszt- és barlangdokumentáció problémái
Vita (a vízföldtani eladásokhoz) : Szabó P. Z., Alföldi L-, Fehérvári M., Bendefy L.,

Kádár L-, Kriván P., Schmidt E. R., Ozorav Gy., Kádár L.

Február 22. Déleltti ülésszak :

Laboratóriumok
K o n d a József: Beszámoló az intézeti laboratóriumok 1962. évi mködésérl
Bárdossy György: A röntgenvizsgálatok ásvány-kzettani alkalmazásának

új eredményei
E r d é 1 y i János: A hidroamezit és lizárdit új elfordulása a Haláphegy bazalt-

jának zárványában
Horváth Anna: Ausseités

(
= Atractites) faj a hárskúti alsókréta rétegekbl

Csajághy Gábor: A vegyi laboratórium 1962. évi munkája
Rappné Sík Stefánia—T o 1 n a y Vera: A vizek és vízadó rétegek közötti

összefüggés geokémiai vizsgálata
Rischák Géza: Beszámoló a Velencei-hegységben végzett geokémiai vizsgála-

tokról
Földváriné Vogl Mária: Geokémiai térképek .készítésének irányelvei

F ü 1 ö p József igazgató: Összefoglaló és zárszó
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A jura idszak tagolási kérdései két kongresszus nyomán

A chambéryi liász konferencia után (Ismertetve: Földt. Közi. 1961, 81, 1.) 1962-ben
a Luxembourgban rendezett jura kollokvium tzte feladatául a jura idszak tagolásának
egységesítését. A r a e t i emeletet, melyet a francia hagyomány nyomán Chambéryben
még feltételesen a liászhoz kapcsoltak, most egyhangúan a triász idszakhoz sorolták.

Ez nem csak G ü m b e 1 eredeti értelmezésének felel meg, hanem rétegtani, hegységszer-
kezeti és különösen slénytani szempontból indokolt; a raeti flórák és faunák egyaránt
triász rokonságra utalnak.

A jura emeletbeosztásra vonatkozóan a konferencia általában a nagyobb egysége-
ket felölel emeleteknek biztosított elsséget. Ez számunkra is elnyös, mivel így a közép-
európai faunáktól eltér formákkal jellemzett, vagy faunaszegény összlet besorolásakor
a hibalehetségek száma csökken.

A hettangi emelet
(
Psiloceras planorbis zónától Schlotheimia angulata zónáig)

Renevier -ti kiválasztott típushelyén, Hettangban — melynek megtekintésére a kon-
ferencia során lehetség nyílt — külszíni feltárásban csak ez emelet fels része vizsgál-

ható: vastag molluszkás homokkösszlet mely ilyen kifejldésben sehol másutt nem talál-

ható. A szélesebben értelmezett szinémuri emelet
(
Arietites bucklandi z.-tól Echio-

ceras raricostatum z.-ig) fels részében alemeletként foglalja magába az eddig önálló
emeletnek tekintett „lotharingit” is. Hasonló a helyzet a p liensbachi

(
Uptonia

jamesoni z.-tól Pleuroceras spinatum z.-ig) esetében is, melynek alsó része carixi öv néven
(Carixi = Chamouth latinosítva) különül el a fels részt magába foglaló doméri alemelet-
tl. E tágabb értelemben vett pliensbachi pontos megfelelje a késbb bevezetett
és gyakran használt channouthinak, mely név szinonimként, elvetend. A t o a r c i

(Dactylioceras tenuicostatum z.-tól Pleydellia aalensis z.-ig) emeleten belül az Angliában
meghonosodott „whitbii” és „yeovili” alemeletnevek átvételét a konferencia indokolat-
lannak tartotta. Az a a 1 é n i (Leioceras opalinum z.-tól Graphoceras concavum z.-ig)

emeletnév elfogadását hosszas vita elzte meg, majd másodszori szavazás után olyan
„megoldás” került elfogadásra, mely az aalénit részhat a doggerbe, részint az alsójurába
sorolja. így a liász-dogger határ az alsó- középsjura határával nem esnék egybe. Ezt
a megoldást ahgha telunthetjük szerencsésnek, annál kevésbé, mivel a liász-alsójura
kezdettl fogva egyenérték kategóriaként szerepelt. Reméljük, hogy a végs döntésre
hivatott Nemzetközi Geológus Kongresszus e téren még módosítást eszközöl. A b a

j
ó c i

emelet
(
Sonninia sowerbyi z.-tól a Parkinsonia parkinsoni z.-ig) ebben a megfogalmazásban

egyaránt eltér d’Orbigny eredeti definíciójától és a Bayeux környéki típusszelvények
rétegösszetételétl. A bath és kallóvi emeletek esetében

(
Zigzagizeras zigzag z.-tól

a Clydoniceras discus z.-ig, illetve a Macrocephalites macrocephalus z.-tól a Quenstedticeras
lamberti z.-ig) értheten az angol felfogás érvényesült. A felsjúrába sorolt oxfordi
emelet (Quenstedticeras mariae z.-tól a Ringsteadia pseudocordata z.-ig) magában foglalja
a Franciaország területén különösen gyakran használt argovi, rauráci és sequáni „emele-
teket” is, melyek gyakran egymást helyettesít fáciesként kronosztratigráfiai célra
kevésbé használhatók. A luzitáni emelet Portugáliában is nehezen körülhatárolható
egységet jelöl, és így átvételére nem került sor. A jura emeletbeosztás legnagyobb prob-
lémáját a maim további tagolása, illetve a jura-kréta határ megvonása adja, olyannyira,
hogy e téren a konferencia vitái is meddnek bizonyultak és további tárgyalás végett
ötféle lehetséget is kínált a konferencia az érdekelt geológusok felé. A nehézséget itt

az eddig többé-kevésbé egységes faunaprovinciák újkimmériai mozgással kapcsolatos
fellazulása okozza. A purbecki fácies voltát mindenki elismeri, de nehezebb a kérdés
a portlandi esetében, ami helyi jelleg kifejldés és melynek határai a khnmeridgei
határaihoz nem kapcsolódnak. A t i t h o n kifejezés használatát viszont az nehezíti
mgg, hogy ez emeletnév a sztratigráfiai nevezéktan szabályainak ellenében nem föld-

rajzi helyre vonatkozik. A volgai-—-tithon összefüggés vizsgálata ugyancsak távo-
labbi feladat.

A sztratigráfiai nevezéktan munkája a gyakran filológiai, szövegmagyarázó
aprólékosságot igényl hagyomány, a sztratotípus konkrét de szükségképpen helyi adott-
ságai, és a gyakorlati szempontok általános követelményeinek megfelelen szükségképpen
eklektikus, ahol a sztratigráfiai szempontból legrégebb id óta legbehatóbban vizsgált
jura idszak esetében is e szempontok értékrendje emeletenként változó. Az új mérce,
minden értéke mellett is, különösen ami a liász-dogger határt és a jura-kréta határt
ületi, lezártnak nem tekinthet és különösen hazai vonatkozásban további munkára
serkent.

G é c z y B.

r
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A bordeauxi paleogén konferencia. (Colloque du Paléogéne),

1962 szeptember 3— 9 között nemzetközi paleogén konferenciát tartottak.
Bordeuax-ban, a Bureau des. Recherches Géologiques et Miniéres és a bordeauxi egyetem
rendezésében. A beküldött dolgozatokat a B. d. R. G. M. ,,Mémoire”-jaként rendezik
sajtó alá. Az elnyomatok [,,prétirage”-ok] alapján addig is összefoglaljuk a hozzánk meg-
küldött, összesen 52 dolgozatra terjed anyagot.

I. Paleogén általában (tagolás, slénytan, mikrofáci-
esek): 13 dolgozat. Cita, M . B. — Piccoli, G.:Az olaszországi paleocén
sztratotípusai. — (Igen fontos és használható, részletes tanulmányozásra méltó össze-
állítás.) Ennoughi, E. : A marokkói paleogén néhány jellege. (Különös tekintettel
a foszfátos alsóeocénre). H i n s c h

, W . : A paleogén tagolása, sföldrajza és a lattorfi
kimutatása a gifhomi teknben.

Hottinger, L . — Schaub, H. : Néhány mediterrán medence paleogén
összlete. (Nagyforaminiférák alapján tagolják. Platformi, flis és átmeneti összlete-
ket különböztetnek meg. Alapvet munka.) Korobkov, I . A.:A SzU állandó
rétegtani bizottságának határozata a paleogén emeletbeosztásáról. (Paleocén: inkermani
= kb. monszi, kachai = kb. tanéti emelet; alsóeocén: bakcsiszeráji = kb. iprézi emelet,
középseocén: szimferopoli = kb. lutéciai emelet; felseocén: bodraid és aknai emelet.
Az oligocént alsó + középs és fels oligoeénre tagolják, tartózkodva emeletnevek
használatától.) Korobkov, I. A.: Az eocén-oligocén határ problémájáról. (A lattor-
fit a felseocénbe helyezi, KrutschésLotsck véleményéhez csatlakozva.) B u g e

, E . :

A párizsi medence paleogén Bryozoái. Ismereteink jelenlegi állása és a jöv távlatai.
Drooger, C. W . : Az Északi medence eocén-ohgocén mikrofaunái. Hoffstet-
t e r

, R . : A paleogén Squamaták. Ravocat, R. : A rágcsálók rétegtani jelentsége
a paleogénben. Magne, J., Malmoustier, G.: Adalékok az Észak-Akvitániai
paleogén uiikrofaunaegyfittesének tanulmányozásához. Mayeux, C h . : A mikrofáci-
esek az észak-akvitániai paleogén biozónáinak rétegtani értelmezésében. Mocellin,
É . G . : Ma is él Ostreák az eocén-oligoeénben. (A vicenzai bryozoás márgából.)

II. Az eocén egészére vonatkozók. (Rétegtan, slénytan.) 7 dol-
gozat Bombita, G. : Megjegyzések és javaslatok a romániai eocén új tagolására
vonatkozólag. (A pireneusi fázist a középseocén végére teszi ( !). Az alsóeocén alját

,,ilerdi”, a középseocén végét „biarritzi”, a felseocén elejét pedig — Kolozsvár
környéki helynévbl képezve — napoc-i emeletnek nevezi; Denizot, G . : A Corbiéres-i
tengeri eocén. Hottinger, L . —Schaub, H.: A Numinulitesekre, Assilinákra
és Alveolinákra alapozott biozónák egyidejségérl. (Szintezés alapjául vehetnek ítélik

kritikai értékelés alapján.) Lezaud, L . : Tanulmány a Coccolithophoridák és rokon
csoportok felhasználásról a nyugat-akvitániai eocén rétegtanában. Mészáros M.

,

Dudich E., i f
j

. : Kísérlet Közép- és Délkelet-Európa eocénjének rétegtani párhuza-
mosítására és sföldrajzi fejldéstörténetének felvázolására. — (A Földtani Közlöny
1962/2. számában magyarul megjelent cikk.) H o 1

1

i u g e r és Schaub els csoport-
ban említett dolgozata hasonló gondolatokat és csatlakozó területeket tárgyal, a két
munka kiegészíti egymást.) Mészáros M. —-Dudich E. i f

j
. : A romániai és

bulgáriai paleocén és eocén rétegtana, valamint sföldrajzi fejldése. Reyment, R.
A . : Nyugat-Nigériai paleogén biosztratigráfiája és mikropaleontológiája. (Foraminiferák-
kal és Ostracodákkal foglalkozik)

.

III. Eocén — üledékföldtani munkák (5 dolgozat)

Dumon, J. C. — Klingebiel.A.: Az Entre-deux-Mers nyugati része

eocén összleteinek üledékföldtana. Esteoule-Choux, J.: A Campbon-i és

Saffre-i harmadidszaki medencék agyagos üledékképzdésének összehasonlító vizsgálata.

Klingebiel.A. — Éapierre.F.: Az Akvitáni medence északnyugati részének
kzetrétegtana és kifejldései. Klingebiel.A. — Lalannede Haut, J.P.:
A Bordeaux-i „alsó homok” üledékföldtana és sföldrajza. Klingebiel, A.

—

P o n s , J . C . : Az Akvitáni medence északi részének szárazföldi képzdményei.
IV. Paleocén-alsóeocén. (8 dolgozat)

Gohrbandt, K . - Papp, A.:A Salzburgtól északra lev „Helvetikum”
paleocénjének és legalsó eocénjének tagolása. (Plankton foraminiferák alapján; folyama-
tos átmenet a felskrétától az iprézi emeletig.) H a y , W . W . : A paleocén és alsóeocén

szintezése Discoasteridákkal. (A svájci ,,Schíierenflysch”-bl származó anyagon). Mar-
ii é r e , R . : A Mons-i „monsi emelet”. A kérdés állása. (Szoros kapcsolatban áll a

dániaival). Pinard, C.:A szaharai mélyedés iprézi faunája. (Mélyfúrások vizsgálata

alapján.) Plaziat, J. C.:A Corbiéres-i spamakumi emelet vizsgálatának réteg-
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i

tani eredményei. (A tengeri faima a monsi és tanéti vegyes jellegeket mutat.) R a s m u s -

s e n ,
H . W . : A „Tuffeau de Ciply” (Belgium) és a maastricht-utáni ,,Me” (Hollandia)

dániai vonatkozásai. Rosenkrantz, A.: Xyugat-Grönland dániai és paleocén
képzdményei. Viblatte.J. : A Ivis-Pireneusok és a Plantaurel dániai és monsi eme-
letbelinek tartott rétegeinek koráról.

V. Középs és felseocén. (7 dolgozat)

Blondeau, A . : A lutéciai emelet sztratotipusának üledékföldtani vizsgálata.

Blondeau, A.: A lutéciai képzdmények Soissonnais és Vexin Francais között.

Pomerol, Ch. : Kísérlet a párizsi, brüsszeli és hampshire-i medence középs és fels-
eocénjének párhuzamosítására. (Jól kapcsolódik a Hottinger-Schaub ésM é s z á -

ros-Dudich féle regionális párhuzamosítási kísérlethez. Kissé szkeptikusan ítéli

meg a problémát.) Requant.S. : A lutéciai emelet megléte és jellegei a spanyolor-
szági Piano de Vic-en. S z t s , E . : A délnyugat-akvitániai lutéciai emelet rétegtani

vázlata. Pomerol, A . : A bartoni emelet sföldrajza a párizsi medencében. F u i í 1 e ,

P . : A „bartoni” elnevezés párizsi medencebeli használatának története.

Míg a paleocén és eocén problémáival összesen 27 dolgozat foglalkozott, az oligo-

cén kérdéseirl 12 munka szólt.

VI. Oligocén 12 dolgozat)

Alvinerie, J. — Caralp, M. — Moyes, J. —Vigneaux, M . :

Meggondolások az oligocén-miocén határról az Akvitáni medence északi részén.

Bonnefond, G.: A bordeauxi medence sannoisi agyagos-márgás rétegeinek
fizikai-mechanikai jellegei. Cavelier, C. — be Calvez, J . : A Mont Valérien
osztreás márgája és sannoisi mészköve. Csepreghy né Meznerics I.:
A „katti”-akvitáni probléma a miocén tagolásának története szempontjából. (A Földtani
Közlöny 1962/2. számában megjelent cikk gondolatai). G i 1

1

e t
, S . : Az elzászi oligo-

cén sföldrajza. Gramanu, F.: A hesseni süllyedk oligocénje mint összeköt
kapocs Északi-tengeri medence és a Rajna-árok között. Gramann, F.— H i 1 ter-
ma n n , H . : Vezérl Foraminiferák az Északi-tengeri oligocén medencébl. Poi-
g n a n t , A . : Az Escomebéou-szint és neki megfelel képzdmények rétegtani hely-
zete. R e y , R . : A Limagne d’Auvergne-i üledékgyjt medence. R e y , R . :

Kísérlet a különböz oligocén medencék párhuzamosítására. (Párizsi medence, Belgium,
Anglia, Provence) . Stchepinsky, A.: Adalékok az elzászi sannoisi és starnpi
emelet Ostracodáinak rétegtani és paleoökológiai ismeretéhez. Vergneau, A. M .

Paleoökológiai megfigyelések a Gaes-i oligocén Gastropodákon.
A dolgozatok kevés kivétellel francia nyelvek, átlagosan 8 — 10 litografált oldal

terjedelmek. A végleges kiadványban helyet kapnak olyan dolgozatok is, amelyekrl
valamilyen okból elnyomat nem készült, valamint a ,,prétirage”-ban sajnos jórészt nem
közölt táblázatok és rajzok. Ennek megjelenéséig is felhívjuk paleogénnel foglalkozó
szakembereink figyelmét a bordeauxi konferencia anyagára.

ifj. Dudich

Businszkij, G. J.— Bogoljubova, L. J.: Foszfátosodott bauxitkonkréciók Karpinszk
környékérl (Észak- Ural), liász kszéntelepbl. Izvesztiia Ak. Nauk SzSzSzR, szer. geol.,

1960, N°i. Oroszul.]

Devon összlet lepusztulási felszínén vastag mezozóos rétegösszlet települ. Tarka-
anyag-, homokk- és konglomerátum-, kszén, végül homokk- és aleurit-sorozatból áll.

Bauxit csak a kszénösszlet legalsó mrevaló telepén, spórás, duritos kszénben
található, ellipszoid alakú konkréciók formájában, sziderit és ankerit konkréeiókkal
együtt. (Á1

2
0

3 : 23— 32%, Si0
2{:{5

— 28%) . A konkréciók 20— 50 cm átmérjek. A kszén
felé 2 — 5 mm-es átmeneti szegélyük van. Egy részük pizolitos, másik részük afanitos
szövet. A pizolitosakban bauxitkavicsok és kovásodott fatörzsdarabok is

találhatók. A pizolitok részben oolitosak. A növényi maradványok lehetnek kalcium-
aliuniniumfoszfáttal vagy sziderittel átitatottak, és fuzitosak. Az elbbiek szöveti szer-

kezete jó megtartású. Az afanitos konkréciókban a növényi maradványok ritkák.
Ca és P tartalmuk ezeknek is nagy (14—17% P

2
05 , 4—10% CaO). Járulékos ásványok:

kaolinit, gibbsit, kvarc, sziderit, iímenit.
A szerzk szerint a konkréciók a kszénképzdés tzegszakaszának elején, hely-

ben, lefolyásos mocsárlápban képzdtek. A bauxitos alapanyag helyben foszfátosodott.
Az afanitos konkréciók a láp zártabb részein és talán a tzegesedés elrehaladottabb
szakaszában jöttek létre.
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Feltételezik, hogy az egykori lehordási területen nagy foszfáttartalmú kzetek
és jura-eltti bauxittelepek voltak. Javasolják a kszénmedence peremének ilyen célú
vizsgálatát.

Hazánkban ilyen képzdményeket nem ismerünk. Azonban a balatonfelvidéki
foszfátos kzetek és a bakonyi bauxit ismeretében nem zárhatjuk ki azt a lehetséget,
hogy a felskréta vagy az alsóeocén kszénképzdés során ilyen konkréciók is létre-

jöhettek.

ifj. D u d i c h E.

I. Costea — N. Baltes: Colerári stratigrafice pe baza microfosilelor (Rétegtani
párhuzamosítások mikrofossziliák alapján.) Bukarest, Mszaki Kiadó, 1962. 263 oldal,

no ábra.

A maga nemében els könyv a Román Népköztársaság üledékes képzdményeinek,
a mikrofossziliák alapján végzett rétegtani szintezés és párhuzamosítás eredményeinek
szintézise.

A bevezet rész után az els fejezet a rétegtani párhuzamosítások és szintezések-
nél felhasznált parány slények csoportjait ismerteti. A második fejezet a külszínen
és a laboratóriumban használt munkamódszereket mutatja be. A következ, biosztra-
tigráfiai fejezet a jellemz mikrofauna társaságokat földtani formációk és nagyszerkezeti
egységek szerint csoportosítva ismerteti. A negyedik fejezet a mikrofossziliák alapján
végzett paleoökológiai és paleogeográfiai megfontolásokat tartalmazza. Az ötödik fejezet

a mikrofossziliák alapján végzett rétegtani korrelációt és a földtani kormeghatározást
foglalja magában. Az utolsó fejezet a mikropaleontológia jelentségét és fejldésének
lehetségeit tárgyalja a Román Népköztársaság üledékeinek kutatásában.

A végén kimerít irodalmi jegyzéket találunk, melyben az 1962 évig megjelent
román munkákon, továbbá a külföldi egyes magyar, szovjet, lengyel és bulgár szerzk
munkáin kívül a román Kolajipari Minisztérium és a Földtani Bizottság archívumában
lev kéziratos földtani jelentéseket és beszámolókat is megtaláljuk. A mvet számos
jellegzetes mikrofauna társaság fényképe teszi teljesebbé és az érdekldk számára
becsessé.

A régóta várt könyv geológusoknak, mikropaleontológusoknak, úgyszintén
az egyetemi hallgatóknak igen fontos segítséget jelent a küls és bels laboratóriumi
gyakorlatban. Hasonló magyar vonatkozású könyvet szintén régóta várunk és nagy
segítség lenne, fleg az iparban dolgozó geológusoknak és mikropaleontológusoknak.

C s i k y

Dana's System of Mineralogy 7. kiadás. III. kötet. C. Frondel: Silica minerals.

— NewYork — London, 1962.

Közel 130 évvel ezeltt (1837-ben) jelent meg a D a n a -féle System of Mineralogy
els kiadása. A kiváló ásványtan használhatóságát bizonyította, hogy* még J. D. D a n a
idejében három, folyamatosan korszersített, kitn kristályrajzokkal és szögtáblázatok-
kal ellátott kiadásra került sor. A kiadványt késbb fia, Edward S. Dana többször
átdolgozta, mellyel a könyv népszersége és tekintélye tovább fokozódott. A hatodik
(19 11) függelékekkel is kiegészített Dana-könyv több évtizeden át szinte fogalommá vált

s a legmegbízhatóbb adatokat tartalmazó kézikönyv szerepét töltötte be. Ilyen elzmé-
nyek után fogtak hozzá kiváló amerikai szakemberek am újabb kiadásához. C h . P a -

lache, H.— BermanésC. Frondel kezdték meg az átdolgozást, hogy a leg-

újabb eredmények és kristálykémiai megismerések is helyet kapjanak. A korábbi egy-
kötetes kiadványt — a jelents anyaggyarapodás miatt — 3 kötetre tervezték. Ebbl
2 kötet (az els: elemek, szulfidok és szulfosók; a második: haloidok, nitrátok, borátok,
karbonátok, szulfátok, foszfátok, molibdátok) 1944-ben, ill. 1951-ben jelent meg. Tíz
éves szünet után most került sor a III. kötetre. Idközben az els két szerz meghalt,

így egyedül C. F r o n d e 1-re hárult a kiadvány folytatásának feladata.

A jelenlegi kötet azonban csak a „kvarc-ásványokkal” foglalkozik. Ismeretes,

hogy az Si0
2
-vegyület több módosulatban kristályosodik. Ezek megismerése, a keletke-

zési feltételek, szerkezeti és fizikai sajátságaik vizsgálata számos új részlettel gyarapodott.
St újabban, részint mesterséges elállítással, részint természetes termékként további
módosulatok váltak ismertté. így ma az SiCX-fázisok népes családja képviseli az ismert



Hírek, ismertetések 255

legnagyobb számú szerkezeti variációkat. Ebben leli magyarázatát, hogy a „Silica mine-
:rals” részletes tárgyalása több mint io ív terjedelemmel, külön kötetbe kívánkozott.

C. Frondel, a Harward egyetem tanára, a D a n a-kiadványok tradícióihoz

ill alapossággal és kritikával dolgozta fel anyagát. Legnagyobb részletességgel a közön-
séges k v a r c-cal foglalkozik és mind ásvány-kzettani, mind ipari jelentsegének meg-
felelen összesíti a reá vonatkozó ismereteket. Nagy gondot fordít a szerkezettel össze-

függ sajátságokra. Ennek kapcsán teljes (indexelt) röntgendiffraktogramot közöl
mellékletként, melynek jelentségét nem kell külön hangsúlyozni. Ugyanígy a Debye-
reflexiók teljes sorát, fázisdiagramokat, számos táblázatot s egyéb korszer adatössze-

állítást is. — Ezt követi a „magas” (573°C-on felülképzdött) hexagonáliskvarc
tárgyalása. Majd részletezi a „magas”, a „közép” és az „alacsony” tridimit saját-

ságait, képzdési körülményeit. Ezután a két cristobalit legújabb adatokkal
kiegészített sajátságait tárgyalja. Korszerek a kriptokristályos változatok
és az o p á 1-ról készült ismertetései. Foglalkozik az újabb tetragonáhs trapezoéderes
k e a t i t-módosulattal. Részletesen közli a monoklin c o e s i t-re vonatkozó ismerete-
ket, a morfológiát, képzdési körülményeket, szintézist. St már ismerteti a legújabban
felfedezett tetragonális holoéderes stishovi t-módosulatot is. Végül természetes
szilika-üvege k-kel, a fulguri t-tal, a meteoritok kovaüveg anyagával
foglalkozik és a „tufa-üvegek” fejezetével zárja az összesítést. Kitn ábrák,
százakra terjed irodalomjegyzék teszik teljessé a kötetet.

A lelhelyek terén természetszerleg részletesebben az amerikai kontinenssel
foglalkozik. De a többi világrész fontosabb parageneziseit is kell tárgyilagossággal ismer-
teti és a magyarországi lelhelyek is megfelel beillesztést nyertek. Azonban határaink
változásáról már kevéssé vett a szerz tudomást, s néhány, a szomszédos államok terü-

letére es lelhely (pl. íervenica) változatlanul „Hungary” megjelöléssel szerepel.

Az új D a n a-sorozat harmadik kötete méltó folytatása az elzknek és szerzje
olyan mvet ad vele kezünkbe, mely valóban nélkülözhetetlen segítséget jelent a korszer
ásvány-kzettani kutatásokhoz. Igen kívánatos volna, hogy a befejez „szilikát-kötet”
is mihamarabb elkészüljön.

Sztrókay

Das Karbon dér subvariscischen Saumsenke. Ein Symposium. I — 2 Teil. (A Szub-
•variszkusi peremsüllyedék karbonja. Szimpózium. 1 — 2 rész). Fortschritte in dér Geo-
.logie von Rheinland und Westfalen. 3. kötet. Krefeld, 1. rész 1960, 2. rész 1962.

A HermannSchmidtnek.a karbonrétegtan fáradhatatlan kutatójának ajánlott
alapvet munka els része a kulm és a narnuri emelet telepmentes fáciesével fog-
lalkozik. 422 oldal, 4 térkép és szelvény melléklettel, 38 táblával, 117 ábrával, 22 táblázat-
tal. Az északnyugat-németországi karbon igen nagy gazdasági jelentség a Ruhr és
Rajna-vidék nyersanyagellátása szempontjából, a kszén- ólom- cinkérc telepek, a remény-
beli kutatás alatt álló gáz- és kolajlelhelyek tekintetében. A kollektív munkával,
ipari és tudományos szakemberek összefogásával készült hatalmas munka a rétegtan,
a geokémia, kzettan, slénytan, általános földtan és tektonika területén foglalja össze
az Északi Rajna vidék és Westfália vizsgálatából adódott új eredményeket. A terület

jó bányászati feltártsága és fúrásokkal történt megkutatottsága lehetvé is teszi, az eddigi
eredmények széles kör szintézisének korszer összefoglalását.

Az els rész 6 ffejezetre tagolódik. I. Az óvarisztikus mozgások a devon-karbon
fordulóján, II. A kulm rétegtani tagolása, III. A kulm fáciesviszonvai, IV. A középsva-
riszkuszi mozgások a dinanti-namuri határán, V. Az idsebb namuri rétegtani tagolása,
VI. Visszapillantás.

E fejezeteken belül P. Kronberg, A. Pilger, A. Scherpés W.
Ziegler a Rajnai Palahegység ÉK-i részének óvarisztid mozgásaival, K . D .

Meischner az E-i Kellerwald óvarisztid gyrdéseivel foglalkozik (I)

.

A. Rabién a Rajnai Palahegység devon-karbon határon jelentkez Ostra-
codáit, E. Vöhringeraz alsókarbon gattendorfiás szint Goniatiteseit, A . V o g e s
az alsókarbon Conodontákat tárgyalja. O. H. Walliser a Eahn- és Dillmedence az
irodalomban oly sokszor összehasonlításul emlegetett diabázvulkanizmusát és annak
korát elemzi, J . K u 1 i c k pedig az ÉK-i Rajnai Palahegység kulm üledékeinek réteg-
tani és sföldrajzi viszonyaira derített fényt (II).

J. KulickésR. Teichmülleraz Edersee környéki kulm rétegösszletben
észlelt növények vonszolódásából adódott karcolási jelenségeket ill. annak mai analógiá-
ját írják le (III). Az alsónamuri emelet rétegtani tagolásával M. Horn, K. Patté-
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iskyésL- Schönwálder, J. Bouckaertés G. Herbst foglalkozik (IV. V)

.

E . Paproth végül összefoglalja a kulm és a namuri emelet telepmentes
fáciesének problémáit a vizsgálatok jelenlegi állását és a lezáratlan kérdéseket.

A második részt a kollektíva tagjai Erich S t a c k-nak ajánlották 65.
születésnapja alkalmából. A kötet a kszéntelepes karbon képzdményekkel foglalkozik.
A fáciesek és hegységképzdés alakulása a szubvarisztikus peremi siillyedék területén
a felskarbonban kiemelkedést eredményezett, szárazföldi képzdmények túlsúlyával.
A több mint káromszázszor ismétld üledékciklusokban a nyugalmi szakaszok idején
rakódtak le a kszéntelepek. A 3. kötést második része ennek az összletnek fleg kzettani,
geokémiai és slénytani irányú vizsgálati eredményeit tartalmazza. A vizsgálatok célja
további tengeri és szárazföldi vezetszintek feksmerése és ezek kapcsán a felskarbon,
kronológia finomítása. 423 — 866 oldal terjedelm, 74 táblát, 103 ábrát, 52 táblázatot
és 13 képmellékletet tartalmaz.

Az els fejezet a tengeri és nem tengeri üledékek megkülönböztetésére iránvulá
geokémiai kutatásokat foglalja magába. W. Ernst a bór-tartalom, E. T. Degéns
és M. Bajor az aminósavak, G. Tontsck a radioaktivitás ilyen irányú szerepét
és értékelhetségét taglalja, H. Wegehaupt pedig a felswesztfah emelet kzettanával
és geokémiai jellemzésével foglalkozik. Ez a fejezet általános ismeretanyagban és mód-
szerben is sok újat nyújt.

A második fejezetet meghatározott szárazföldi vezetrétegek vizsgálatieredményei-
nek szentelték. G. Roeschmanna karbon gyökérzónák általános és talajtani
viszonyaival, K. Burger. F. J. Eckhardt, G. Stadler, J. Hartlieb,
G. Herbst, K. Koerner, F. M. Kimpe a különböz területek rétegazonosítás
szempontjából nagyon jelents kaolinjaival (Kaolin-Kolilentonstein) foglalkoztak.

Egy-egy szerz neve több cikkben is szerepel. G. Stadler és H. Wernera kaolin-
ban talált foszfátásványt ír le, F. J. E c k h a r d t és H. R. G a e r t n e r valamint G.
Stadler e kaolinközbetelepülések genetikáját tisztázták, megállapítva azok tufa-
eredetét.

A harmadik fejezet a ruhrvidéki karbon rétegek diagenezisével kapcsolatos
jelenségeket tárgyalja. Itt a mélységgel kapcsolatos kzetváltozások mellett tág teret

szentelnek a nálunk is régebben megindult vizsgálati irányzatnak, a kszén és mellék-
kzetek egymásra gyakorolt kölcsönhatásának. H. Dahm, G. Schöne-Warne-
f e 1 d cikke a nyomási szerkezetek, H. E s c h é a homokkövek és agyagpalák üledék-
földtanát és diagenezisét, H. Karr'enberg és K. Meincke a homokkövek olaj-

ipari szempontból is fontos porozitását és térfogatsúly változásait tárgyalja. W. Babi-
necz, K, Patteisky M. ésR. Teichmüller, P. Neumann - Mahlkau
a szénülési állapottal és folyamatokkal, G. Hek és J. Karwell a mesterséges szén-

ítési eljárások problémáival foglalkozik. Végül R. Teichmüller összefoglalja a ruhr-
vidéki karbon kzetek diagenezisének jelenségeit és okait.

Az utolsó fejezet a karbon paleontológiája. A makroflóra és spóra vizsgálatok

alapján kialakult a karbon devon és perm felé való biztos elhatárolhatósága és a finomabb
szintezés terén is új eredmények születtek. W. RemyésV. Havlena.K. H.J osten
H. G r e b e cikkei vonatkoznak ide. E. Paproth faunavizsgálatai odavezettek, hogy
az Angliában felállított karbon-kronológia nem tengeri kagylók segítségével a Rajna-
wesztfáliai karbonra is alkalmazható és azzal összhangba hozható. A továbbiakban
találkozunk a területen eddig elhanyagolt állatcsoportok feldolgozásával is. M.S c h w a r z-

b a c h Trilobitákat és Merostomatákat, Wo. Schmidt a rovarokat dolgozta fel.

A fejezetet Wo. Schmidt a Rajna-wesztfáliai karbon slénytanára vonatkozó össze-

foglaló értékelése zárja.

A szép kivitel, gazdagon illusztrált és egységes szemléletet tükröz szimpózium
hazai kutatóink számára is gondolatébreszt és termékenyít hatású lehet.

V é g h n é

Dér tiefere Untergrund dér Niederrheinisehen Buciit. Ein Symposium. (Az alsórajnai—

öböl aljzata. Szimpózium). Fortschritte in dér Geologie von Rheinland und West-
falen. Bd. 6, 462 oldal, 59 táblával, 53 ábrával, 2 térképmelléklettel és 14 táblázattal.

Krefeld, 1962.
A Julius Hesemann 60. születésnapjára ajánlott kötet folytatása annak a

sorozatnak amely a területen a közelmúltban végzett részletes földtani kutatásokat

és komplex vizsgálati eredményeket foglalta össze. Az 1. és 2. kötet az alsórajnai barna-

kszénformációkat, a 3. kötet a szubvarisztikus peremi süllyedék karbon képzdményeit.
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a 4. kötet a középs- és alsórajnai terület pliocén és pleisztocén képzdményeit, az 5.

kötet a Rajnai geoszinklinális Pterospidák alapján tagolható alsódevon rétegtanát
tárgyalja.

Mint az elz munkák, úgy a 6. kötet is kollektív széles kör munka eredménye,
amelyben az ipar szakembereitl kezdve a különböz földtani intézetek és egyetemek
specialistáiból sok szakember vett részt.

Ez a kötet a harmadidszaki, jura, perui (zeehstein), karbon és devon képzdmé-
nyek kérdéseivel foglalkozik, összefoglalva az ipari szempontok szerint, különösen
pedig kolajkutatási céllal lemélyített fúrások földtani- és anyagvizsgálati eredményeiket.
A menetközben összahangolt, sokszor nyilvánosan is megvitatott anyag példaszeren
azonos szemlélet, és egyöntet. Bizonyítja, hogy széles kör kollektíva is képes együtt-
mködni, és az eredményeket arányosan kialakítani. Az új rétegtani megállapítások
és a ragyogóan illusztrált, alapos faunafeldolgozások termékenyít hatása remélhetleg
a magyar földtani munkákban is érvényesülni fog, mert nálunk is él, vitatott, le nem
zárt kérdéseket érintenek.

A kötet négy nagy fejezetre tagolódik: I. Tercier, II. Liász és dogger, III. Zech-
stein, IV. Preperm alépítmény. Valamennyi fejezeten belül szerepelnek kzettani-földtani
leíró közlemények, amelyek elssorban a terület regionális földtani megismerése tekin-
tetében jelentenek új adatokat, slénytani dolgozatok, amelyek a hazai fauna és flóra

feldolgozásában is hasznos segédeszközök lehetnek.

1. Tercier: 1. H. J. Anderson: Paláontologische Bemerkungen zr
Stratigrapliie des Oligo-Miocán in dér Niederrheinischeu Bucht (slénytani meg-
jegyzések az Alsórajnai-öböl oligo-miocénjének rétegtanához) c. dolgozatában az alsó-

és felsoligocént puhatest fauna alapján határolja el, s ezzel a határmegvonással az
Asterigerinás szint felsoligocénnek bizonyul. A bamakszéntelepes csoport alsó része
még felsoligocén-alsóuúocén, a fels telepek pedig az alsómioeén fels részén keletkeztek.
Korbeosztásban megtartja a katti és akvitáni emelet neveket is. Fleg az oligocénnel
foglalkozva annak finomabb tagolására hatalmas faunaanyagot sorakoztat fel.

2. J. Indans: Foraminiferen-Faunen aus dem Miozán des Niederrheingebietes
(Foraminifera-faunák az Alsórajna vidéki miocénbl). 164 fajt ír le és jórészt ábrázol,
makrofaunával is igazolt burdigalai és helvéti sorozatokból. Eredményei szerint a két
emelet Foraminifera-együttesei is jellegzetesen elválnak egymástól. A faima statisztikus
kiértékelése és a gyönyör táblák jó hasznára lesznek hazai kutatóinknak is.

3. E. Diesel — J. Grosssteinbeck: Über den Aufbau dér Köliier
Scholle auf Grund neuer Bolirungen (A Kölni rög felépítése új fúrások alapján) metodikai-
lag lehet érdekes.

4. H. Pietzner, Marlies — R. Teichmüller: Ein Kaolin-Kohlen-
ton ,,stein” im Rheinischen Braunkohlen-revier (Kaolin-agyag ,,k” a rajnai barna
kszénterületrl) c. cikkre agyagásvány kutatóink figyelmét hívhatjuk föl.

II. Lias és dogger: 1. K. Hoffmann: Lias und Dogger im Untergrund
dér Niederrheinischen Buciit (Eiász és dogger az Alsórajnai-öböl aljzatában). A nálunk
is fennálló liász-dogger elhatárolási kérdéshez nyújt néhány érdekes adatot. így meg-
állapítja, hogy a felsaaleni murchisonae-zóna transzgresszív módon települ a fels-
toarci képzdményeken. A részletes faunalisták megkönnyítik az egyes fajok rétegtani
értékelését és az egyes szintek egybevetését nagyobb területre vonatkozóan is.

2. F. Gramann: Skulptierte Ostracoden aus dem niederrheinischen Eias
(Díszített Ostracodák az alsórajnai liászból) c. munka most indult mezozóos Ostracoda
kutatásainkhoz ad segítséget.

3. R. Thienhaus: Stratigrapliie, Tektonik imd Eisenerzführung des Lias-
Muldengrabens von Bislich am Niederrhein (Az alsórajnai bislichi liász-árokmedence
rétegtana, tektonikája és ércesedése).

4. W. Knauff : Zr Mikrofauna im Mittel-Eias niederrheinischer Bohrungen
(Alsórajnai fúrások liász mikrofaunájához).

5. W. Knauff — E- Schröder: Über die Verbreitung des Eias am nörd-
liclien Eifelrande südlich Düren (A liász elterjedésérl az északi Eifel-peremén Düren-
tl D-re).

III. Zeehstein: 1. E. Malzahn - A. Rabitz: Ein Aufschluss in Zech-
stein-Randfazies im Hünxer Graben bei Bokrop und seine P'auna (Feltárás zechsteini
peremi kifejldésben a Hünxer-árokban Bokrop mellett és annak faunája).

2. M. F. Glaessner — E. Malzahn: Neue Crustaceen aus dem niederrhei-
nischen Zeehstein (Új rákok az alsórajnai zechsteinbl)

.

3. H. Scherp: Foraminiferen aus dem Unteren imd Mittleren Zeehstein Nord-
westdeutsehlands (Foraminiferák ÉNy-Németország alsó és középs zeehsteinjébl)_
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4. H. J.Schweitzer: Die Makroflóra des niederrheinischen Zechsteins (Az alsó-
rajnai zechstein makroflórája). A levél-, termés-, spóra-, pollen- és famaradványok
együttes leírása és elemzése régen esedékes felspermi flóránk feldolgozása szempontjá-
ból fontos, szépen illusztrált, jól kiértékelt és gazdag irodalomjegyzékkel ellátott alap-
munkául használható.

5. E.Malzahn : Fossilführende Gerölle des Zechsteinkonglomerates im Schacht
Rossenray-i (smaradványokat tartalmazó kavicsok a Rossenray-i akna zechsteini
konglomerátumából). A Brachiopodákat, korallokat, Ostrakodákat tartalmazó kavicsok
vízéi, touméi, középs- és felsdevon képzdményekbl származnak és származási helyük
is biztosan kimutatható.

ó.G.Lüttig: Gerölhnorphome triedes Zeehsteinkonglomerats imSchacht Rossen-
ray-i (A Rossenray-i akna zechsteinkongloinerátumának morfometriája) . A koptatottsági
vizsgálatokból kiderül, hogy a kavicsokat torrens vízfolyások szállították a hegységek-
bl az eltérbe, ahol a széhnködés és a kémiai oldóhatások is tovább alakították,
míg végül a lerakódás során a tenger hullámverésének hatása alá kerültek.

7. W. Z i e g 1 e r: Die Conodonten aus den Geröllen des Zechsteinkonglomerates
von Rossenray [südwestlich Rheinberg (Niederrhein).] [(Rossenray (Rheinberg az Alsó-
rajna mellett) zechsteini konglomerátum kavicsainak Conodontái].

IV. A prepermi alépítmény. 1. W. Elberskirc h—J. W o 1 b u r g:
Zr Tektonik desKarbons am hken Niederrhein im Profil dér Bohrungen Wachtendok 1

— Emmerich-i. (A karbon tektonikája a Wachtendonk 1 — Emmerich-i fúrások szelvé-

nyében az Alsórajna bal oldalán).

2. P. Hoyer: Das Verklingen dér variseischen Faltung am unteren Niederrhein
(A varisztikus gyrdés elhalása az Alsórajna alsó szakaszán).

Szkre szabott ismertetésünk megközelít képet sem adhat a kötet értékérl és csak
a figyelem felhívásának célját szolgálhatja.

V é g h n é

Feugueur, L.: Mise au point d’un procédé simple, permettant de conserver des

structures sableuses, en laboratoire. (Egyszer módszer, mely lehetvé teszi a homokos
struktúra megrzését a laboratórium részére.) Bulletin du B. R. G. M. 1962. N° 1. pp.
25-27.

A cikk röviden fényképekkel illusztrálva ismerteti, hogyan lehet homokos es

kavicsos üledékekbl egy nagyobb darab, pl. 50 x 50 cm nagyságú mintát venni anélkül,

hogy az a mintavétel közben szétporladna.
Deák M.

Kedves Miklós: Études palyuologiques de quelques échantillons du bassin de
Tatabánya. (A tatabányai medence néhány mintájának palyttológiai vizsgálata.) Pollen
et Spores. 1962. Vol. ÍV. No. 1. pp. 155— 168.

Szerz dorogi, dudari és halimbai alsóeocén spóra-pollen tanulmányait tovább
folytatva három mintát vizsgáik a tatabányai VI. és XV. aknából. A flóraképbl meg-
állapítja, hogy az I. és II. minta flórája az Ericaceae és Fagaceae pollenek nagy mennyisége-
vei és a Pálmáé pollenek hiányával 'eltér a dorogi medence és a tatabányai III/ 1 — 9 min-
ták flórájától. A Fagaceae pollenek nagy mennyiségben mutatkoznak Tatabányán,
Halimbán és Dudaron is. Szerz megállapítja, hogy a tatabányai eocén flóra nem volt

egységes, valószínleg botanikai és ökológiai közvetítje volt két nagy eocén flóratípusnak
Magyarországon.

Deák M.

Kiss János: Az ércbányászat földtani feladatai. (Ércföldtani gyakorlat II.).

Egyetemi jegyzet-kézirat. Tankönyvkiadó 1963.
Felszabadulás utáni felsoktatásunknak s egyetemi szakképzésünk fejlesztésének

egyik jelents ténye a szakkönyvek és tankönyvek kiadását megelz oktatási anyagra
vonatkozó jegyzetkiadás.

Geológusképzésünk vonatkozásában fbb tantárgyainkból tankönyveink és kézi-

könyveink közkézen forognak. A kzettan közeljövben nyomdába kerül. Végzett geológu-

saink és ebben a munkakörben mköd minden rend szaktársaink, az érdekldk figyel-
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mét fölhívjuk azonban a tárgykörünkben megjelent egyetemi jegyzeteinkre is, amelyek
ismereteik bvítésére, esetleg tanulmányi idejükben még hiányzott tárgykörökre vonat-
kozó ismerethiányaik pótlására részükre is hozzáférhetvé válnak.

Ezek közül ezúttal különösen fölhívjuk a figyelmet Dr. Kiss János most meg-
jelent jegyzetkéziratára, ami a maga nemében, korszer kidolgozásában hézagpótló,
kiállításában is világos és szemléltet. A gyakorló geológus legfontosabb földtani tevé-
kenységében, megbízható, példákkal alátámasztott alapvetés. Továbbképzésre serkentés
céljából a legközelebbi kiadásban szükséges az idevonatkozó összefoglaló irodalom össze-

állítása külföldi szakkönyvekbl, azok beszerzési lehetségének megjelölésével.

V. E.

Krutzsch, Wilfrid: Atlas dér Mittel- und jungtertiáren dispersen Sporen- und
Pollen- sowie dér Mikroplanktonformen des nördlichen Mitteleuropas. — (A közép- és fiatal-

harmadidszak diszperz spóra és pollenjeinek és északi Közép-Európa mikroplankton
alakjainak atlasza). Lief. i. V. E. B. Deutscher Verlag dér Wissenschaften, Berlin, 1962,

pp. 1 — 108, 46 tábla
A berlini Zentrales Geologisches Institut paleobotanikai csoportja illusztris veze-

tjének tollából 16 kötetre tervezett kiadványsorozat els részeként jelent meg e

m. Az egész sorozat bevezetjében („A” fejezet) a szerz lehetleg teljességre törekedve
egy meghatározott regionális területre vonatkozóan a tercier, különösen közép- és fels-
harmadkori mikróflóra modem ábrázolására törekszik. Kifejti, hogy a rendelkezésére
álló több millió egyes példányt kitev anyagmennyiség még jórészt nincs tudományosan
feldolgozva. Az ezekkel az anyagokkal dolgozók régi feldolgozásokra támaszkodnak. Rá-
mutat a kiértékelési nehézségekre. Véleménye szerint sem a quarter mennyiségi statisz-

tikai, sem az alsótercier vezérkövületes módszere nem válik be. Felhívja a figyelmet az
ún. „ritkább” formákra, amelyeket ha figyelemmel kísérünk, alkalmasak lehetnek bizo-
nyos zónák felállítására. Az „Atlasz” elssorban a rétegtani, de a továbbiakban botani-
kai — florisztikai, illetleg növényföldrajzi célkitzéseket is szem eltt kíván tartani.
Az elreláthatólag 16 kötetbl évenként 1 — 3 kötet megjelenését tervezi. Ezek közül 15
a rendszertani rész, amely magába foglalja a planktonszervezeteket is. A mben közre-
mködnek német kutatókon kívül lengyel, cseh, dán és magyar munkatársak, fleg azo-
kon a területeken, ahol a német rétegsorok nem hiánytalanok.

A második „B” fejezet az els kötet technikai módszereit adja (feltárás, fényképe-
zés, szakkifejezések használatát, értelmezését, valamint a Botanikai Nevezéktani Szabá-
lyok alkalmazását).

A harmadik, rendszertani fejezet (p. 7— 108) rövid általános rész után, — a fosz-
szilis spórákat 15 formagenuszra osztja. A felosztás jórészt a szerz geiseltah munkája
alapján történt, kiegészítve néhány új genusszal. A genuszok rövid jellemzése, az új
genuszok diagnózisa után táblázatban foglalja össze azt a 70 formát, amelyeket ez a
munka feldolgoz. A kevés magyarázórajzot is tartalmazó 46 tábla nagyon jó felvételeket
közöl a spórákról 1000 X, 2000 x és a részleteket 3000 X nagyításban. Jól használhatók a
képek azért is, mert egymás mellett van szöveg és képanyag. Kifogásolható, hogy a szerz
más szerzk által közölt érvényes formákat figyelmen kívül hagy. A neveknél gyakran
?-et alkalmaz, ami a Botanikai Code értelmében érvénytelen (1 1 esetben), s még ezen kívül
cf.-el jelöl néhány formát.

A diagnózisoknál a A jel alkalmazása szintén felesleges. Helykímélés nem lehet a
célja, mert néhol % oldalak maradnak üresen. R. Potonié alkalmazott a harmincas
évek elején ilyen szimbólumokat, amelyek nem kerültek használatba.

A munka hasznos és hézagpótló kezdeményezés, már említett jó képanyaga, vala-
mint rövid, világos diagnózisai nagyon jól felhasználhatónak Ígérkeznek. Örömmel vár-
juk a további kötetek megjelenését is.

Nagy Lászlóné

Pánin, N. — A v r a m, E.: Ni ürme de vertebrate in miocénül subcarpatilor
rominefti (Gerincesek újabb lábnyomai Románia szubkárpáti övének miocénjébl) Studii
si cercetari de Geologie VII. 3— 4. 1962.

Egy évvel korábbi elzetes közlemény után ez a tanulmány a leletek tüzetes vizs-
gálatát adja. A lelhely — a Vrancea völgykatlan — a Putna folyó mellett, e folyó és a
Zabala összefolyásánál, kb. Kovászna magasságában a Keleti Kárpátok küls oldalán
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van. A lábnyomok a vindobonai (helvéti) emelet alján vörös és szürke szín rétegek hatá-
rán találhatók.

A lábnyomok a fényképek szerint meglehetsen srn és szép megtartásban mutat-
koznak. Számunkra különösen érdekldést keltk a közismert ipolytarnóei lábuyomos
homokkréteghez (burdigalai — alsóhelvéti határ) korbelileg is, területileg is közelálló
leletek. A szerzk a V i a 1 o v által javasolt rendszerezést" követik, illetve fejlesztik
tovább. A megfelel rendszertani egységek mértékéig azonosítható nyomokat a latin,
illetve görög nevezéktant szóhasználat szerint az smaradvány nevének, és a hátrahagyott
nyomra, illetve a nyom jellegére utaló szónak az összetételével jelölik (Vivichnia, Verte-
brichnia, Avipedia, Mammalipedia: Camivoripedae, Perissodactypedae stb.). Ilyen módon
az sállattani rendszerezéssel párhuzamos, ahhoz idomított binominális nomenklatúrát
alkahnaznak, a palaeoichnológia önállósuló tudományága céljaira. Az azonosításhoz
meggyz ábrákban mutatják be az egyes alakok mai rokonainak megfelel nyomait is.

Az ismertetett alakok az Avipedia Vialov 1961 ordoból a gémfélék 3 nyomfaja
(n. fám., n. gén., n. sp.), egy daruféle, egy lile (Charadrius) és egy kacsa faj. A Mammali-
pedia Vialov 1961 rendbl a Mastodontoidea, avagy a Deinotherioidea alrendhez
tartozó egy nyom, a ragadozók közül egy Canis, egy Felis (hiúzféle) nyom, a párosujjú
patások sorából két nyom-faj leírását tartalmazza a dolgozat.

Az ipolytarnóei lábnyomokra vonatkozó hasonló meghatározások eredményét
(Tasnádi Kubacska A.)* figyelembe véve az összehasonlítás több azonos nyom
jelenlétét valószínsíti a két lelhelyen.

Kaszap A.

Plotnyikov, I. I.— Milovidov, E. D.: Az észak-urali bauxitelfordulások g enezisérl.
(Izvesztija Ak. Nauk SZSZSZR, szer. geol., 1962 N°5. Oroszul).

A fekii karsztosodott alsódevon mészk. A diaszporos és bhmites-diasz-
poros összetétel bauxit a karsztos mélyedéseket tölti ki. A böhmites, valamint a szürke
(pirites) bauxit gyakran zsákosán ,,bemélyed” a jóminség diaszporos bauxittestbe.

K települési jellegzetességet a szerzk ún. „szuf f óziós” (,,a 1 á á s á s o s”) folya-
mattal értelmezik. Ennek lényege: a felszínrl leszivárgó víz sebessége (és energiája) a
karsztos

1 üregekhez érve hirtelen megn; így a fedrétegekbl törmelékanyagot ránt
magával. Azok anyagának egy részét apránkint behordja a repedésekbe, barlangjáratok-
ba. Az így alulról felfelé növekv üreg végül teljesen áttöri a fedrétegeket. Késbb ríjabb
küls törmelék eltömheti.

Mindez a szerzk szerint a bauxitképzdéssel egyidejleg tör-

tént. (Az üregkitölt sziallitos és allitos üledékekben spórákat is találtak).

A bauxit alapanyagát felsszilur vulkáni kzetek mállásából származtatják.
Összefüggést látnak a bauxitosodás és a fekii karsztosodásának mértéke között. Az alap-
anyagot idszakos vízfolyások szállították. A durva törmelék lerakodott a karszt pere-

mén, a finomszemcsés anyag pedig tovább szállítódott a karsztterületen és kitöltötte an-
nak mélyedéseit. A karszt süllyedben volt. A diaszporos bauxit még nyílt karszton, a
bölnnites és szürke bauxit már részben fedett karszton képzdött, a már vázolt szuffózió

útján. A deszilifikáció egyre kisebb mértékvé vált.

A tengeri smaradványokat tartalmazó tarka, rossz minség, réteges bauxit a
jó minség bauxit tengerbe áthalmozódott lepusztulási terméke.

A dolgozat a hazai bauxitképzdési elméletekkel mutatott bizonyos hasonlóságai
és a „szuffóziós” értelmezés miatt érdekes.

ifj. Dudich

Studi e indagini per ricerche di idrocarburi (Szénhidrogénkutatások és tanulmá-
nyok). Repubblica Italiana, Régióné Siciliana, Assessorato Industria e Commercio,
Palermo 1961.

Az olasz köztársaság szicíliai önkormányzati testületé ipari és kereskedelmi hiva-

tala tartalmas és tetszets kivitel összeállításban adta közre a Szicíliában 1961-ig végzett

szénhidrogénkutatások leírását, fúrási és térképanyaga dokumentációját.
A földtani kutatások és az els kutatófúrások rövid ismertetése után a tanulmány

közli a szicíliai önkormányzat 1946-ban történt megvalósítása után tett hathatós intéz-

kedéseket a földtani és geofizikai kutatások nagy mérték alkalmazására. A kuta-

* Lásd: Vadász E.: Magyarország földtana 290. o.



Hívek, ismertetések 261

lásokat az els idben saját keretükben és költségükön végezték, majd az els kutatási

eredményekkel felkeltve a magántke érdekldését, magánvállalatoknak adták ki.

A geofizikai kutatómódszerek közül, az északafrikai, marokkói sikeres példán

okulva, a felderítmunkára a tellurikus áramok, graviméteres, mágneses és reflexiós

szeizmikus eljárásokat alkalmazták olasz, francia és nyugatnémet geofizikai Vállalatok-

kal. Ezek teljesítményét részletesen ismertetik.

A geológia cím fejezet a bevezetésben részletesen tárgyalja a sziget 1951-ben
megkezdett új, 25,000-es földtani térképezésének történetét és közli az eddig megjelent
térképlapokat. Bár az egyes fejezetek szerzi megemlítve nincsenek, e fejezet megírásá-

nak módja és a benne közölt földtani nézetek egyértelmen Enzo Beneo, az Olasz
Geológiai Szolgálat igazgatójának mesteri tollát dicsérik. Nem sztratigráfiái— tektonikai,

hanem a kútatás alkalmazott földtanának megírása volt a cél.

A szerz óva int a nem megfelel mikropaleontológiai analízisek eredményeinek
figyelembevételétl, melyek tévutakra vezethetik a földtani kutatást, különösen a flis-

formációk esetében.

A mikropaleontológiai analízisek csak megfelel rendszerességgel, nagy számú
mintavétellel, nagyobb rétegösszletekbl megfelel módon begyjtött minták alapján
készíthetk.

A kutatás geológiai alapfeladatát egy panorámikus földtani és szerkezeti elkép-

zelésnek, mint munkahipotézisnek a megalkotása képezte. A geofizikai kutatást már en-

nek alapján kellett megtervezni és lefolytatni, a geofizikai kutatás eredményeit pedig
néhány észszer helyen lemélyített alapfúrás kzet-rétegtani adataival kiegészíteni.

Részletesen közli a tanulmány a metamorf, mezozóos, kainozóos és az eruptív
formációkat, azok kzetleírásait, elfordulási helyeit és vastagsági adatait. A neogén
formációk fejezetében részletesen foglalkozik az olistostromokkal és a flissel, melyek a
sziget felszínének 4/5-öd részét borítják.

A gyakorlati kutatás kiindulása az a földtani munkahipotézis, hogy a felsbb
..plasztikus” takaró alatt egy , .merev” alapzat települ.

A geofizikai kutatás els célkitzése e ,,merev” alapzat domborzatának gyors
módszerekkel való felderítése. Az egyes területek részletes felvételei ezután következtek.

A ,,merev” alaphegység domborzatának felderítése a gravitációs eljárás alkal-
mazásán kívül elektromos mélyszondázással kombinált tellurikus árammérésekkel
történt. Ezt a francia Compagnie Générale de Géophysique végezte el.

Igen érdekesek a szénhidrogének felszíni manifesztáeiói és a széuhidrogénkutatás
lehetsége cím fejezetben közölt földtani fejtegetések, a geofizikai kutatás szempontjá-
ból.

A tellurikus, graviméteres, mágneses mérések mellett Tunisz és Catania között
légimágneses felderítést végeztek. Ezek segítségével az alaphegység magaslatainak meg-
határozásával elvégezték a „merev” alaphegység regionális domborzati képének fel-

vételét. Ezután, a kutatás szempontjából érdekesnek Ígérkez helyeken a szeizmikus
kutatómódszerek alkalmazása következett.

A kutatás következ fázisa a kutatófúrások lemélyítése volt. A sziget területén
1948-tól 1960-ig lemélyített 262 fúrás földtani leírását közlík. Ezek nagyrésze 3000 m-nél
mélyebb, de van köztük több 4000 m-nél mélyebb és egy 5003 m mély fúrás is.

Az eddig végzett kutatás megállapította, hogy egy ÉK— DNy tengely, helyen-
ként 5 — 6000 m mély, változó szélesség, mezozóos mészkalapú mélyárok a felszín
alatt kb 3 egyenl részre osztja Szicíliát. Az árok tengelye az Etna és a déli tengerparton
fekv Eicata között húzódik.

Az ároktól DK-re a raguzai fennsík olajmezje, DNy-i szárnyán pedig a gelai
olajmez terül el.

Ny-on a Trapani— Castellamare— Marsala közötti, ÉNy-on pedig a Palermo
környéki felszíni mezozóos kiemelkedések határolják.

E hatalmas árok flis és olistostrom üledékekkel van kitöltve. (Az újraszedimen-
tálódott kzetösszletek közül csak a réteges elrendezéseket nevezi flisnek, a kaotikus
szerkezeteket olistostromoluiak jelöli.)

Az eddigi szénhidrogénkutatások elssorban e mélyárok DK-i szegélyzónájában,
a mezozóos alaphegység kedvez helyzet szerkezeteiben voltak sikeresek.

A 80 oldal terjedelm, 18 térképmellékletet tartalmazó, kitn és igen érdekes,
„Case History” jelleg kiadványt a szicíliai kormányhatóságok azért küldték meg egyes
szakköröknek, hogy az eddigi sikeres kutatások tapasztalatai újabb vállalkozásokra
ösztönözzék a szénhidrogénkutatásokkal foglalkozó intézményeket.

Scheffer V.
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Regiunea Toroiaga-Baia-Borsa studiu geologic, petrografic, mineralogic fi geochimic.
Editora Academiei Republicii Populare Roinine, Bucuresti, 1962.

I

A román nyelv monográfia két dolgozatot tartalmaz. A kárpáti harmadid-
szaki vulkánosság általános vonatkozásai miatt az els dolgozat számunkra különösen
érdekes.

1. Szke A.: Studiul geologic si petrografic al regiunii Toroiaga-Baia-Borsa.
(A Borsabánva-i Toroiaga környékének földtana és kzettana) 128 old., 3 térképmelléklet,

44 ábra, 40 mikrofotográfia (kandidátusi értekezés).

A monográfikus összefoglalás a Máramarosi Havasok borsabányai Toroiaga
szulfidos ércesedésének földtanát és kzettanát tárgyalja. Az ércesedés ÉNy-DK-i
irányban elnyúló szubvulkáni andezittömeghez kapcsolódik, mely a Gutin-tól K-re, a
Kelemen havasoktól É-ra mintegy 40 km-re fekszik. A hatalmas 6— 7 km hosszúságú,
1 — 2 km szélesség és közel 1000 m függleges kiterjedésben feltárt andezittömeg szub-
vulkán jellegét véglegesen szerz igazolta, akinek több helyen sikerült a kristályospala
fedt, ill. annak roncsait megtalálnia. Az eredeti felszíntl mintegy 1 km mélységben
megszilárduló biotitos amfibolandezit epizónás kristályospalába (szericitpala, porfiroid,
kvareit) nyomult. Közvetlen érintkezése csak ezzel a kzettel figyelhet meg. A hazai
vonatkozásban szokatlanul „száraz” kontakton a befogadó kzet az amfibolandezit
kristályosodásának irányát és ásványos összetételét nem befolyásolta, kizárólag „negatív
transzvaporizáció”-ként a magma gzeinek pneumatolitos és hidrotermális hatása érvé-
nyesült. A magmás tömeg szerkezetét, szövetét a kihlési viszonyok határozták meg.
A közel 1000 m magasságban feltárt magmás tömegben a kristályossági fok változásai
pontosan nyomonkövethetk.

A tömeg legmélyebben feltárt közbüls részén kristályos-szemcsés szövetet, jól

jellemezhet dioritot, kvarcdioritot találunk. A felsbb és széli részek felé a kristályos-

szemcsés szövet az ásványos összetétel változása nélkül fokozatosan porfiros szövetbe
megy át. St a kristályospala fed alatt közvetlenül üveges alapanyag is kimutatható
volt. A magmás tömeg egységes szubvulkáni jellegét a vulkáni kürtk, lávafolyások,
a piroklasztikmn teljes hiánya, s a szövetirányítottsági vizsgálat is igazolta.

A magmás benyomuláshoz kapcsolódó pneumatolitos hatások az amfibolandezit-
ben, ill. a kristályospala és andezit kontaktusán finom turmalinosodást eredményeztek.
A biotitos amfibolandezit hosszirányú kiterjedésére általában merleges 1 — 2 km
csapású, 10— 40 cm vastagságú hidrotermális szulfidos telérek az andezitben jól követ-
hetk, de a kristályospalában ' fokozatosan elseprzdnek.

Külön érdeme a dolgozatnak a kzetleírások korszer, exakt jellege. Mind a
vulkáni, mind a bezáró kzetek jellemzésénél a kzet pontos mikroszkópos leírás mellett
integrációs asztalon kimért %-os ásványos összetétellel és kémiai elemzéssel jellemzett.

Komoly figyelmet érdemel a kzetek, s egyes felegyrészek endo- (propilitesedés, piri-

tesedés, szericitesedés, kaolinosodás, kovásodás stb.) és exo-átalakulásainak részletes

tárgyalása és táblázatos összefoglalása. A terület földtani térképe, szelvényei, de különö-
sen a Toroiagaról készült szemléletes tömb-diagramok a jó térképez geológust dicsérik.

2vSteclaci, I„ : Studiul mineralogic si geochimic al regiunii Toroiaga-Baia-
Borsa. (Ásványtani és geokémiai tanulmányok a Borsabánya-i Toroiaga környékén).

90 old., 28 ábra, 52 mikrofotográfia (kandidátusi értekezés).

A dolgozat Toroiaga ércteléreinek gazdag ásványparagenezisét ismerteti részlete-

sen, kiegészítve elz szerzk közléseit. Különös figyelmet érdemel a korszer geo-

kémiai feldolgozás, az uralkodó elemek (Pb, Zn, Cu, Fe, Au, Ag) mennyiségi változásainak

a különböz szinteken való összehasonlító követése, az egyes elemekre kapott %-os
elemzési értékeknek az elemzések számának függvényében való kiértékelése, s az egyes
ásványokra kiterjed részletes nyomelemvizsgálat.

*

A kárpáti harmadkori vulkánosság gazdag irodalma a Toroiaga-i ércesedésre

vonatkozó dolgozatokkal komoly értékekkel gazdagodott.
Sz. Fux Vilma
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R o v e d a, V. : Contributo allo stúdió di alcuni macroforaminiferi di Friabona.

(Adatok néhány priabonai nagyforaminifera tanulmányozásához) — Rivista Ital. Pale-
ont., LXVII. 1961. p. 153— 224.

A korszer életföldtani vizsgálatok során egyre több sztratotípus faunája kerül
revízió alá. Egyik példája ennek a R o v e d a tollából megjelent cikk is, mely a pria-
bonai klasszikus lelhelynek egyelre csak a Nummulitidae családba tartozó nagyfora-
miniferáit ismerteti, de hírt ad arról, hogy folyamatban van a kisforaminiferák és a
Discoeyclinidák feldolgozása is.

A dolgozat túlnyomó részét a priabonai és a közelében lev Boro-Grenella-i
teljes felseocént kitölt szelvények nagyforaminifera anyagának revíziója és alapos,
korszer feldolgozása tölti ki. Majd leszrve a rétegtani következtetéseket megállapítja,
hogy a rétegsorban elkülöníthet egy alsó szint Nummulites fabianii-val és N. garnieri-
vel, egy középs N. chavannesi-vel és Discocylina-félék tömeges elfordulásával és egy
fels, különböz nagyforaminiferákkal jellemzett szint. A rétegösszlet — mely folyama-
tos sekélytengeri üledékképzdés eredménye — tetején megjelen N. intermedius meg-
lepetés szerz számára. Jelenlétét kétféleképpen igyekszik magyarázni: a N. inter-

medius-tartahnA réteg már az oligocénbe tartozik vagy pedig a N. intermedius helyileg
már a felseocénben megjelenik.

Kecskeméti

S c h a u b, H.: llber die Genusnamen dér Nummuütidae: Nummulites, Assilina und

Operculina. (Az Nummulites, Assilina és Operculina genusz-nevekrl)

.

— Eclogae geol. Helv., 54, p. 566— 569. 1961.
Colé, W. S. az utóbbi években publikált több dolgozatában a Nummulitesekre

újra a Camerina nevet használta (1953, 1958, 1959), majd az Assilinák nevét változtatta
Planocamerinoides-ro. (1958), végül 1960-ban a Planocamerinoides és Operculina genuszo-
kat beleolvasztotta a Camerinák közé.

Szerz határozottan visszautasítja a Colé által indítványozott névváltoztatások
alkalmazását, mivel nemcsak nomenklatúrái bonyodalom forrását látja benne, hanem
— miután a hagyományos nevekhez nagyon sok esetben rétegtani tartalom is járul,
(nummuliteszes szint) — a rétegtanban is félreértésekre adhat alkalmat. De legdöntbb
érv Colé javaslatának elvetésére az, hogy a névváltoztatás a Nemzetközi Zoológiái
Nomenklatúrái Szabályokkal ellenkezik s mint ilyen helytelen és érvénytelen.

Befejezésül szerz — a minél szélesebb körben való propagálás és a további
helytelen értelmezések elkerülése céljából — a Nummulites, Assilina és Operculina
genuszok rövid diagnózisszer jellemzését adja.

Kecskeméti

Sztrahov, N. M. : A küls geoszférák és az üledékes kzetképzdés fejldési szakaszai
a föld történetében. Izvesztija Akademii Nauk SZSZSZR., szer. geol., 1962/12, 3— 22. oldal
(oroszul)

J. Walther, R. A. Daly ésG. Steidtman vetette fel elször azt a
gondolatot, hogy az üledékes kzetképzdés fejldött a földtörténet folyamán. Az 1930-as
évektl kezdve sokan foglalkoztak a problémával (Sztrahov, Vinogradov,
Ronov, Ratinszkij, Zsemscsuzsnyikov, Kaleda, Pettijohn,
K r y n i n e)

A szerz az O. J u. S m i d t-féle földszármaztatásból indul ki. Négy f fejldési
szakaszt különböztet meg.

1. A kezdeti, azóikus szakasz. (Kb. félmilliárd év). A litoszféra
egésze sohasem volt olvadt állapotban, bár helyileg és átmenetileg a radioaktív htermelés
létrehozhatott magas hmérsékletet. A föld köpenye fokozatosan gáztalanodott. A fel-

szín felé vándorló könnyen illk közül a vízben oldódók (HC1 , HF, H 3B0 3 )
a hidroszférá-

ban halmozódtak fel, a vízben kevésbé oldódók (C0
2, NH 3 , CH 4 , H 2 )

pedig az atmosz-
férát alkották. Geoszinklinális és platformi kéregrészek még nem különültek el. A dom-
borzat a mai holdfelszínhez hasonlíthatott. Vulkanogén-üledékes kzetképzdés folyt.
Az óceán vize ersen savas volt (a HC1 , HF, H 3

B0 3 és a kovasav következtében); pn-ja.
1—2 lehetett. H

2S és szénhidrogének is voltak benne oldva. Sótartalma néhány ezrelék
lehetett. Ez a közeg nem volt alkalmas az élet kialakulására, mert a fehérjék savas közeg-
ben hidrolizálnak. A légkör C0 2-ból, vízgzbl, NH 4Cl-ból (?!) és közömbös gázokból
állt. 02-t csak nyomokban tartalmazott (fotodisszociáció réven). Redukáló jelleg volt.
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A szigetek magmás kzeteinek C0
2
-dús levegn való mállása K-, Na-, Ca-, Mg-,

Fe-, ^In-karbonátok, valamint Si- és Al-sók képzdésére vezetett. A tengerben a fémek
kloridként csapódtak ki. A tengerfenék kzeteinek halmirolízise során kloridok, fluoridok
és borátok képzdtek. Karbonátok nem válhattak ki, a CO, felszabadulva visszajutott a
légkörbe. Kevés volt a szulfát. A hidroszféra savas jellege egyre csökkent; a szakasz végén
a savas kémhatást nagyrészt már gyenge savak, fleg H

2
CÓ 3, okozták.

A kevés szabad
2
az ammónia egy részét N

2
-né és vízzé, a metánt CO,-dá és vízzé,

a H
2
S-t pedig S0 3

-dá oxidálta. Egyre ntt a légkörben a X2 részaránya.
A tengeri vegyi üledékek között a kova és a bázisos fémkloridok, valamint a nehéz-

fémszulfidok voltak a legfontosabbak. Szulfát-, karbonát és valódi evaporit-képzdés
nem volt.

2. Az archeozóos szakasz. (Másfél-kétmilliárd év.) A fotoszintetizáló
növények létrejöttével fejezdött be. E szakaszból migmatitos gnejsz és amíibolit kzete-
ket ismerünk. A Sial megvastagodott

,

platformi és geoszinklinális kéregrészek alakultak
ki, hegységképzdés ment végbe. Megntt a terrigén, karbonátos mállástermékek meny-
nvisége. A tengervíz kloridos-karbonátos oldattá vált. Létrejöttek az els éllények.
Megjelent az arid és glaciális üledékképzdési típus. Jelents szerephez jutott a vegyi
eredés dolomit. Ezenkívül jaspilit, ldrocsillámos-montmorillonitos sávos agyag is

képzdött. A parttól távol vegyi A1
2
03 kiválás folyt. Diagenezis még nem volt, az üledék-

képzdés tehát ,,egy lépésben” ment végbe. A változó vegyérték elemek redukált alak-
ban szerepeltek.

3. A proterozóos szakasz. (Két és fél milliárd év) . Kialakult a Gondvá-
na szárazulat, az északi félgömbön pedig több szárazföldi „mag”, köztük széles geo-
szinklinális sávokkal. A metamorfózis során sok C0

2
szabadult fel. Folytatódott a lito-

genezis differenciálódása. Eljegesedési nyomokat is ismerünk. Evaporitok még nem kép-
zdtek, de vöröstarka képzdmények már igen. Egyre több a terrigén törmelékanyag.

A fotoszintézis révén egyre több szabad 0
2
halmozódott fel a liidro- és atmosz-

férában. Az élvilág nagy fejldésnek indult. A CO„ részaránya csökkent, a metán és

ammónia pedig csaknem teljesen eltnt a légkörbl, tehát a leveg összetétele minségileg
a maihoz hasonlóvá vált, csak több volt beime a C0 2

.

A hidroszféra redoxpotenciálja (Eh) oxidatívvá vált. A p\\ a szakasz végén elérte

a semleges 7-es értéket. A S és H2S szulfáttá oxidálódott. A kénsav CO,-t szabadított fel a
karbonátokból szulfátképzdés mellett. A közeg kloridos-karbonátos-szulfátos jellegvé
vált. Mindennek következtében sok elem (nehézfémek!) oldhatósága csökkent, végül
már csak szerves vagy kovasavas kolloiddal védve vándoroltak, és jórészt már a part-

közeiben kicsapódtak. A változó vegyérték fémek magasabb vegyérték alakban váltak
ki, de a szervesanyag bomlása során keletkez H2S részben újra redukálta ket. A szer-

vesanyagban szegény nyíltteugeri kifejldésben '.vöröstarka”, oxidált üledékek jöttek

létre. Gyakori a ferro-férrioxidos jaspilit. A partszegélyi övben megjelentek az oolitos

vasércek. Az ércképzdés a part felé, st a szárazföld belsejébe tolódott el. j vonás a
glaukonit és foszforit-képzdés. Megjelentek és egyre fontosabbá váltak a biogén karbo-
nátos kzetek (az algák életmködése okozta p^-változás folytán). Vegyi dolomitképzdés
jórészt már csak az arid övben folyt. A kova- és kitinvázak az éllények aktív kiválasztó

tevékenységére utalnak. Egvre nagyobb lett az él anyag tömege is, ezzel kapcsolatban a
kzetek szervesanvag tartalma. Égpala is képzdött („sungit”). A szárazföldön kaolinos

mállás folyt. Az üledékek már diagenezisen mentek át, tehát a kzetképzdés „két lépés-

ben” történt.

4. A történeti szakasz (félmilliárd év)

.

A Gondvána után egységes kontinenssé vált Laurázia is. A mezozoikum elejétl

kezdve azonban mindkett feltagolódott, kialakult az Atlanti és az Indiai óceán. A juve-

nilis gázok szerepe csökkent, a metmorfózis során felszabaduló C0 2
-é és vízé ntt. Fonto-

sabbá vált az arid és glaciális üledékképzdési típus.

A legfontosabb változások az élvilággal kapcsolatosak. A növény- és állatvilág

meghódította a szárazföldet, a nvílt- és a mélvtengert is. Vegyi összetétele, biogeokémiai

aktivitása bonyolultabbá vált (Si0 2 , CaC0 3 , MgC0 3 ,
foszfátok, SrS0 4 , BaS0 4 ,

nehézfémek

szerveskomplex-vegyületei.) Kialakult a leveg mai összetétele. A hidroszféra

és Eh-ja tovább ntt. A változó vegyérték fémek oxidált formában szerepeltek. Csökkent

a tengerben oldott karbonát mennyisége, a tenger kloridos-szulfátos oldattá vált, össz-

sótartalma megntt mind a vulkáni kigzölgések, mind a mállástermékek hatására.

Jelentssé vált az evaporitképzdés (gipsz, ksó, fedsók). Ez lassította a sótartalom

növekedését, st idnkint átmeneti csökkenését is idézhette el. A többszakaszos kiválás

pedig a minségi összetételt is megváltoztathatta. Tovább csökkent az Al, Fe, Mn, \ , Gr

oldhatósága; érceik a kontinenseken vagy a közvetlen partközeiben rakódtak le. A nyílt-
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tengeri jaspilit-képzdés megsznt. A bomló, reduktív szervesanyag mennyisége egyre
ntt (kszén, égpala, kolaj).

A humid éghajlatú tengerrészekben a dolomitkiválás teljesen biogén folyamattá
vált, de mindinkább aktív biogén kalcitkiválás váltotta fel. Analóg az Si0 2

sorsa is. A ma-
gasabb p\\ kedvezett a foszforitképzdésnek. Az arid égövben a dolomitképzdés egyes
MgC0

3
-ban és Na

2
C0 3-ban dús folyóvízzel táplált lagunkára, öblökre korlátozódott.

A glaciális és vulkanogén-üledékes kzetképzdés fejldése a ma ismert adatokból
nem rajzolható meg.

Befejezésül a szerz összefoglalja a legfontosabb folyamatokat, fejldési tenden-
ciákat. Szerinte a fejldés három f hatótényezje: maga az üledékképzdés, az élvilág
és a tektonizmus. Hangsúlyozza, hogy az elzkben vázolt fejldésmenet csak feltevés,

amely bizonyításra és részletesebb kidolgozásra vár, különösen az els két szakaszra
vonatkozólag.

Sztrahov érdekes elgondolását, vitatható pontjaival együtt, hazai szakembe-
reink figyelmébe ajánljuk.

ifj. Dudich

Urbancsek János: Szolnok megye vízföldtana és vízellátása. Szolnok Megyei Tanács
V. B. kiadása. Szolnok, 1962. 213 oldal, 29 térkép, 15 ábra, 8 táblázat, 13 kép. Elszót
Vitális Sándor, XI. fejezetet (Szolnok megye talajvíz viszonyai) Rónai Áudrás írta.

Az Országos Vízkutató Fúró Vállalat munkaegyüttese Urbancsek János
vezetésével a Szolnok Megyei Tanács V. B. kiadásában közreadta a Nagyalföld vonat-
kozó közigazgatási egységének, Szolnok megye területének vízföldtanát. Az országos
ártézi-kútkataszteri munkálatok adataira támaszkodó összegz munka 11 fejezetre
oszlik. Az els kett Szolnok megye felszíni képzdményeinek és fúrásokkal feltárt me-
dencealjzatának, medenceüledékeinek földtani leírásával, a harmadik fejezet a megye
vízföldtanával, a továbbiak pedig a feltárt rétegvizek kémiai tulajdonságaival, gázosságá-
val, hmérsékletével és annak vonatkozásaival a „geotermikus gradiens” irányában, a
rétegvizek utánpótlódásával és áramlási irányával, a vízvezet rétegekben ható hidro-
sztatikai nyomással, a megye termális-, ásvány- és gyógyvizeivel, valamint az ártézi
kútfúrás helyi történetével foglalkoznak. A XI. fejezetben a megye talajvíz viszonyairól
Rónai András ad összegzést.

Mivel Urbancsek János munkája Szolnok megye vízföldtanának tárgyalásán
keresztül az Alföld egészét érint kérdésekben is állástfoglal, st keretadó állásfoglalásá-
ból vezeti le Szolnok megye területének földtani fejldésmenetét, szükségesnek mutat-
kozik Vitális Sándor egészében méltató bevezetjének pozitívumait pozitívabbá
tennünk azáltal, hogy felsorakoztatjuk melléjük a kontrasztadó ellentett vonásokat is

fleg, lia azok cselekv jellegek. A retrográd irányzatok kiemelésének, leküzdésének
jelentsége akkor nyer épít értelmet, ha Vitális Sándor elszavának záradékával
egyetértésben azt reméljük, hogy a Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának
példamutató ügypártolását más megyei tanácsok is követni fogják, s megyei vízföld-
tani-vízellátási praktikum közreadásán túl szerzknek, mint ez esetben is, lehetségük
nyílik földtani keretadó elképzeléseik közlésére is.

Megjegyzéseink els csoportja Urbancsek János munkájának sajátos ketts
arculatát emeli ki. Szerz az ártézi-kútkataszter felvételében a M. Áll. Földtani Intézet
és a Vízügyi Igazgatóságok hivatalos irattáraitól kezdve, a megyei városi, járási, községi
irattárak, st magángyjtemények anyagát is fáradhatatlan, akadályt nem ismer szí-

vóssággal gyjtötte össze. Ezzel a szívós gyjtési kedvvel szemben, amely érvényt szer-
zett a hányódó fúrómesteri jelentések-jegyzkönyvek felhasználásának, szerz a vonat-
kozó, regiszterekkel könnyen felmérhet, könyvtárakban hozzáférhet magyar földtani
irodalom adatait, eredményeit, értékeléseit javarészt figyelmen kívül hagyta. Ez alól
nem kivétel Telegdi Roth E. klasszikus adatszolgáltatása: „Adatok az Alföld
altalajának ismeretéhez”, Ráng S. „Tiszaparti szelvények Szolnok—Szeged között”,
Miháltzné Faragó M. nagykrösi, Miháltz í. tiszalöki, Duna—Tisza-közi
cikkei, pollenrétegtani szelvényei (M. Áll. Földt. Int. Adattárában), Szabó P., D á-

v i d P„ Molnár B. Duna—Tisza-közi üledékföldtani munkái, Moldvay R.
löszképzdési, berettyóvölgyi— nyírségperemi munkái, Molnárné Dobos I.

Ny-nyírségi tanulmánya, F e r e n c z i I., hajdúböszörményi dolgozata. Szófogadó
P. hajdúböszörményi vízföldtani tanulmánya, Pávai-Vajna F. alföldi cikkei.
Szentes F. Aszód-környéki munkái, hogy ne is említsük a szerzre leginkább ható
Sjime g h y Józsefet, akinek négy vonatkozó munkája maradt ki az irodalmi felsorolás-
ból, beleértve a Kopek Gáborral együtt írott Tószeg-szekszárdi jelentést is. Átnézve

8 Földtani Közlöny
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az irodalomjegyzéket s a hiányzó tételeket úgy tnik, mintha szerz némi kontraszelek-
ciót alkalmazott volna.

Eltekintve attól, hogy e teljességre törekv kiadvány esetén csak érintleges
hiányjegyzékkel mutattunk rá szerz irodalmi adat, eredmény, értékelés-kezelésének
sajátos módjára, szóvá kell tennünk az irodalomjegyzék alaki hibáit is, mérsékelt figyelm
összeállítását. A mvek szerzi névsorrendes idézésén belül, a több mvel szerepl 17
szerz között mindössze 5 szerz munkái olvashatók idrendi összeállításban. Ez azonban
a könyvészeti hiányosságokkal együtt, melyek rejtve hagyják a Kiadót, a szerkeszt
nevét, a kiadvány mszaki adatait (méret, terjedelem, példányszám), kereskedelmi jel-

lemzit, és megjelenési idpontját (egyetlen támasz, „post quem” alapon az „Elszó”
keltezése) már a szerkesztés hibája.

A lehetségek és az igények alapján, a Szolnok megyei vízföldtani-vízügyi prakti-
kumnak induló kiadvány tág teret szentel a megye és a környez területek negyedkori
fejldéstörténetének, ugyanakkor azonban egyetlen felszíni megfigyelési adatot
sem tartalmaz sem szerztl, sem másoktól. Ezt a hiányosságot a negyedkori víztároló
rétegek kiadvány szerinti vízellátási jelentségének hangsúlyozása nyomán pedig komo-
lyan kell vennünk. E hiányosság csak egyféleképpen pótolható: küls földtani megfigye-
lésekkel, azok helyi és átfogó szelvényekbe összesítésével, térképi rögzítésével. Ezúttal
szerz mechanisztikus megoldást választ: a térképi rögzítést a Sümeghy -féle 200
ezres földtani térképlapok, sa Stefanovits P. — Szcs L,. szerkesztette 200
ezres genetikus talajtérkép bemutatása óta (MTA IV. Oszt. 1956. január 26-i felolvasó
ülés; Földt. Közi. 86. köt. 2. fz. 187. o.) javarészt elavult, a Kreybig -féle térképekre
támaszkodó 200 ezres mezgazdasági talajtérkép-átírás kicsinyítésével pótolja. Az már
egészen más kérdés, hogy a közölt térképek felszíni képzdményei és a fúrási rétegsorok
legfels rétegtagja esetenként megegyezik-e vagy sem, de az is, hogy a hallatlan bizton-
sággal kirajzolt szelvények szinkron felületei milyen anyagvizsgálati támasztéktól,
milyen kronológiai dokumentumtól váltak szinkron felületekké. Hiszen csak most kezd
kibontakozni elttünk, nehéz úttörésben, a palynológiai rétegtan negyedkori értékelési

rendszerének megváltoztatása árán (Földtani Közlöny 93. köt. 1. fz.) az alföldi folyó-
vízi rétegösszletek rétegtani felbontásának lehetsége !

Reméljük nem gondolja komolyan szerz, hogy szemcseösszetételi görbékkel
megtámogatott, makroszkópos gyakorlat szerinti rétegsorokon való eligazodását, akár a

karottázsszelvények gvakorítása esetén is rétegtanilag megbízhatóan bontott szelvények-
ként kezelhetjük. Ne is gondoljunk most feltétlenül a négyes osztatú negyedkor szerz
által keresztülvitt határozott hármas tagolására; idzzünk el inkább a levantei-pleiszto-

cén határkérdésnél.
„Karottázs-szelvényekbl helyesen következtetett üledékfelhalmozódási ritmusok

alapján” (46. o.) szerz meg tudja vonni a levantei-pleisztocén határt annak ellenére,

hogy „mélyszerkezeti szempontból is éppen úgy, mint üledékfelhalmozódás tekintetében
a levantei emelet és a pleisztocén egységes” (47. o.). Ennek .„ellenére mi tette mégis szük-
ségessé, hogy a levantei emelet üledékeit a pleisztocéntl különválasszuk és a pliocénhoz
soroljuk? Csupán egyetlen ok, mégpedig az a mélyreható éghajlatváltozás, ami a pleisz-

tocén kezdetével beköszöntött. A fels-pliocén szubtrópikus éghajlatát egyszerre széls-
ségesen hideg, száraz idszak váltotta fel és ennek hatására keletkezett a pleisztocén

jellegzetes képzdménye, a lösz, amely jeges idszak sajátságos korjelz üledéke” (47.0.)-
Ha a szerkezeti mozgások irányzata változatlan, s az üledékképzdés jellegében

sincs változás, talán a mélyreható éghajlatváltozás nyomai szolgáltak alapul az elhatá-

rolásban? Érre vonatkozóan Urb’ancsek J. mvében nem találunk adatokat. Nem
is találhatunk, hiszen az elhatárolás szükségességét nem a földtani anyagvizsgálat, ha-

nem az irodalom sugallta. S ha mégis úgy tnik idézett mondatából, hogy a löszképzdés
lehetsége a határvonó éghajlatváltozás következménye — határjelz löszréteg felisme-

résétl szelvényeiben még ott is tartózkodik, ahol az akire az éghajlatváltozás és a lösz-

képzdés vonatkozásában hivatkozott, Miháltz I. az alsó határt épp éghajlatjelz ki-

fejldéssel, lösszel vonta meg. UrbancsekJ. szelvényeiben még csak egyetlen, fels lösz-

réteg van. Mindezek után, s a vonalzó mentén futó izohipszák láttán az Alföld pleisztocén

fekiiizohipszás térképéhez nincs hozzászólnivalónk. Szerz felspleisztocén svizrajzi váz-

latáról kialakult felfogásunk indoklását a Földtani Közlöny 93. köt. 1. füzete tartalmazza.

Szerkeszti hiba folytán „Szolnok megye vízföldtana és vízellátása” 85 üres oldalt

tartalmaz. További 32 oldal válik feleslegessé, ha a kicsinyíthet ábrákat tükörméretre

csökkentik. 117 felesleges oldal, vagyis egy Földtani Közlöny füzet kiadásához szükséges

papírmennyiség használódott el a szerkeszt hibájából e nagy lehetségeket— bíráló szak-

segítség híján — kihasználatlanul hagyó munka megjelenése alkalmával.
K r i v á n
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V e r d i e r, J. P. : Contribution á l’étude palynoplanctologique de 1’Albien et de l’Ap-

tien en Aquitaine Occidentale. (Albai és apti palynoplanktologiai adatok nyugat Akvi-
tánból.) Thése de 3

e
cycle. SN. P. A. Centre de Recherches — Pau, 1962 1 — 165 oldal,

16 fényképtábla és 16 táblázat

V e r d i e r, J. P. az alsókrétát, pontosabban az apti és albai emeletek képzd-
ményeit tanulmányozta az Akvitáni-medence DNy-i részén mélyült olajkutató fúrások
anyagán. A vizsgáit nyolc fúrás mélysége 912— 3251 méter között változik. Az apti és

albai rétegek összesen 16215 folyóméter kzetet szolgáltattak. Ebbl szerz 554 mintát
vizsgált meg és a kzetanyag spóra, pollen, Hystriehospheridea, Peridineae, kitinvázú
mikroforaminifera és Scolecodonta tartalmát dolgozta fel. A dolgozat geológiai és külö-
nösen palynologiai szempontból fontos a inagyar földtani kutatás számára, mivel az els
olyan terület, melynek spóra és pollenegyüttese majdnem azonos a magyarországi fels-
apti münieriás agyagcsoportból ismertekkel.

A földtani rész összefoglalja a terület rétegtani beosztását, valamint az eddig el-
került fontosabb makro- és mikrofossziliákat.

Az apti emelet alsó része a saintesusani márga. Makrofaunája alapján a sorozat

fels részének korát pontosan meg lehet határozni: Hoplites dufrenoyi O r b„ Parahop-
lites deshayesi Leym. , Douvilleiceras martini O r b. , Ostrea aquila O r b., Plicatula

placunea Lám., Terebratula sella S o w. Mikrofaunája számos kisforaminiférából,
továbbá Orbitolina conoidea-discoides G r a s, O. lenticularis E a m., Choffatella dici-

piens S c h 1 u m b. áll.

Az apti emelet fels részébe rudistás mészk tartozik. A makrofauna alapján a
kifejldés pontos kora nem határozható meg. Ebben a fáeiesben elkülöníthet az alsó
szint Toucasia seunesi D o u v.-vel és a fels szint, melyben Toucasia seunesi Douv.
és Radiolites cantabricus Douv. van. A kifejldés alsó része finomkavicsos mészk,
Miliolinákat, Orbitolinákat, algákat, Bryozoákat, Molluszkát, Echinodemiatát tartalmaz.
Fels részén a kriptokristályos mészk faunája az elzvel azonos, korallokkal és Hydro-
zoákkal.

Az albai emeletet két fácies képviseli. Alul a vinporti mészk, felül a spongiats
márga települ.

A vinporti mészk makrofaunáj a alapján a kor pontos meghatározása nehézségekbe
ütközik. Fauna elemei a következk: Lithophyllum amphiroaeformis R t li p 1 . , Archaeo-
lithothamnium rude Le m. , szivacsok, telepes és magános korallok, Dorocidaris pyre-
naica C o 1

1

. , Salenia prestensis Des. , Goniopygus arizensis C o 1

1

. , Bryozoák,
Terebratella crassicota L e y 111., Magelania tamarindus Sow., Terebratula mutoni
O r b., Terebratula sella Sow., Rynchonella lata O r b. , Horiopleura lamberti M u n i e r-

C h a 1 m a s, Polyconites verneuili B a y 1 e, Toucasia seunesi Douv., Radiolites
cantabricus Douv., Pleurotomaria sp., Nerinea sp. A kemény kristályos mészkben
Textulariák, ritkán Miliolinák, Orbitolinák (0 . conoidea G r a s), Coskinolinella daguini
Delmas et Deloffre, számos korall és rudista töredék található.

A spongiats márga kora a benne talált Ammoniták alapján pontosan meghatá-
rozható. Makrofaunája a következ alakokból áll: Desmoceras beudanti B r o n g. ,

Desmoceras mayori O r b. , Phylloceras velledae 0 r b. , Latidorsella latidorsata M i c h a 1 .,

Lytoceras agassizi P i c t. , Echinoconus castanea O r b. Cidaris sp., Terebratula sella

Sow., Terebratula aff. tamarindus Sow., Belemenites semicanaliculatus Blainv.,
Belemnites minimus List. A többé-kevésbé meszes, homokos, pirites márgában spon-
giat töredékek, Textuláriák, Orbitolinák, Rotalidák vannak.

A felsapti miliolinás-orbitolinás mészk és az albai vinporti mészk között a
fúrásokban átmeneti tagként ,,alboapti” márgás mészk sorozat van, melynek pontosabb
korát szerz „palynoplanktologiai” módszerével sem tudta tisztázni.

A munka f része a , , Palynoplanktológiai tanulmányok” c. fejezet, mely a minta-
vételnek, a feltárási módszereknek, a preparátum készítésnek, a mikroszkópi vizsgálat-
nak és a kiértékelésnek leírását adja. Szerz hét spóra, pollen, ill. plankton csoportot
állított fel, s ezek alapján végezte a fúrások azonosítását. A hét csoport két fcsoportra
különül: szárazföldi eredet fossziliákra (Triletes, Napitds, Disaccites, Colpates) és ten-
geri eredet fossziliákra (Hystrichospheridae, Dinoflagellae, kitinvázú mikroforainini-
fera). E csoportokból Jekhowsky módszerével a „relatív gyakoriság” görbéit
rajzolta meg. Az egyes fúrások görbéinek összehasonlításából kitnt, hogy négy réteg-
összlet jól elhatárolható. Tehát a fúrások rétegazonosításának kérdésében a módszer
eredményesnek mutatkozott.

A rendszertani részben a spórák, pollenek, Hystrichospheridae, Dinoflagellae,
Scolecodonta félék és kitinvázú mikroforaminiferák leírását találjuk. A spórák és pollenek
közül az alábbi 22 forma azonos a Dunántúli Középhegység münieriás agyagcsoportjából

9 *
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ismertekkel: Granulatisporites sp. (65), Cicatricosispovites dovogensis, Cicatricosispovites

pevforatus, Cicatricosispovites foraminatus, Gleicheniidites cf. nigra, Todisporites cf. major,
Cardioangulina cf. reticulata, Plicatella cf. stylosa, Plicatella sp. (22), Cingulatisporites (3),

Cingulatisporites sp. (56), Cingulatisporites caminus, Camarozonosporites cf. rudis, Trilo-

bozonosporites cf. crassiangulatus, Tsugaepollenites cf. segmentatus, Tsugaepollenites

cf. dampieri, Tsugaepollenites sp. (57), Disaccites, Welwitschiapites sp. (21. 39, 41), Sporo-
morphe (19), Sporomorphe (50), Classopollis classoides. Szerz a leírt fajok közül néhány
Cicatricosisporitest, Plicatellát és Tsugaepollenitest tévesen határozott meg.

Külön fejezet foglalkozik a nyolc fúrás részletes leírásával, különös tekintettel

palynologiai és planktológiai adatokra.
A dolgozatot a kiértékel fejezetek egészítik ki. Ezekben a miliolinás-orbitolinás

mészkre, a korrelációra, az sföldrajzra vonatkozó észrevételek és következtetések során
V e r d i e r hangsúlyozza a franciaországi klasszikus lelhelyek palynoplanktológiai
vizsgálatának föltétien szükségességét rétegtani következtetések szempontjából.

Deák M~



TÁRSULATI ÜGYEK

1963. téli ülésszakon elhangzott eladások

Január 7. Eladóülés a Mérnökgeológiai Szakcsoport és Szilikátipari Tudományos Egyesü-
let közös rendezésében

Elnök: Papp Ferenc
Kertész Pál: A kzetek alakváltozása
Vita: Horváth J„ Erdély I., Jugovics L., Gáspár L., Holnapy D., Papp P., Goscliy

B„ Jantsky B., Kertész P., Papp F.

Résztvevk száma: 47

Január 9. Szabó József Emlékérembizottság ülése '

Elnök: Bogsch László
A Bizottság határozati javaslatot dolgozott ki a Szabó József Emlékéremnek az

1963 évi Tisztújító Közgylési odaítélésével, kiosztásával kapcsolatban
Résztvevk száma: 5

Január 9. Az slénytani Szakcsoport alakulóülése

Elnök: Bogsch László
ifj. D u d i c h Endre: Fosszilis bryozoák vizsgálati módszerei és hazai alkalmazási

lehetségeik
Vita: Báldi T.. Nagy L-né, Bogsch L.
Kecskeméti Tibor: A bakonyi Nummulites perforatus-csoport morfogene-

tikai életfejldése
Vita: Kopek G., Kecskeméti T., Bogsch L.
Báldi Tamás: A törökbálinti „pektunkuluszos homok” kora és az oligocén-

miocén határkérdés
Vita: Nyíró M. R., Siposs Z., Schréter Z., Knauer J., Földvári A., Nagy L-né,

Nyíró M. R., Földvári A., Bondor L., Bogsch L-, Báldi T„ Bogsch L.
Tóth Gábor: Foraminiferák röntgen-átvilágításos vizsgálata
Vita: Bogsch L., Nyír M. R., Kecskeméti T„ Tóth G., Földvári A., Tóth G.,

Bogsch L.
Bejelentések:
V é g h Sándomé: Nori dachsteini mészk a Bakonyhegységben
Vita: Bogsch L.
O r a v e c z János: Négykarú tengeri csillag a veszprémi kami márgából
Vita: Tasnádi Kubacska A., Kertai Gy., Bogsch L.
Résztvevk száma: 58

Január 10. Földtani Közlöny Szerkesztbizottsági ülése

Elnök: V a d á s z Elemér
Napirend: A Földtani Közlöny 93. köt. 1. füzetének összeállítása
Résztvevk száma: 5

Január 23. Klubest

Klubesti beszámolók külföldi földtani rendezvényekrl:
Hámor Géza: A Jugoszláv Geológusok Nemzeti Szövetségének V. Kongresszusa

(1962. október 4—13)
D a, n k Viktor: A Kolaj Szekció munkájáról a Jugoszláv Geológusok Nemzeti

Szövetségének V. Kongresszusán
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Kubovics Imre: Beszámoló az Óriás-hegységi Paleozóos Kongresszusról
(1962. szeptember 3— 17), a gyjtött kzetanyag bemutatásával

Jámbor Áron: A kengyel Földtani Társulat 35. Ülésszaka (1962. szeptember
16-19)

A klubestet levezette: K e r t a i György
Résztvevk száma: 42

Január 28. Agyagásványtani Szakcsoport eladóülése

Elnök: Nemecz Ern
Boros Jánosné: Bentonitok termikus vizsgálata
Vita: Takáts T., Náray-Szabó I., Varjú Gy„ Szepesi K., Nemecz E-, Sztrókay K.,

Juhász Z., Pantó Gy., Székyné Fux V., Nemecz E. Az eladás után kialakult élénk,
vitában felvetett kérdésekre eladó esetenként válaszolt.

Résztvevk száma: 26

Február 4. Szénkzettani Munkabizottság eladóülése

Elnök: S o ó s László
Iharosné Laczó Ilona: A déldorogi medence középseocén barnakszén-

telepeinek szénkzettani vizsgálata
Vita: Soós L., Szádeczky-Kardoss E-, Krivánné Hutter E., Horváthné Deák M.,.

Siposs Z., Takács P„ Marczis J„ Gidai L., Soós L., Paál Á-né, Soós L. Eladó vita közben
válaszolt.

Szabó-Pelsczi Márta : Gyöngyösi lignittel végzett kötanyagnélkülí
brikettezési kísérleteknél alkalmazott kzettani és mikroszkópi vizsgálatok eddigi ered-
ményei

Vita: Soós L-, Frank L., Serly G., Szabó-Pelsczi M„ Takács P„ Gondos Gy.,
Marczis J„ Siposs Z., Soós L.

Résztvevk száma: 24

Február 6. Vitaülés

Elnök : K e r t a i György
Vitavezet: Vitális Sándor
A Mveldésügyi Minisztérium 31017/1962. sz. rendelete alapján az Eötvös Loránd

Tudományegyetem Természettudományi Karának Geológus Szakbizottsága nyilvá-
nos vitára bocsátotta a geológus szakképzés célkitzésének, tantervének es programjai-
nak a Szakbizottság által elkészített javaslatait.

A vitában résztvettek: Földvári A., Vitális S., Jantsky B„ Vitális S., Kiss J.,
Szádeczky-Kardoss E., Kiss J., Mauritz B„ Székyné Fux V., Kertai Gy., Knauer J.,
Vitális S., Barátosi J., Sztrókay K., Szemerédy P., Egyed L., Szádeczky-Kardoss E.,
Vörös I., Vitális S., Székyné Fux V., Földvári A., Vadász E., Vitális S., Kertai Gy.

Résztvevk száma: 85

Február 11. Mérnökgeológiai Szakcsoport ankétja

Elnök: Kertai György
Vitavezet: Breinich Miklós

(,,Geológia és mémökgeológia a mszaki oktatásban” c. ankétot február 7-én

elkészít bizottsági ülés elzte meg Papp Ferenc elnökletével, 15 résztvevvel.)
Kertai György: Megnyitó
Z s i 1 á k György László: Mérnökgeológiai szemlélet kialakítása a mérnöki

gyakorlatban
Juhász József: A mérnökgeológia feladatai és a geológusmérnök-képzés
Szilvágyi Imre: A mémökgeológia és a talajmechanika kapcsolata
Vita (mindhárom eladáshoz) : A vita els részében Breinich Miklós bemutatta az

írásban érkezett hozzászólásokat: Szabó János építésügyi miniszterhelyettes,. Székyné
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Fux V., Egry K., Pálfai I., Kovács L,., Rados K., Matus E. nyilatkozatát. Személyese 11

vett részt a vitában: Payer I., Jantsky B., Gabos Gy., Breinich M., Takáts T„ Mitók B >

Érti R., Almássy G., Galli E., Reményi P., Ubell K„ Gyulay Z., Juhász J., Széchy K->
Rónai A., Sallay J., Papp F„ Almássy B., Kertész P., Breinich M., Juhász J„ Richter

R., Breinich M., Kertai Gy., Gyulay Z., Kertai Gy., Breinich M.
Résztvevk száma: 72

Február 13. Hantken Miksa Emlékérembizottság ülése

Elnök: B o g s c h Eászló
A Bizottság határozati javaslatot dolgozott ki a Hantken Miksa Emlékéremnek

Társulatunk 1963. évi Tisztújító Közgylésén való els odaítélésével és kiosztásával kap-
csolatban. A határozathozatalt két korábbi Bizottsági ülés (1963. január 9. és január 30.)
elzte meg.

Résztvevk száma: 6

Február 15. Elnökségi ülés

Elnök: Kertai György
Napirend: 1. 1963. évi Tisztújító Közgylés elkészítése; 2. Feladatok Társula-

tunk 1963. évi tervével kapcsolatban; 3. Geológus-, mémökgeológus- és bányageológus-
inémök képzés kérdései; 4. Folyó ügyek.

Résztvevk száma: 5

Február 18. Agyagásványtani Szakcsoport eladóülése

Elnök: N e m e c z Ern
Kiss János — Sztrókay Kálmán: Radioaktív izotopok az agyagásvány-

kutatásban
Vita: Náray-Szabó I., Szepesi K., Nemecz E., Szántó F., Sztrókay K., Kiss J„

Nemecz E.
Résztvevk száma: 33

Február 18. A Mérnökgeológiai Oktatási Bizottság ülése

Elnök: Kertai György
A Szakcsoport február 11-i oktatási ankétjának határozata alapján összehívott

Bizottság a ,,Mémökgeológia oktatása egyetemeinken” címmel tartott megbeszélést.
A vita során 31 hozzászólás hangzott el.

Résztvevk száma: 17

Február 27. Némzetközi Kapcsolatok Bizottságának ülése

Elnök: Kertai György
Napirend: 1963. évi külföldi kiküldetések
Résztvevk száma: 5

Március 4. Jelöl Bizottsági ülés

Elnök: Csajághy Gábor
A Bizottság javaslatot dolgozott ki az új Elnökség és Választmány személyi

összetételét illeten. A korábbi ülés idpontja: február 25.
Résztvevk száma: 4 ill. 5.

Március 4. Mérnökgeológiai Szakcsoport eladóülése

Elnök: Schmidt Eligius Róbert
H o 1 n a p y Dezs: Nagyszerkezeti tektonika, mint héjelméleti kérdés
B ö c k e r Tivadar: Adatok a tektonika és a karsztosodás kérdéséhez a bauxit-

bányászatban
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Vita: Schmidt E. R., Böcker T., Erdélyi M., Göbel E., Gerber P., Böcker T.,
Sclimidt E. R. ,

Résztvevk száma: 29

Március 13. Választmányi ülés

Elnök: Kertai György
Napirend: 1. Tisztújító Közgylés elkészítése: a) Emlékérembizottságok jelen-

tése; b) Jelöl Bizottság javaslatának elterjesztése. 2. Nemzetközi Kapcsolatok Bizott-
ságának tájékoztatója az 1963. évi külföldi utazások tervérl.

Résztvevk száma: 24

Március 13. Klubest

Gyarmati Pál, Molnár József és Varga Gyula olaszországi vulkano-
lógiai tanulmányútjuk tapasztalatairól, K r i v á n Pál pedig a VI. Nemzetközi Pre- és
Protohisztóriai Kongresszus római ülésszakáról és olaszországi földtani tanulmány-
útjáról tartott színes diapozitívek bemutatásával kísért eladást. A klubestet Kertai
György vezette le.

Résztvevk száma: 78

Március 13. Földtani Közlöny Szerkesztbizottsági ülés

Elnök: Vadász Elemér
Napirend: a Földtani Közlöny 93. köt. 2. füzetének összeállítása
Résztvevk száma: 8

Március 20. Hantken Miksa Emlékérembizottság ülése

Elnök: Kriván Pál
A Hantken Miksa Emlékérembizottság 1963. február 13-i határozati javaslatát a

Társulat Választmánya a március 13-i ülésen elutasítólag bírálta felül, és a Hantken
Miksa Emlékérem ügyrendjének megfelelen javaslattételre új Bizottságot kért fel.

Az új Bizottság által kimunkált határozati javaslat rögzítésére egy elkészít ülés után,

március 20-án került sor.

Résztvevk száma: 6

Március 23. slénytani Szakcsoport klubestje

B a r t h a Ferenc ,,A mennyiségi biosztratigráfia kérdései” c. vitaindító eladása
számos tételbl épült fel: A mennyiségi biosztratigráfia fogalma. Milyen tényezk aka-
dályozzák és melyek teszik lehetvé a mennyiségi vizsgálatokat. A mennyiségi biosztra-

tigráfia alkalmazhatósági köre. Az elért legfontosabb eredmények ismertetése

A közvetlen tanulságokkal, tapasztalatcserével felér vita fonalát B a r t h a

Ferenc és az elnökl M a
j
z o n László tartotta kézben

Résztvevk száma: 18

Március 27. Választmányi ülés

Elnök: Kertai György
A Tisztújító Közgylés kezdete eltt egy órával ülésez Választmány elé egyetlen

napirendi pontként Kriván Pál a második Hantken Miksa Emlékérembizottság
határozati javaslatát jóváhagyásra terjesztette el. Ezt követen a Választmány folyó
ügyeket tárgyalt

Résztvevk száma: 40

Március 27. Tisztújító Közgylés

A Tisztújító Közgylésrl a Földtani Közlöny 93. köt. 3. füzetében számolunk be.

Résztvevk száma: 283
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A Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1963. évi téli ülésszakán

Pécsett elhangzott eladásai

Január iy. Eladóülés

Elnök: Fejér Leontin
Szabó Pál Zoltán: Délkelet Dunántúl morfogenetikai jellegzetességei

Vita: Fejér L., Jámbor Á., Somos F., Szabó P. Z., Virágh K.
Fábiáncsies László: A geofizikai rétegazonosítás lehetségeinek vizsgálata

a Mecsekhegység kszénmedencéiben
Vita: Virágh K., Somos L., Jámbor Á., Tamáshidi L., Szabó I., Fábiáncsies L.,

Fejér L.
Résztvevk száma: 24

Február 28. Vezetségválasztó Közgylés

Elnök: Kriván Pál
Kri ván Pál : Megnyitó
Fejér Leontin: Titkári beszámoló
A Vezetség felmentése, az új Vezetség megválasztása.
Vita Fejér Leontin titkári beszámolója nyomán, a jövbeni mködési elvek és

program fvonalainak lefektetése érdekében. A vitában részt vettek: Kriván P., Virágh
K., Szabó P. Z., Kriván P., Szabó P. Z., Kriván P., Csalogovits I., Jámbor Á., Kriván
P., Polai Gy., Somos L., Fejér L., Balás É., Kiss J., Fejér L., Kiss J., Polay Gy., Fejér

L-, Polai Gy., Szabó I., Kriván P„ Szabó P. Z., Koch L., Kriván P.

A vita szünetében M a c h Péter a Szavazatszed Bizottság elnöke kihirdette a
szavazás eredményét. A Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának új Veze-
tsége:

Elnök: Barabás Andor, titkár: Fejér Leontin, vezetségi tagok: Eld
Szaniszló, Kiss József, Polai György, Somssichné Lédeczi Erzsébet,
Szabó Pál Zoltán.

Résztvevk száma: 40

Március 21. Eladóülés

Elnök: Barabás Andor
Kovács Endre: A hidasi terület barnakszén-telepeinek vastagsági és minségi

változékonysága
Hámor Géza—J ámbor Áron: A keleti és a nyugati Mecsek miocénjének pár-

huzamosítási lehetségei
Az eladások után kialakult vitában Csepreghyné Meznerics I., Oroszné Hajós

M., Pálfalvy I., Somos L., Honig Gy., Barabás A., Hámor G. és Jámbor Á. vett részt.

Résztvevk száma: 30

A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Csoportjának 1963. évi téli ülésszakán
Veszprémben elhangzott eladásai

Február 28. Vezetségválasztó Közgylés

Elnök : K e r t a i György
N e m e c z Ern: Megnvitó
Vi z y Béla: Titkári beszámoló a Csoport 1962. évi munkájáról.
Vita: Morvái G., Nemecz E., Gondozó Gy., Cseh Németh J., Posgay K., Kertai Gy.
A titkári beszámoló vitáját követen Nemecz Ern kérte a Vezetség felmen-

tését. A felmentés után Kertai György méltatta a Középdunántúli Csoport és Veze-
tsége munkáját, majd felkérte a Jelöl Bizottság elnökét, Zenkovics Ferencet az
új Vezetség személyi összetételére vonatkozó javaslat elterjesztésére. A Jelöl Bizottság
javaslatát a Közgylés résztvevi egyhangúlag elfogadták. A megválasztott új Vezetség:

Elnök: Nemecz Ern, titkár: Szabó Elemér, vezetségi tagok: Cseh
Németh József, Horváth Károly, Láng József, Molnár István, Szánt-
n e r Ferenc.
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A Közgylés második részében vitaindító felszólalásban Erdélyi Tibor a
Kutatófúró Vállalatok és a keretükben mköd geológusok helyzetét. Láng József
pedig a termel üzemek geológusainak helyzetét, problémáit ismertette. A felszólalásukat
követ vitában Cseh Németh J„ Komlóssy Gy., Vizy B., Morvái G., Zenkovics F„ Láng
J., Schultheisz Z., Ság L., Majoros Gy., Kertai Gy. és Nemeez E. vett részt.

Résztvevk száma: 35

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Csoportjának 1963. évi téli ülésszakán
Miskolcon elhangzott eladásai

Január 10. Eladóülés

Elnök: P o
j j

á k Tibor
Mészáros Mihály: Az északmagyarországi perm-triász evaporitképzdés
Vita: Molnár P„ Mészáros M„ Szatmári P„ Mészáros M., Molnár P„ Mészáros M„

Pojják T.
Z e 1 e n k a Tibor: Mád-szilvási ártézi kút földtani és hidrológiai adatai (bejelen-

tés)

Juhász András: A keletborsodi barnakszénmedence földtani problémái.
Vita: Molnár P., Juhász A., Radócz Gy., Juhász A., Kövi J„ Juhász A., Pojják T.
Résztvevk száma: 36

Február 14. Eladóülés

Elnök: Kovács Lajos
(Az eladóülés eltti Vezetségi ülés az 1964. évi terv elvi alapvetésével és az 1963.

évi tervbl fakadó közvetlen feladatokkal foglalkozott. A Vezetségi ülést Pojják
Tibor vezette le. Résztvevk száma: 10)

Molnár Pál: A Rudabánvai-hegység 1960— 62. évi kutatásának ércföldtani

eredményei
Vita: Balogh K., Molnár P., Balogh K., Kovács L.
Krivánné Hutter Erika: Szénhidrogéntermel algák a dorogi paleogénbl

(bejelentés)

S i n y e i István — Z e 11 1 a y Tibor: A barnakszéntelepek fekü-fed kzetei-
nek üledékföldtani feldolgozása

Vita: Pojják T., Zelenka T., Balogh K., Juhász A., Pojják T., Sinyei I., Balogh Iv„

Sinyei I., Juhász A., Balogh K., Juhász A., Balogh K„ Sinyei I., Kovács L.

Résztvevk száma: 47

Február 28. Eladóüléssel egybekötött Vezetségválasztó Közgylés

Elnök: Kovács Lajos
R i c h t e r Ricliárd: Bányászati biztonsági pillérek tervezésének kérdései

Vita: Ráner G., Nemes Á., Kovács L., Richter R., Kovács L.
Verebélyi Kálmán: Titkári beszámoló és az 1963. évi munkaterv ismertetése

Vita: Varjú Gy., Juhász A., Csókás J„ Varjú Gv., Hegeds K„ Kovács L.

A Vezetség felmentése után került sor az új Vezetség megválasztására. Az Észak-
magyarországi Csoport írj Vezetsége:

Elnök: M011 os János, társelnökök: Kovács Lajos és Pojják Tibor,

titkár: Verebélyi Kálmán, vezetségi tagok: Csili ing László, Csókás
János, Frisnyák Sándor, G y u 1 a y Zoltán, Hernyák Gábor, Juhász
András, Kövi János, Mátyás Ern

Résztvevk száma: 40

Március 14. Klubest

Elnök: Pojják Tibor
(A klubest eltti Vezetségi ülésen Gyula}' Zoltán a Nehézipari Mszaki Egye-

tem Kohászat — Ásványtan — Kémia tanszék alapításának 200 éves évfordulója alkal-
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mából rendezend jubileumi ünnepség programját ismertette. A Vezetségi ülést P o j-

j
ák Tibor vezette le. Résztvevk száma: n)

A klubesten Molnár József, Gyarmati Pál és Varga Gyula az olasz-
országi vulkanológiai tanulmányút tapasztalatairól számolt be vetített színes képek
kíséretében

Résztvevk száma: 34

Március 28. Eladóülés

Elnök: Csókás János
Egerszegi Pál: Felszíni tereláramos módszer összehasonlítása a szimmet-

rikus, négyelektródás, geoelektromos szondázással
Vita: Juhász A., Egerszegi P„ Kövi J., Csókás J„ Juhász A., Egerszegi P.
Baráth István — Detre László — Egerer Frigyes: A Bükkábrány—

Ernd közötti területen mélyült ,,lignit”-kutató fúrások geofizikai vizsgálata
Vita: Csilling L., Káli Z„ Hegeds K., Kovács L., Káli Z„ Hegeds K., Csókás J.,

Baráth I., Kövi J., Juhász A., Tóth M., Káli Z., Egerer F., Detre L., Baráth I.

Verebélyi Kálmán: A Magyarhoni Földtani Társulat 1963. március 27-i

Tisztújító Közgylése határozatainak és választási eredményeinek ismertetése (bejelen-

tés)

Résztvevk száma: 31
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VII. tábla

Kubovics : ÉK-i Mátra földtana és kzettana





VIII. tábla





IX. tábla

Kubovics : ÉK-i Mátra földtana és kzettana
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XI. tábla





XII. tábla

Krivánné : Szénhidrogéntermel planktonalgák





BEVEZETÉS

ELNÖKI MEGNYITÓ
A REMÉNYBELI ÁSVÁNYI NYERSANYAGKÉSZLEIEK BECSLÉSÉRL.
A REMÉNYBELI SZÉNHIDROGÉNKÉSZLETEK EGY SZÁMÍTÁSI

4
MÓDSZERE

DR. KERTAI GYÖRGY*

Tisztelt közgylés, kedves kartársaim !

A geológus hivatás lelkesít sajátossága a szakadatlan küzdés az „új” felfedezésé-

ért. Foglalkozásunk mesterségi szintjén is a „bagoly szem” Pallas Athéné papjaiként

kell mködnünk, és ahogy a bölcsesség istene teljes fegyverzetben pattant ki atyja fejébl,

úgy az egyetemet elhagyó geológus els kalapácsütése már tudományunk egésze számára

új megismerést nyithat fel. E megismerések jelentsége nehezen mérhet, de alapfon-

tosságú lehet mind tudományunk ismerettára, mind az életet szebbé tev, alkotó ter-

mel ember számára.

A kutató geológus vizsgáló társaival a földkéreg egy darabját meghatározva átadja

a mérnöknek, a termel geológusnak, hogy azt, vagy az abból származtatható fluidumot

termeljék. Az értékes nyersanyag készlet, a földkéreg egy teleptani egységének felmérése

egyszer mesterség. A geológus mesterség földbéli kellékei, a rétegek, kzetek formai

fogalmainak pontos ismerete és a számtani alapmveletek szükségesek ehhez. Nem teszi

ezt bonyolultabbá vagy „tudományosabbá” az sem, ha sok a tényez vagy osztó, melyet

használnunk kell.

Ott kezddik a tudomány, ahol a földkéregben lehetséges végtelen változatosság

egyes törvényszerségeit tárjuk fel. E törvényszerségek segíthetnek a számtani megfogal-

mazás feladattervéhez, a számítógép programozáshoz, de magukban semmi esetre sem
számtani formulák, hanem tisztán és alkalmazottan földtani ismeretek.

Folyamatok, történések, sok irányú minségi és mennyiségi változások, különböz
hatóerk eredi. E feladatok különleges egysége adja a sajátos geológusi szemléletet,

ez a tartalma a geológusi hivatásnak.

A kutató geológus, ezúttal az olajkutató geológus emberi alkatát érdekesen hatá-

rozza meg B. \V. B e e b e , az amerikai olajgeológusok volt alehiöke, a kutatás filozó-

fiájáról írott mvében:
„A jó geológus gyakorlatban tudja alkalmazni a szerkezeti földtan, üledékkép-

zdés, rétegtan, slénytan, ásványtan, kzettan, geomorfológia és a történeti földtan

alapvet ismereteit a kolaj- és gáz-lelhelyek felkutatására. Jellemzi a mszaki
készség, az optimista életszemlélet, nagy kitartással, ítélképességgel, az igazság ösztön-

szer felismerésével párosulva. Legnagyobb ellensége a dogmatizmus és az elítéletek.

Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat 1963. márc. 27-én tartott tisztújító közgylésén.
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Mindehhez elssorban szakmai elhivatottság kell, egyéniség, kinek a geológia nem egy-

szeren kenyérkereset, hanem az egyedül lehetséges életút, olyan ember, akit semmi nem
érdekel, lelkesít úgy, mint a föld megismerésének ügye. Semmit nem tart gazdaságilag

olyan hasznos tevékenységnek, mint az eredményes kutatást. A kutatógeológus határo-

zott, merész, úttör, kockázatot vállaló egyéniség, aki mindig kész új utakra lépni. Der-
látás, életre-való találékonyság, kezdeményezés, érdekld kíváncsiság a világ dolgai

iránt és állhatatosság jellemzi. Mindenekeltt élénk, de korlátok közötti képzeler,

s annak tudata, hogy az új kolajtelep elször a kutató elméjében rajzolódik ki. Mindeh-

hez jó emlékeztehetség szükséges, az ügy számára fontos, látszólag jelentéktelen adatok

kiválasztására. Fel kell tisztán és gyorsan ismernie a helyzet változását és szakítania kell

a túlhaladott elméletekkel, bármilyen közel állnak is azok szívéhez. Az értékesítés mvé-
szete sem hanyagolható el, — írja az amerikai szerz — mert a kutatógeológus folyamato-

san árulja önmagát és gondolatait. Ezért elengedhetetlen, hogy kifejez készsége, szóban

és írásban világos legyen. Végül erélyes irányító képesség jellemzi, olyan irányba, hogy

a kívánt eredményt a legrövidebb id alatt elérje. Ennek az embernek a tevékenysége

nem mérhet a 8 órai munkaidvel és nincs köze szociális viszonyokhoz, szabadsághoz,

pihenéshez. A kutatógeológus kiemelked alkotó egyéniség és felsorolt tulajdonságai nem
adagolhatok az elektronikus számológépekbe és nem pótolhatók a gyülekezetek mód-
szerével.”

Eddig a B. W. B e e b e idézet, s folytathatnám, ezek a tulajdonságok nem lapo-

síthatók a bürokratikus táblázatok számoktól szürke lepedire.

A kutatógeológusi feladatok minden új fúrásnál vagy vágathajtásnál eltérbe

kerülnek és elválnak a kivitelez vagy termel geológus feladatkörétl. Ez utóbbi már
a mvelést irányító mérnökkel szoros egységben adja meg a nyersanyagkincs földtani

keretét és segíti a földtan ismeretanyagával a létesítmény megalkotását, a termelés

folyamatát.

Ez a két geológusi feladatkör kell hogy meghatározza soronlev oktatási reformunk

két fvonalát. E két f területen belül alárendelt kérdés, hogy a kutatógeológus a mikrosz-

kóp, a kalapács vagy a fúrógép módszerét használja-e. A legjobb szakemberek együttesen

urai minden eszköznek. Alárendelt kérdés a másik körben az is, hogy a földtani keretek-

ben szület létesítmény völgyzárógát, fejtési front telepítése, vagy egy olajtelep földalatti

elégetése.

Az igazi geológus azonban sohasem felejtheti, hogy a közvetlen feladatát képez
ásványi nyersanyag-kutatás mellett a föld mélye megismerése is hivatásszer kötelessége,

melyet ha teljesít, a komplex kutatást alapozza meg.

Mindezt azért tartottam szükségesnek elmondani, mert napjainkban sok szó esik

a geológusi munkakör és az. ahhoz szükséges alaptudományok között a matematika
szerepérl. A továbbiakban a reménybeli ásványi nyersanyagkészlet becslésével kívánok

foglalkozni és ezért meg kell állapítsam, hogy a készletek termelési tervezés szempontjá-

ból számbavehet A, B és C kategóriáinak megállapítása a földtan szempontjából kevésbé

tudományos tevékenység. Ami ebben a tudományos, az a módszer meghatározása, a sta-

tisztikus és valószínségszámítási matematika tárgykörébe tartozik. A kolaj- és föld-

gázkészletek A és B kategóriáinak számítása megfelel mszaki színvonal mellett a geo-

lógus hatáskörébl már a tárolómérnök feladatai közé megy át. A geológus kötelessége

az ehhez szükséges földtani, kzettani adatok szolgáltatása.

A reménybeli ásványi nyersanyagkészletek számítása azonban már tisztán és

egyértelmen a földtan tudományának ismeretanyagára és módszereire épül, tehát föld-

tani értelemben vett tudományos tevékenység.

A szocialista tervgazdálkodás szükségessé teszi, hogy az ásványi nyersanyagok

termelésének fejlesztése a földtani lehetségek gazdaságos felkutatásával és kihasználá-

1 *
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sával történjék. Ebben a munkában van elssorban az olyan geológusokra szükség, akik

a kutató ember említett elnyeivel rendelkeznek.

Magyarországon legfontosabb ásványi nyersanyagaink közül a reménybeli bauxit-
készlet els számbavétele, a szülésére és vasérc, valamint a kolaj és földgáz reménybeli
készleteinek megállapítása történt meg. Megindultak a tárgyalások a perspektivikus k-
szénkészletek nagyságrendjének megállapítására is.

A reménybeli bauxitkészlet els számbavétele a Barnabás Kálmán által

kidolgozott elvek alapján 1961-ben történt meg. A vas és színesércek els prognosztikus
felmérését Morvái Gusztáv 1961-ben közölte. A reménybeli szénhidrogénkincsek
els számítását 1959-ben végeztem. Jellemz, hogy az akkor derlátónak ítélt reménybeli
földgázkincsnél az elmúlt 4 év alatt máris többet találtunk, de a feltárt olajkészlet meny-
nyisége még nem éri el az akkor reménybelinek feltételezett mértéket. Reménybeli man-
gánérc és bentonit készletünk számítása jelenleg van folyamatban és hozzáfogtak a
hasadóanyag szempontjából számításba vehet földtani képzdmények prognózisának
elkészítéséhez is.

A reménybeli bauxitkészlet számítása két minségben történt, úgy mint az ipari

érték és a nem ipari bauxit minségben. A nem ipari készleteket Barnabás Kálmán
szerint kissé túl derlátóan számították az akkori ismeretek szerinti arány alapján.

A reménybeli készleteket egyúttal valószínséget meghatározó két kategó-

riába osztották: az ismert területek szomszédságában levkre és az azoktól távo-

labbi lehetséges telepekre. A készletek mennyiségi számítása a reménybeli terüle-

teknek az eddig ismert területegységre es ércmennyiség analógiájának feltételezé-

sével történt.

Ezen els becslés földtani tudományos alapját a három képzdési szakaszra

alkalmazva alapveten két földtani-teleptani elv határozta meg:
1. olyan területek számbavétele, ahol a már ismert telepek fedje a már ismert

fácieshez hasonlóan megvan,

2. ahol már ismert telepek fekv kzete a bányászatnak megfelelen 600 m feletti

mélységben feltételezhet.

Az elkészült számítás véleményem szerint óvatosnak mondható, mert a távlati

területek közül (amit a közelebbi D
x
-el szemben D

2
-nek lehet nevezni) csak olyanokat

vett figyelembe, ahol már valamilyen nyoma van a bauxitképzdésnek. Kétségtelen, hogy
tudományunk jelenlegi szintjén ennél tovább nem lehetett menni. A genetikai, rétegtani

és szerkezeti viszonyokra vonatkozó vizsgálatok továbbfolytatása azonban remélheten
ad majd támpontot arra, hogy a még nyomaiban sem jelentkez bauxittelepekre irányuló

kutatás, a reménybeliség szintjén megindulhasson. Az ehhez szükséges további tudomá-

nyos ismeretek megszerzése párhuzamosan halad majd a most reménybelinek számító

telepek felkutatásával.

Reménybeli színesére készletünk Morvái Gusztáv által készített számítása

a közép-európai összefüggések figyelembevételével, a hazai kifejldésnek két f metallo-

genetikai provinciára való osztásán alapul. Az els, a bels-kárpáti provincia andezit-

hez kötött telepei, a második a közép-európai idsebb kzetekkel összefügg telepek.

Mindkét provincia országos feltérképezése a különböz kzettípusokhoz kötött érclehet-

ségek feltüntetésével történt. A becslés figyelembe vette a lehetséges telepítési, hidro-

geológiai és bányamszaki viszonyokat. A kutatás további irányát Morvái az érc-

telepeket kísér jellemz ásványtani kzettani indikációkra alapozza. Az ilyen csak indi-

kált telepekre azonban készleteket nem számoltak. Adva van tehát a további tudományos

fejldés útja: az ércképzdési folyamatok körülményeinek olyan mérték meghatározása,

hogy azokból bizonyosabb következtetéseket vonhassunk le. Nagy segítséget ehhez a

geokémia és geofizika nyújthat.
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A reménybeli vasérekészletek számításánál érckutató geológusaink szép példáját

dolgozták ki a gazdaságos kutatási sorrend földtani alapon történt meghatározásának.

Engedjék meg, hogy a továbbiakban kissé részletesebben a remény-
beli szénhidrogénkészletek becslésérl szóljak. Ez a számítás két-

ségtelenül az elzeknél merészebb, bizonytalanabb módszerrel történt, mert olyan

területekre is kiterjed, melyen a kutatandó nyersanyagnak semmiféle felszíni, földtani

jele nem található. A reménybeli érckészletek számítása is földtani tudományos alapon

történik, de gyakorlatibb, ismert tényekre építve. Az A vagy B kategóriájú készletszá-

mítás gáztelepek vagy egyes olajtelepek esetében a legnagyobb, más nyersanyagokat

felülmúló pontosságot érhet el. A reménybeli szénhidrogénkészlet becslése azonban az

érceknél használt módszereknél elméletibb alapon, statisztikus módszerek földtani

keretek közé szorításával kell, hogy készüljön.

Mi bátorít erre fel bennünket? Magyar viszonylatban például jelentsen nagy k-
olaj és gáztelepeinket is olyan helyen tártuk fel, ahol a felszínen olaj vagy gáz nyomok
ismeretlenek voltak. Az 1959-ben készült, akkor meglepen magas reménybeli készlet-

számot felülmúló szénhidrogénmennyiséget tártunk fel akkor még ismeretlen területe-

ken. Hazánk és általában a környez, szocializmust épít országok nagy távlati energia

hiánya arra késztet bennünket, hogy a maximális lehetség munkahipotézisével folytas-

suk a kutatást.

R. W. Fairbridge egy 1962-ben megjelent munkája szerint a föld 150 • io6

km2 szárazföldi területébl 310 nagy üledékes medence 55 • io6 km2 területre terjed ki.

A föld medencéinek átlagnagysága tehát 1 70 000 km2
,
mintegy kétszerese Magyarország

szénhidrogén-kutatás szempontjából számbavehet üledékes területeinek. A medence
mélységeket tekintve ugyancsak Fairbridge számítása szerit Magyarország har-

madkori medence összetétele a sekélyebb medencék közé tartozik, mert legnagyobb terü-

letén lemarad a 4750 m-es világátlagtól. Ebben az átlagban azonban az idsebb üledékek

is benne foglaltatnak. Közelebb kerülünk tehát valamivel a világátlaghoz, ha a magyar
medencék mezozóos és paleozóos üledék-összletét is, feltételezett vastagság értékkel szá-

mításba vesszük. A medenceüledékek kifejldése minségi szempontból kedvez mind
szénhidrogén keletkezésére, mind azok felhalmozódására. Ezt már nemcsak a harmadkori,

hanem a mezozóos üledékeinkre is eknodhatjuk. E. G. Weeks ismert munkája alapján

meg kellett vizsgálni, hogy a magyarországi medencék legjobban megismert része a

földi átlag szénhidrogén gyakoriság számával hogyan egyezik. Megállapítható, hogy
a már 1959. I. i-ig feltárt készlet alapján az Észak- és Dél-Zalai-medence többszörösen

felülmúlta a föld medencéinek átlagát. Használt reménybeli-készletszámításunknál ebbl
a ténybl mdultunk ki, figyelembe véve azt a tényt, hogy az ország területe nem egysé-

ges medence. A harmadkori történésekben több hasonló medence egymás mellett alkotja

a morfológiailag már egységes „pannóniai medencét”. Ezek a medencék mind a K. F.

D a 1 1 m u s által dinamikus medencének, tehát effektív süllyedéknek nevezett, mind to-

pográfiaiig kialakult medencének több elválasztható egységébl alakultak ki. A harmad-
kori, közös sors sok vonatkozásban azonban nagyságrendben hasonló megítélést indokol.

A Szovjetunióban 1961 júniusában széles kör értekezlet vitatta meg a reménybeli

szénhidrogénkészletek osztályozásának módszerét. A közzétett közlemény amellett fog-

lal állást, hogy a megnevezhet szerkezetek (melyek kutatófúrásra már elkészítettek)

készletei változatlanul a C., kategóriába sorolandók. Az ilyen készletek az éves kutatási

tervek alapját adják. A reménybeli területeken az eredményesnek ígérkez szerkezetek

közül még nem nevezhet meg a tényleges eredményt adó, az eredmény csupán statiszti-

kusan számolható. Az ilyen területekrl csak azt tudjuk, hogy ott szénhidrogénképz-

désre alkalmas üledékek találhatók és több olyan szerkezeti elem ismert, melyekben fel-

halmozódás is lehetséges. Az ilyen területekre a D-vel jelzett készletek számítása alapozza
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meg az 5 éves terv és a távlati tervek készítését. Az említett Bizottság megkülönbözteti
a és D

2 , nevezhetjük „feltételezett” és „lehetséges” készleteket. Az els biztosabb

reménybeh készlethez tartoznak azok a területek, melyeken már átnézetes geológiai,

geofizikai és geokémiai vizsgálatok történtek, valamint néhány tájékoztató jelleg

fúrás is arra mutat, hogy a területen szénhidrogén felhalmozódás várható. A kevésbé tanul-

mányozott üledékes területeket a D
2
kategóriába sorolják. Ide tartoznak a még nem eléggé

ismert nagy mélységek és sekély-tengerek alatti üledékek készletei is. E reménybeli terü-

letek készletét az összehasonlított terület egységére es arányos szénhidrogén-mennyiség-

nek feltételezésével állapítják meg. A már ismert terület eddigi sikerességi százalékát

tételezik fel a még reménybeli területekre is. A D
2
esetben olyan területre is történhet

reménybeli készletszámítás, ahol még a szerkezetek egyáltalán nem ismertek, csak regio-

nális geofizikai felvételezés történt, de a hasonló területek alapján a lehetséges szerkezetek

számára következtetnek.

A szovjet irodalomban N. A. Zsdanovnak 1952-ben megjelent, a kolaj és

gázkészletek számítására vonatkozó alapvet mvében reménybeli készletekre vonatkozó

számítás még nem szerepel, csupán a fúrással fel nem tárt szerkezetek C 2
kategóriájú becs-

lését közli. Az említett Bizottság munkáját megelzen jelent meg N.I. B u
j
a 1 o v és

P. I. Zabarinszki mve, mely az említett módszereket ismerteti. E módszer volt

alapja a KGST határozata értelmében 1961-ben elkészítend reménybeli készletbecslés-

nek. E módszer hangoztatja a kérdéses terület sokoldalú földtani megismerésének szüksé-

gességét. Számszeren azonban csak a területek arányát veszi figyelembe, s nincs tekin-

tettel arra, hogy az üledékes területek különböz inélységek lehetnek.

E módszer alkalmazásánál a reménybeli szerkezetek nagyságát kétféleképpen szá-

míthatjuk. Felmérhetjük a szerkezet feltételezett területét a rendelkezésre álló geofizikai

adatok alapján, vagy számolhatunk az eddigi eredményes szerkezet értékes területeinek

számtani átlagával. Tekintettel arra, hogy a szénhidrogén „etázs magasság” a genetikai és

kzettani tényezktl nagymértékben függ, az utóbbi módszer a biztosabb, óvatosabb el-

járás. A geofizikai adat ugyanis az eddigi módszerekkel semmit sem mond a szerkeze-

ten belül a szénliidrogénes terület nagyságára vonatkozóan. E módszer alapján minkét

eljárással elvégeztük — D a n k Viktorral együtt — Magyarország reménybeli szénhid-

rogénkincsének számítását. Reménybeli és lehetséges készletünk teljes értékére azonban

más módszert dolgoztam ki, s ugyancsak D a n k Viktorral e módszer alapján is elvégeztük

a számítást. Ehhez azonban egyre elmélyültebb részletes elemzés szükséges. Eljárásomat

indokolja, hogy az eddig említett módszer véleményem szerint az alábbi hibákkal terhes:

1. A „szerkezet” ma már nem egyértelm helye az olaj- s gázfelliaknozódások-

nak. Kiékeldések, rétegtani, kzettani csapdák, kiemelkedések szárnyain éppen amélyebb

vagy közbüls övékben jelents mennyiség szénhidrogént tartalmazhatnak. Csak példa-

ként: a magyarországi Nagvalföldön egyre több és több helyen ismerünk meg a fels-

pannóniai rétegsorban egyes tiszta, vízmentes szénhidrogéntartó lencséket, melyek a

szerkezetnek nem a legkedvezbb helyén vannak. Ilyen kifejldésre igen gazdagok a

lehetségek. Az eltemetett mezozoikum egyes rögei pl. Nagylengyelben vagy Hahóton

nem a szerkezeti maximumban tartalmaznak olajat. Geofizikai megkutatottságunk ma
már viszonylag gazdag, de mégsem közelíti meg a mélységek ilyen részletes lehetségei-

nek ismeretét. A perspektivikus készletbecslést pedig most kellett elkészíteni ahhoz,

hogy a népgazdaság távlati fejlesztési terveihez valamilyen adatot szolgáltasson. Olyan

módszert kellett tehát használni, mely az említett lehetségekre is tekintettel van.

2. A „szerkezetek” feltételezésén alapuló módszer analogikus eljárása csak azo-

nos fejldéstörténeti! medencékre lehet érvényes. A magyarországi medencék, mint már

említettük, korántsem egységesek. Vadász Elemér ismert nagyszerkezeti térképe

már összefoglalta és ábrázolta e tényt, melyet S c h in i d t E. Róbert, Tömör János,
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S z a 1 a i Tibor és Szentes Ferenc is kidolgozott különböz elgondolásokkal. A kolaj-

kutatások további eredménye alapján e nagyszerkezeti képet tovább fejlesztettük és

a kolajkutatás szempontjai és módszerei szempontjából helyeztük rá a fiatal medence-

egységek területeit. A medencehatárok kialakításában figyelembe vettük az ismertség

mértékét is.

A legutóbbi és véleményünk szerint legkorszerbb nagyszerkezeti egységek

Körössy László szerkesztésében képezik alapját a szénhidrogénkutatás szempontjá-

ból felosztott, eltér fejldéstörténet és szerkezet medencerészeknek. (Lásd ábra)

E képben a dallinusi értelemben vett dinamikus medencék összeolvadnak az sföld -

rajzilag kialakult medencékkel. Az egyszer szerkezeti analógiát cáfolják már az eddigi

eredmények is: olaj és földgáztartó alakulataink nagy változatossága.

3. Végül a harmadik ugyanilyen fontos körülmény az üledékek vastagságának

számbavétele, mely az említett módszerbl hiányzik.

Az említett körülmények figyelembevételével kidolgozott módszerünk az üledé-

kek földtani adatok alapján differenciált átlagos szénhidrogén tartalmán alapszik. A szá-

mítás az üledékvastagság térképen ábrázolt változások planimetrikusan megállapított

mértani átlagára épül.

L. G. W e e k s az egész földre megállapított és európai mértékre átszámított

szénhidrogén telítettségi száma: 1750 to/km3
. Ha egy terület üledéktömegének földtani

fejldése különböz korú kzetekben szénhidrogénképzdéssel és felhalmozódással áll

kapcsolatban — Magyarországon ez így van — arra a nagy számok törvénye értelmé-

ben, nagyságrendben alkalmazható a Weeks féle szám. Ez a szám azonban csakúgy

szerepel, mint a „gnomonikus projekció vetítési pontja”. A ténylegesen használt szám
az analóg medence már megismfert tényszámán alapszik, ill. az óvatosság megkövetelte

csökkentéssel kerül felhasználásra.

Legjobban ismert medencéink az Északi- Dél-Zalai-medencék már ismeretes

szénhidrogénkészlete tényszámként bizonyítja, hogy nagyságrendben a magyar medence is

beilleszthet a föld szénhidrogéntartó medencéinek átlagába. Az egyes medencékre
azonban nem alkalmazzuk mereven az átlag számot, hanem a nagy számok törvénye

jobb megközelítése érdekében a már legjobban ismert medencék tényszámából kiindulva

számoljuk a többi medence még lehetséges szénhidrogén kincsét. Az egyes medencéken
belül az eddigi megismerésnek megfelelen számítjuk az átlag szempontjából figyelembe-

vehet reményteljességet és az olaj- és gázkincs arányos megoszlását.

A terület üledéktömege I\ km 3
. A tanulmányozott terület szénhidrogéntartalma

tehát K. w tonna, ahol is w a Weeks féle szám.

Ha a terület legjobban ismert medencerészének üledéktömege: A km 3 és eimek
átlag szénhidrogéntartalma = % to/km3

,
ezt az értéket a többi (K — A) üledéktömeg szá-

mításánál irányszámnak tekintjük az átlag kialakítása szempontjából.

Ha a fentiek alapján a többi terület szénhidrogéntartalmát kifejezzük az

, K w — A • x

Ha a többi terület nem egyenletesen értékes a perspektíva szempontjából, hanem
abból az ismeretek folytán egyes területeknél kevesebb szénhidrogén várható, úgy ennek
a területnek (

B

km 3
)
üledéktömege: z

x
tonna/km 3 szénhidrogéntartalma csupán q tört-

része az egész terület fennmaradó részére (K — A — B) = C-re es átlagos szénhidro-

géntartalomnak a z„ tonna/km 3-nek.

Fentiek alapján igaz a következ egyenlet:

B z
x + C z., = K W —

• A • v
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Ha most figyelembe vesszük azt a feltevést, hogy

z
l = q z2

akkor fenti egyenlet átmegy a következ alakba:

amibl

B • q • z2 + C • z2 = K • w — A x

(B • q -f C) z2 = K • w — A • x

K -w— A • x

B-q + C
Ennek eredményeképpen a C km 3 üledéktömeg átlagos szénhidrogéntartalma

K -w— K • x ^
z
2 = ——

—

qf-C
— tonna/km 3

A B km 3 üledéktömeg átlagos szénhidrogéntartalma pedig

z
x = q • z2 tonna/km 3

A használt jelek összefoglalása:

K = a teljes terület üledéktömege km3-ben

w = 1750 tonna/km 3 (állandó)

A = a már jól ismert medence üledéktömege km 3-ban

C = kedvezbb feltételekkel rendelkez üledéktömeg

v = az A km 3 üledéktömeg átlagos szénhidrogéntartakna (tényszám és a szerkezetek

alapján számított feltételezett szénhidrogénkincs alapján)

B = az üledéktömegnek azon mennyisége, mely a szénhidrogén anyakzete és tároló-

kzete, valamint a földtani alakulatok ismerete következtében az országos

szénhidrogéntartalom átlagánál feltételezheten kevesebbet tartalmaz, éspedig:

q tört részét az átlagnak.

q = a csökkentési tényez, mellyel B terület kevesebbet tartalmaz a C terület (K —
A — B) átlagos szénhidrogéntartalmánál

z2 = a C km 3 üledéktömeg átlagos szénhidrogéntartalma

z
l = a B km 3 üledéktömeg átlagos szénhidrogéntartalma.

Az ilyen módon elkészített számításhoz szükséges q tényez megállapítása a fenti

értekezés értelmében a lehetséges telepekre vonatkozó adatok felhasználásával finomít-

ható. Az sföldrajzi körülmények, az üledékek vastagsága és jellege, továbbá a földtani

alakulatok kialakulásának lehetségével és az eddigi eredményesség figyelembevételével

alakítható ki az a szám, mely az egyes medencerészek legreálisabb reménybeli.illetve

lehetséges szénhidrogénkincsének számításához alapul szolgálhat. Magyarország remény-

beli szénhidrogénkészletének említett számítása ilyen módon történt.

Ez a módszer sem kíván természetesen tökéletesség igényével fellépni. További

feladatunk most már az egyes nagyszerkezeti egységek és medencerészeken belül a

részletek, az anyakzet megjelenés, a tárolókzet lehetség, a szerkezeti, rétegtani, kzet-

tani változások figyelembevételével közelíteni a q tényez pontosabb értékéhez. Igen

nagy, sok tízezer számtani mveletet és szerkesztést igényl munka ez, de szükséges,

mert a módszer a maximális lehetség eldöntését célozza. E maximális lehetség követeli

meg a kutatás kockázatát, — távlati energia igényünk nagy kérdésének figyelembevételé-

vel. E kockázatot az elmúlt évek tapasztalata alapján Magyarországon érdemes volt vál-

lalni, s mindaddig érdemes, míg kedveztlen adatok, vagy néhány eredménytelen év

a tervek átértékelését nem követeli.
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Ahogy 1948-ban az államosításkor megadtuk és teljesítettük a zuhanó termelés fel-

lendítésének geológiai tervét, ahogy 1951-ben megjelöltük az els 5 éves tervben a szén-

hidrogénvagyon-növelés lehetsége útját és az útat eredményesen végig is jártuk, úgy
most is bízunk benne, hogy távlati energia igényünk fedezéséhez még új ásványi nyers-

anyagtelepek feltárásával járulnak a magyar geológusok. Szénhidrogénkutatás szempont-

jából legszebb reményeink a Dráva-medence, a Szeged környéki medencék, az észak és

dél-alföldi medencék és a paleogén eltér területén vannak. Lehetséges készleteink maxi-

mális száma természetesen magában foglalja annak feltételezését, hogy a nagyobb mély-

ségek feltárásával járó mszaki feladatokat is megoldjuk.

Összefoglalás : A szénhidrogénkészletek reménybeli mennyiségének számítására

szolgáló módszerek az eddigi irodalomban és gyakorlatban kizárólag az ismert és

lehetséges „szerkezetek" számának alapján álltak. A lehetséges szerkezetek számá-

nál az eddig használt módszerek csak a kérdéses terület nagyságát vették figyelem-

be. E módszerek hibája, hogy a litológiai, sztratigráfiai csapdák lehetségét nem vehe-

ti figyelembe, mert ezek nem „szerkezeti" indikációként jelentkeznek, hanem csak a

területek fúrásos kutatása alkalmával kapott adatok segítségével kutathatók. A szer-

z által bevezetett módszer figyelembe veszi az üledékes medencék változó mélységét

is. A közölt képlet lehetséget nyújt arra, hogy az egyes medenceterületek sajátos föld-

tani alkatának, a szénhidrogén képzdés és tárolás viszonyainak figyelembevételével

olyan tényezt alakítsunk ki, melynek segítségével a lehetséges szénhidrogénkészlet szá-

mítható. A számítás alapját az analóg medencék átlagos szénhidrogéntartalma alkotja,

de ezt az átlagot az egyes területek jellegének megfelelen csökkenthetjük, vagy növel-

hetjük.

Tisztelt Közgylés !

Társulatunk megalakulásának idején az emberiség energia szükségletének 90%-át
az emberi és állati izomer szolgáltatta. Napjainkban 98%-ban a szénhidrogén, a kszén
és a víz dolgozik helyettünk.

Olyan században élünk, mely leigázta a betegségek garmadáját és megkétszerezte

az átlagos életkort
! E század alkonyára megkétszerezdik az emberiség létszáma. A 6

milliárdnyi ember jobban él majd e földön, mint most s a jobb élethez több táplálék, több

és jobban term föld, több energia kell. Ennek elteremtése, meghódítása nagymér-

tékben a föld jobb megismerésétl függ.

A századfordulóig a föld energia termelése a mai szint tízszeresére kell majd emel-

kedjék. Ez a fosszilis élanyag, a kszén, a szénhidrogénbl származó energia viszonylago-

san csökken igénybevételét, a szervetlen energia virágzását hozza majd el.

Kalapácsunkat, mikroszkópunkat és térképeinket használva, gondolatainkat

papírra vetve fúrógép melletti, katedrán lev, vagy bányamélyi rhelyünkön állva

egyaránt nagyszer munka vár ránk, a földtan mvelire e század békés feladatának

teljesítésében.

E gondolat jegyében a Magyarhoni Földtani Társulat 115. munkaévének tisztújító

közgylését megnyitom

.
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ÉRTEKEZÉSEK

ADATOK A VARDARIDÁK ÉS A BÁNÁTI-ÁROK FELSZÍNALATTI
VONULATAINAK KÖVETÉSÉHEZ A KÁRPÁT-MEDENCÉKBEN

DR. SCHEFFER VIKTOR*

Összefoglalás : Az alpi rendszer dinári ágának elfedett vonulatai a Pannon-medence
belseje felé folytatódnak. Szeged— Kecskemét— Budapest iránnyal folytatódik a Bánáti-
árok és annak nyugati szegélyén a Vardar-öv.

A Pelagniai-öv mélységbeli folytatása geofizikai adatok alapján a Rába-vonalig
követhet.

A Dinaridák vonulata

Az utóbbi évek kutatási eredményei és nagytektonikai összefoglaló munkái [i, 2]

az alpi rendszer dinári ágának vonulatait vizsgálván nyilvánvalóvá tették, hogy a Dinari-

dák sok száz kilométer hosszúságból jöv és a Magyar Medencének tartó alakulatai nem
végzdnek el a Duna és a Száva folyók vonalánál, hanem a medence belseje felé folytatód-

nak.

Ilyen irányú kutatási eredményeinket közöltük 1959-ben ,,A magyar közbüls
tömeg kérdéséhez” cím tanulmányban [3], amely a Dunántúl-Bácskai paleozóos

küszöböt és a Kraistida törésrendszer kárpátmedencei folytatását ismerteti. Adatai azt

a tényt valószínsítik, hogy a Pelagonai masszívum a Cseh masszívummal és a Szudéták-

kal a Dunántúl-Bácskai paleozóos küszöbön keresztül egykor összefügg alakulatot képe-

zett (1. ábra).

A Dunántúl-Bácskai paleozóos küszöb közvetlen folytatása a Hellenidákhoz tartozó

Pelegoniai Masszívumnak, amelyet a Rodopei tömbtl a Vardar-öv választ el.

A geofizikai mérések, valamint a bánáti és vajdasági szénhidrogénkutató fúrások

eredményei alapján pedig megállapították a Kraistida törésrendszer bánáti és tiszántúli

folytatását.

1960-ban j. H. Brunu [2] olyan délkelet-európai hegységszerkezeti vázlatot

közöl, amelyen a Dinaridákat a Dunántúlon át a Keleti Alpokig vezeti (2. ábra). Bár e

vázlaton a Dinaridák É-i és ÉK-i, dunántúli határvonalainak helyei ersen vitathatók,

nagy elnye, hogy szintén szakít a K o b e r i hagyományokkal és a dmári tektonikai

vonalakkal nem áll meg a Száva és Duna partjainál, a túlsó parti területeket „Magyar

Közbüls Tömeg”-nek nevezvén [4].

A következkben a Dinaridáknak a Magyar Medencében folytatódó elemeit J. H.

Brunn balkáni szerkezeti vázlata [2] alapján ismertetjük (3. ábra).

A Balkán-hegység és a Pelagoniai zóna között elterül közbüls tömeg, a Rodope-

öv kiterjedését vizsgálva megállapítható, hogy az, a macedóniai nagy szélesség szakaszai

* A cikk teljes szövege angolul az Annales Univ. Budapestinensis, Tóm. VII. 1063-ban jelenik meg.
Kézirat lezárva: 1963. I. 10.
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után ÉNy, majd É-felé, Belgrádtól DK-re jelentsen összeszkül és a geofizikai felvételek

eredményei alapján csak egy keskeny sávban folytatódik a Bánát, majd a Magyar Nagy-
alföld D-i részéig. Amint az ábrából látható, B r u n n a Rodope-övhöz tartozónak sorolja

a dunántúli Dinári-zóna és a kárpáti hegylánc által közrefogott földkéregrészt.

i . ábra. A Dunántúl-Bácskai paleozóos küszöb és a Kraistida törésrendszer folytatása a Kárpát-medencé-
ben Scheffer V. szerit. Jelmagyarázat: i. Gránitok, kristályospalák és harmadkon vulkáni

képzdmények, 2. Tektonikai vonal, 3. Kraistida-zóna

Abb. 1. Die Transdanubisch-Bácskaer paláozoische Schwelle und die Portsetzung des Kraistiden-Bruch-
systems im Karpatischen Becken nach V. Scheffer. Zeichenerklárung: 1. Gránité, kristalline

Schiefer und tertiáre Vulkanite, 2. Tektonische Tinié, 3. Kraistidcn-Zone

A Rodope-zóna különösen a felskarbon eltt fontos paleogeográfiai szerepet

töltött be, egymástól elválasztván az alpkárpáti és a dinári geoszinklinális tereket. Egyes
részei a jurában kiemelkedtek, a Pompecki által „Keleti szárazulat”-nak jelölt

szigetet alkotván.

Érdekesnek és hazai viszonylatban is megfontolandónak tartjuk egyes bolgár,

görög, német és osztrák geológusok azon megállapítását, amely szerint a Rodope-tömeg
elssorban intrúziós hatások következtében metamorfizálódott és konszolidálódott a mezo-
zoikumban.

A Rodope-öv Balkán-hegységgel szomszédos szegélyzónájában fejldött ki az

oligocén végén meggyrt titon-korú barázdákból a Kraistida törésrendszer a Dinaridák

•és az alpkárpáti vonulat egy olyan szakaszán, melyen az alpi rendszer e két ága egymás-
hoz oly közel van, hogy majdnem érintkeznek (3. ábra).

A Balkán-félszigetet az Égei-tengertl a Duna Belgrádtól K-re fekv szakaszáig

a Struma és Morava folyók mentén harántoló Kraistidák tektonikai rendszerét els ízben

E. Boncé v ismertette 1936-ban [5, 6]. 1958-ban kiadott legújabb munkájában [7]
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saját, valamint V. K. Petkovic újabb kutatási eredményeire [8, 9] támaszkodva
összegezi a „Kraistida Lineament”-re vonatkozó legújabb ismereteket (4. ábra).

E. B o n c e v szerint a Kraistidák szerkezeti elemeit a törések képezik, melyek
következtében a mezozoikum elejétl napjainkig tartó tektonikai folyamat során e zóná-

ban hosszan elnyúlt tektonikai árkok keletkeztek. A Kraistida töréskomplexuma területén

titon, szenon, felseocén, oligocén és pliocén árkok nyertek megállapítást (5. ábra).

2. ábra. Az alpi rendszer vázlata a Földközi-tenger keleti zónájában I. H. Brunn szerint. Magyará-
z a t: 1. Rodopei tömbök, 2. .Longitudinális csúszások és kiömlések zónái (ofiolitok, savanyú érupciók.

törmelékek), 3. és 4. Intemida zónák (3 dinári, 4 alpi), 5. Extemida zónák

A bb. 2. Skizze des alpidischen Gebirgssystems in dér östlichen Zone des Mittelmeeres nach I. H. Brunn.
Zeichenerklárung: 1. Rhodope-Blöcke, 2. Zonen longitudinaler Rutschungen mid Ergüsse (Ophi-
olithe, sauere Eruptiva, Schuttmaterial), 3. und 4. Intemid-Zonen (3 dinarische und 4 alpine), 5. Exter-

nid-Zonen.

A Kraistida-vonulat nyugaton a Rodope közbens tömege szegélyére támaszkodik

és a területén megállapítható áttolódások általában keleti vergenciájúak.

A Kraistida-zóna átlagos szélessége 50—70 km, egyes területeinek nagymérték
függleges mozgásokról tanúskodó süllyedései pedig 1500-tól 2500m nagyságúak.

Kutatási eredményeink alapján feltételezhet, hogy a Kraistida-vonulat eredeti

irányát és szélességét megtartva az Alföld fiatal üledéktakarója alatt, a Dunántúli-Bácskai

paleozóos küszöb K-i leszakadása mentén a Kárpát-medencében folytatódik.

A Kraistida törésrendszer bánáti folytatására Vuckovic — Filják és

A k s i n összefoglaló értekezése [10], részleteiben pedig D. Marinovic munkáj a
[
1 1 ]

adnak felvilágosítást. Ezek szerint a Kraistida-vonulat árokrendszere Versectl nyugatra

harántolja a jugoszláv Vajdaságot és Jermenovci-Veliki Greda tengelyiránnyal húzódik át

északra a Bánát román területére. Az egyes árkok süllyedései a jugoszláv Bánát területén

1000—2500 m nagyságúak.

A Rodope-öv nyugati határán, a Pelagoniai-vonulatot K-rl szegélyez Vardar-

zóna húzódik. A Vardar folyó si görög neve ,,Axios”. A ,,Vardar zóna” elnevezés Köss-
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3. ábra. A dinaridák elemi részei a lni tengertl az Orosz tábláig I. H. Brunn szerint. Magyarázat
1. Paxosi vagy préapulien zóna, 2. lni zóna, 3. Gavrovoi zóna, 4. Pindusi zóna, 5. Kiona-Pamassus (PK)
és a jugoszláviai magas karszt zónája (HK), 6. Szubpelagoniai zóna (feketén: ofiolitok, pontozva mezo-
hellén barázda), 7. Pelagoniai öv (feketén: ofiolitok, vízszintes sraffozás: mezozoós takaró), 8. Vardar zóna>
9. Rodope öv, 10. Kraistida zóna, 11. Kréta és paleocén töréses zóna (Sredna Gora), 12. Balkanidák inter*
nida zónája (Stara Planina és nyúlványai), 13. A Balkán extemida zónája (Prebalkán), 14. Moesi plattform

Abb. 3. Die Bauelemente derDinariden vöm Ionischen Meer bis zr Russischen Tafel nach I. H. Brunn-
Zeichenerklárung.- 1. Paxos- oder Préapulien-Zone, 2. Ionische Zone, 3. Gavrovo-Zone, 4-

Pindus-Zone, 5. Zone von Kiona-Parnassus (PK) und des jugoslawischen Hochkarstes (HK), 6. Subpála-
gonische Zone (schwarz: Ophiolithe, Punktierung: Mesohellenische Furche), 7. Pálagonische Zone (schwarz:
Ophiolithe, horizontale Schraffierung: mesozoische Decke), 8. Vardar-Zone, 9. Rhodope-Zone, 10. Krais-
tiden-Zone, 11. Kretazische und paleozáne Bruchzone (Sredna Gora), 12. Internid-Zone dér Balkánidén

(Stara Planina und ihre Ausláufer), 13. Extemid-Zone des Balkan (Vorbalkan), 14. Moesische Tafel.

4. ábra. A Kraistidák helyzete az alpi-himalájai orogénvonulatok között a Balkán-félszigeten E. Boncev
szerint. A Kraistidák a jelentsebb törésvonalakkal árnyékolva, a Balkanidák fontosabb tektonikai vona.

lai szaggatottan, az antiklinális tengelyek pontozva jelöltettek. D. K. = Déli Kárpátok
Abb. 4. I.age dér Kraistiden zwischen den alpin-himalajischen Orogenzügen in dér Balkanhalbinsel nach
E. Bontschew. Die Kraistiden sind durch die wesentlicheren Bruchlinien die Balkánidén durch
Strichelung dér wichtigeren tektonischen Tinién, die Antiklinalachsen durch Punktierung dargestellt.

D. K. = Südkarpaten
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m a t-tól ered [12]. Ennek Ny-i szélét Görögország K-i partvonalától Belgrádig igen mar-
káns, egyenes irányú tektonikai vonal alkotja, amelynek mentén a tle nyugatra fekv
Pelagoniai-zóna felszíni mezozóos mészkrétegei a mélybe szakadnak. A Pelagoniai-zóna

a Dinaridák internida tengelye, jellegzetesen dinári, hosszúkás alakulat, melynek széles-

sége Jugoszlávia D-i határán kb. 70 km. Ennek strukturális magva a pelagoniai kristályos-

5. ábra. A Kraistidák tektonikai vázlata E. Boncev szerint.

I. Titon árkok. II. A keletszerbiai szenon árok. III. Paleogén árkok. IV. Pliocén árkok. V. A Rtan-i és
Kucaj-i keleti antiklinális öv (1) VI. A nyugati antiklinális öv (2).

1. Az Ozren-Trani mélytörés, 2. A Rtan-Kucaji antiklinális sor, 3. A Suha-Planina-Trani antiklinális sor,

4. A Kraistida Titon árok, 5. A Keletszerbiai Szenon árok, 6. A Pianec árok, 7. A Suhostrel-Padesi fél -

árok, 8. A Blatesnicai árok, 9. A Bobovdoli árok, 10. A Brezane árok, 11. A Mesta árok, 12. A Koritnieai
árok, 13. A Stmma árok, 14. A Zaplanje árok, 15. A Morava árok, 16. A Knjazevec-Pirot szerkezet, 17.
Az egykori triásztenger déli partvonala, 18. Az egykori alsó és középs jura-tengerek déli partvonulatai,

19. Az alpi szenontenger valószín határai

A bb. 5. Tektonisehe Skizze dér Kraistiden naeh E. Bontschew.
I. Tithonische Gráben. II. Ostserbischer Senon-Graben. III. Paláogener Graben. IV. Pliozaner Graben. V.

Östliche Antiklinalzone von Rtan und Kucaj (1). VI. Westliche Antiklinalzone (2)
1.' Ozren-Traner Tiefbruch, 2. Rtan-Kucajer Antiklinalreihe, 3. Suha-Planina-Traner Antiklinalreihe, 4.

Titlionischer Graben dér Kraistiden, 5. Ostserbischer Senon-Graben, 6. Pianec-Graben, 7. Suhostrel-
Padeser Halbgraben, 8. Blatesnicaer Graben, 9. Bobovdoler-Graben, 10. Brezaneer Graben, 11. Mesta-
Graben, 12. Koritnicaer Graben, 1 3. Struma-Graben, 14. Zaplanje-Graben, 15. Morava-Graben, 16. Knjaze
vec-Piroter Struktur, 17. Südliché Küstenlinie des einstigen Triasmeeres, 18. Südlische Küstenlinien dér

einstigen unter- und mitteljurassischen Meere, 19. Vermutete Grenzen des alpinen Senonmeeres

pala masszívum, melyet mezozóos kzetek borítanak. Helyenként jellegzetes tranzverzális

depressziók szelik át, melyekben a posztherciniai formációk konzerválódtak.

Nyugaton a jugoszláv Magas Karszt-hegység és kb. 400 km hosszban az ún.

Szubpelagoniai-zóna határolja. Ennek 5000 m vastagságot is elér molassz tömegei

különösen Ny-i határfelületük mentén ofiolit tömbökkel vannak borítva. Az ofiolit-

tömegek a Pelagoniai-zónában, de különösen az azt szegélyez Vardar- és Szubpelagoniai-

övekben gyakoriak. Elfordulásaik gyakorisága alapján feltörési és kiömlési helyeik a

Pelagoniai-öv K-i és Ny-i határtörészónáiba tehetk.
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A Pelagoniai magashát K-i oldalát legalábbis az alsókréta óta a Vardar-zóna mély

barázdája szegélyezi. A Vardar-zónát kaotikus szerkezete és effuzív kzetei jellemzik.

Effuzív kzetei között elssorban a kréta eltti ofiolitok és azok kísér kzetei: peridotit

és szerpentin, gabbró, dolerit és diabáz, tenger alatti lávák, tufák, különböz breecsiák

és radiolaritok találhatók. Ezek korát a jura végétl az eocénig feltételezhetjük.

Az ofiolit utáni granodiorit intrúziók eocén korúak. Miocén korú vulkáni erupciók

hatalmas dacit-tömegeket és azok tufáit eredményezték a Yardar-zónában, egymástól

nagy távolságban lev kitörési gócokkal.

6. ábra. A MTA Geofizikai Kutatólaboratóriuma (Sopron) 1961-ig végzett országos földiáram-méréseinek
eredményei. „Területarány 25 sec-nél”

Abb. 6. Ergebnisse dér durch das Geophysikalische Forschungslaboratorium dér Ungariscken Akademie
dér Wissenschaften (Sopron) bis 1961 in Ungam durchgefiihrten tellurischen Messungen. „Fláchen Ver-

háltnis dér Ellipsen bei 25 sec”.

A Rodope- és a Pelagoniai- övék közötti Vardar-zóna törmelékkel és csúszási anyag-

gal töltött kaotikus vonulatának Ny-i szegélyén a Pelagoniai-zóna szegélypikkelyei

hosszú, tengelyirányú inflexió mentén esnek a flis-rétegekre. A tektonikai leszakadás

általában morfológiai is.

A Pelagoniai-zóna leszakadt pikkelyeinek szegélye után néhány kilométer széles-

ség oly törmelékes alakulat kezddik, melyben minden formáció: ofiolitok, flis, mészk
vagy kristályospala blokkok kaotikus össze-visszaságban mutatkoznak. Ezeket hossz-

irányban száz és száz kilométereken át lehet követni, ezzel szemben keresztirányú szel-

vények mentén a korreláció gyakorlatilag lehetetlen. Ily körülmények között az utóbbi

években a területen dolgozó kutató geológusok arról gyzdtek meg, hogy a Vardar-zóna

mentén igen nagy amplitúdójú longitudionális mozgások voltak és vannak folyamatban.

Ehhez hasonló longitudinális mozgások a kaliforniai Szt. András törés mentén tapasz-

talhatok.

Mivel hasonló jelleg longitudinális mozgások a Pelagoniai-zónát Ny-on határoló

Szubpelagoniai-öv szegélyén is észlelhetk, valószín, hogy maga a Pelagoniai-zóna mozog
longitudinális értelemben.

1962-ben publikálta a M. T. A. Soproni Geofizikai Kutató Laboratóriuma az ország

területén 1961-ig végzett országos földiáram-mérésének eredményeit.
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Az általuk szerkesztett „Területarány 25 see-nál” cím térképvázlatot 6. ábránkon
közöljük [13].

A térkép az egyes észlelési pontoknak az obszervatóriumhoz képest vett terület-

arányát mutatja, ami az üledék horizontális vezetképességével fordítva arányos, vagyis
változatlan fajlagos ellenállás esetén az alaphegység mélységét adja.

Megállapítható, hogy a térképvázlat a „Dunántúli-Bácskai paleozoós küszöb”-öt és

a Vardar-zóna magyarországi szakaszát tükrözi.

A Dinaridák vonulatának folytatása a Magyar Medencében

A Bánáti árok és p a n n o n m e d e n c e b e 1 i folytatása

A Dinaridák nagyszerkezeti elemei Alföld alatti folytatásának tanulmányozására

a 7. ábránkban közölt térképet szerkesztettük. Ennek alapját Jugoszlávia Mikinéic
által összeállított földtani térképe képezte [14], amelyen feltüntettük a fenti szempontból
érdekességgel bíró adatokat.

Már a geológiai térkép egyszer szemlélete is valószínvé teszi, hogy a Vardar-öv

egyenes vonalú nyugati szegélye, mely Jugoszláviában a felszíni geológiai adottságok

alapján Skopje fell jövet Belgrádig követhet, eredeti irányát megtartva észak felé tovább
folytatódik. Errl tanúskodnak a Duna Belgrád és Titel közötti és a Tisza medrének Titel

és vSzeged melletti Horgos közötti szakaszai, valószínsítvén azt a feltevést, hogy a Horgos

és Belgrád közötti folyómeder törésvonal, ill. tektonikai vonal mentén alakult ki. Ennek
földtani bizonyítékait a Bácska és a Bánát területén végzett geofizikai felvételek ered-

ményei [15], a jugoszláviai szénhidrogénkutató fúrások eredményei és az ezek felhasználá-

sával szerkesztett felszínalatti szintvonalas földtani térképek szolgáltatják [10, 16].

A Vardar-öv nyugati szegélye, vagyis a Pelagoniai-öv keleti határa és a Balkán-

hegység — Déli Kárpátok Ny-i szegélyzónája között elterül Rodope-öv már a Morava
völgyében egy teknben, tektonikai árokban foglal helyet. Ez az árok északi irányban

mindinkább elmélyül és a geofizikai mérések tanúsága szerint az Alföld felszíne alatt

tovább folytatódik. Az Aldunától észak felé vonuló szakaszát a jugoszláv geológusok

„Bánáti árok”-nak nevezik [10].

A Jugoszláviában és az Alföld magyarországi, D-i részén végzett szeizmikus méré-

sek eredményei alapján [17] megállapítható, hogy az árok legnagyobb mélységei magyar
területen Makó és Hódmezvásárhely között vannak, ahol annak egy 10—15 km széles,

a fereneszállási és Pusztaföldvár-battonyai paleozóos tömbök közötti szakasza 6000 m-nél

mélyebbre adódik.

7. ábra. Adatok a Vardaridák és a Bánáti árok felszínalatti vonulatainak követéséhez a Kárpát-medencék-
ben. Jelmagyarázat: 1. Kraistida törésrendszer E. Boncev, I. Vuékovié, R. F i 1 j a k,
V. A k s i n és D. Marinovic szerint, 2. A Bánáti árok partvonalai D. N i k o 1 i í és P. S i m i n
szeizmikus adatai szerint, 3. A Makó— Hódmezvásárhelyi árok keleti partvonala szeizmikus mérések
eredményei alapján. K á d'á r J. szerint, 4. Tömbszelvény a Duna—Tisza-közi negyedkori (holocén és
pleisztocén) és felspliocén (piacenzai, aszti) szárazföldi üledékek helyzetérl (az utóbbi szaggatott vonallal
jelezve) Urbancsek J. szerint, 5. Vardarida törések, 6. Bánáti árok; Geológiai jelek: (V.

M i k i u c i é földtani térképe alapján.) 22. Felskréta, 23. Alsókréta, 45. Andezit, dacit, riolit és tufáik,

47. Peridotit és szerpentin

Abb. 7. Beitrag zr Verfolgung dér unterirdischen Zugé dér Vardariden und des Banat-Grabens in den
Karpatischen Becken. Zeichenerklárung: 1. Bruchsvstem dér Kraistiden nach E. B önt-
se h e w, I. Vuckovic, R. F i 1

j a k, V. A k s i 11 und D.Marinovié, 2. Kiistenlinien des Banat-
Grabens nach den seismischen Angaben von D. N i k o 1 i é und P. Simin, 3. Östliche Küstenlinie

1

des Makó— Hódmezvásárhelyer Grabens nach den Ergebnissen dér von J. Kádár durchgeführten
seismischen Messungen, 4. Blóckdiagramm über die Tagé dér quartáren (holozánen und pleistozánen) und 1

oberpliozanen (Piaccnza-Scliichten, Astien) kontinentalen Ablagerungen (die letzteren sind mit Strichli-

uie bezeichnet) nach J. Urbancsek, 5. Vardariden-Bniche, 6. Banat-Graben; Geologische
Zeichen (nach dér geologischen Kártevn V. Mikinéic ). 22. Oberkreide, 23. Unterkreide, 45.

,

Andesit, Dazit, Rhyolith und ihre Tuffe, 47. -Peridotit und Serpentin
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E mélység az árok e legmélyebb részérl kiindulva mind dél, mind észak felé foko-

zatosan lecsökken. Dél felé haladva Kikindától K-re már csak kb. 3400 m, Belgrádtól K-re

pedig már csak kb. 2000 m az árok mélysége. A Hódmezvásárhelytl ÉNy-ra fekv terü-

leten az ároknak a délalpi vonulatok alatt húzódó része mélységét még nem ismerjük.

Marinovic vizsgálatai szerint [16] a Bánáti-árok a tortonai és szarmata

korokban környezetébl kiemelked szárazföld volt. A Bánáti-árok Alföld alatti eltemetett

vonulatát vizsgálva megállapítható, hogy annak Ny-i partját a Belgrád—Szeged közötti

2 Földtani Közlöny
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folyómeder, mint a Vardar-öv Ny-i szegélye (amely egyúttal a Pelagoniai-öv K-i széle)

határolja. Ezen szakasznak K-i partja román területre esik és az ott végzett geofizikai

felvételek eredményeibl [18] állapítható meg.
A Bánáti-árokban húzódnak É-felé az elfedett Vardar-öv és a Kraistida törés-

rendszer, ezek geofizikai módszerekkel való részletes követése és az árokban való felderí-

tése jelenlegi ismereteink mellett helyenként még nem lehetséges. Az árok jugoszláviai
részének területén végzett földmágneses felvételek eredményei [i 5] és általános geofizikai

tanulmányok [19] arról tanúskodnak, hogy annak elfedett alapkzetei nagyjából meg-
felelnek a D-i területeken a felszínen megállapítható kzetelfordulásoknak.

A már magyar területre es fereneszállási mágneses és gravitációs maximum,
melyet egy 3000 m-nél mélyebben fekv nagy srség és nagy mágneses szuszeeptibili-

tású ható okoz, az anomáliák nagyságát és csapásirányát is tekintetbe véve egy, az árok-
ban fekv, eltemetett, nagyobb, az ofiolitok rendszerébe (cortége ophiolitique) tartozó
tömeget indikálhat.

A Pelagoniai- és Vardar-övek mentén Belgrád mellett és a Fruska Gora vidéken
a felszínen, magyar területen a Mecsektl délre fekv vidéken [20] is találhatunk a Dinari-

dák csapásába es elfedett ofiolitokat, a földmágneses anomáliák helyi zavarai pedig
helyenként ezek eltemetett tömegeire utalnak.

A Yardaridák és a Bánáti-árok felszínalatti vonulatai a Kárpátmedencében

8 . ábránk a Bánát jugoszláv része neogén eltti alaphegységének domborzatát

adja reflexiós szeizmikus mérések eredményei alapján D. Simin és D. Nikolic
szerint.

9. ábránk Vuckovic, F i 1
j a k és A k s i n, az eocénnél idsebb alaphegység

felszínalatti szerkezeti térképét adja a Pannon-medencében végzett jugoszláv kutatások

eredményei alapján.

A térképek jól szemléltetik a Dunántúl-Bácskai paleozóosküszöb keleti határának

a Yardar-törés menti leszakadását, mely átlagban 1000— 2000 m mélység; A Bánáti-árok

vonulatának a Morava völgytl Szegedig húzódó szakaszát, valamint a Kraistida árok-

rendszer Dunától északra fekv részét.

Az ismert jugoszláv bánáti szénhidrogénmezk az árok területeinek szerkezetileg

magas részein fekszenek.

A Bánáti-árok magyarországi közvetlen folytatását a Makó-liódmezvásárhelyi,

hazai szeizmikánk által megállapított árokrész képezi, melyek helyét a 7. ábránkon

tüntettük fel.

A 7. ábra Szeged és Budapest közötti részén Urbancsek J. tömbszelvényét

mutatjuk be. E tömbszelvény a Dima—Tisza közi negyedkori (holocén és pleisztocén) és

felspliocén (^iacenzai, asti) szárazföldi üledékek helyzetérl (az utóbbi szaggatott vonal-

lal jelezve) ad szemléltet képet [21].

Hazai szeizmikánk eredményeit [17] és a jugoszláviai fúrási tapasztalatokat

figyelembe véve, valószín, hogy az árok Szeged és Budapest közötti szakasza idsebb az

Urbancsek által feltüntetett szinteknél [n, 15, 16].

Pécsi M. szerint: „Szeged-Hódmezvásárhely környékén csaknem 1000m vastag

a pleisztocén és felspliocén folyami hordalék”.

Urbancsek tömbszelvénye, valamint M i h á 1 1 z I. a 10. ábrán bemutatott

Duna-Tisza közi földtani szelvényvázlata azt látszanak bizonyítani, hogy a Szeged környé-

kérl Budapestnek tartó és a Tisza vidékén 1000 m-nél mélyebb negyedkori és fels-
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8. abra. A Bánát jugoszláviai része neogéneltti alaphegységének szerkezeti térképe a reflexiós szeizmikus
meresek eredményei alapján. D. S i m i n és D. Nikolic szerint. Jelmagyarázat: i. izobát

vonalak, értékközük 200 m, 2. mélyfúrás
•'1 bb. 8. Tektonische Karte des vomeogenen Grundgebirges des jugoslawisehen Teiles des Banates
auf Grund dér Ergebnisse reflexionsseismiseher Messungen. Nach D. S i m i n und D. Nikolic. Z e i-chenerklárung: x. Isobathen mit Intervallen von 200 m, 2. Tiefbohruug

2 *
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pliocén depresszió a Bánáti-árok folytatásának felel meg. M i h á 1

1

z I. szelvénye szerint

a Bánáti-árok pleisztocén folyóvízi hordalékkal van feltöltve [22].

Urbancsek J ; szerint ez a depresszió egy eltemetett szerkezeti árkot tükröz.

Szerinte ez a szerkezeti árok a Kiskúnság egész területét uralja és Budapest—Kecskemét,
Kiskunfélegyháza és Szeged irányában követhet [23, 16. old.].

Az utóbbi évek kutatásainak ezen értékes eredményei szépen igazolják S ü m e ghy
munkáját és alapvet elgondolásait a dunai szerkezéti árok kialakulásáról [24].

11. ábránk a talajvíztükör mélységének a felszínalatti elhelyezkedését mutatja
a Duna—Tisza közén Rónai A. szerint, az 1950—54. évi mérések alapján [25]. Rónai
szerint: ,,A talajvíz felszínalatti mélységébl nagy vonalaiban az Alföld földtani felépítésé-

re). ábra. A Duna—Tisza'köze déli részének földtani szelvényvázlata Mihál tz István szerint. Ma-
gyarázat: 1. Pannóniái rétegek, 2. Pleisztocén eltti vörösagyag, 3. Pleisztocén folyóvizi feltöltés, 4'

Holocén folyóvizi feltöltés, 5. bsz, 6. Elváltozott ívályogosodott) lösz, 7. Pleisztocén futóhomok, 8.

Holocén futóhoinok

Abb. zo. Geologische Profilskizze des südlichen Teiles des Donau—Theiss-Zwischenstromlandes. Nach
I. Mihált z. Zeichenerklárung: 1. Pannonschichten, 2. Vorpleistozáner roter Tón, 3. Pleis-

tozáne fluviatile Auffiillung, 4. Holo záne fluviatile Auffiillung, 5. böss, 6. In behm umgewandelter böss
7. Pleistozauer Flugsand, 8. Holozáner Flugsand

nek vonalait lehet kielemezni” és ,,Auf Grund dér Grundwasserkarten kann eine Nord-

west-Südost gerichtete strukturelle Linie im Gebiete zwischen Donau und Tisza in dér

Linie Sári— Örkény—Kecskemét— Kiskunfélegyháza verfolgt werden”.

A talajvíz felszínalatti mélységébl kielemezhet szerkezeti vonal tehát szintén

a Vardar-övet jelzi.

A Móri-árok, Váli és Pilisvörösvári völgyek a Vértes- és Gerecse-hegységeket egy-

mástól elválasztó tektonikai zóna is a Vardarida irányt követik [26]. (12. ábra).

Folyamatban voltak-e és vannak-e longitudinális mozgások a Vardar-zóna elteme-

tett magyarországi szakaszán?

Magyarország talajtérképének [27] szemlélete (lásd a 13. ábrát), valamint a Duna

—

Tisza közötti hátság turjánjainak a 14. ábrán látható csapásirányai valószínvé teszik ezt

a feltevést [28].

Úgyszintén e mellett szól az a tény is, hogy Kecskemét, Komárom, a Kárpát-

medencék nagy földrengési epicentrumai, valamint a dunaliaraszti 1956-os földrengés köz-

pontja a Vardar-zóna magyarországi szakaszán vannak [29].
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11. ábra. Vázlat a talajvíztükör mélységérl a felszín alatt a Duna—Tisza -közén. — Rónai A.
1. 3 m-nél sekélyebb, 2. 3— 6 m mélység, 3. 6— 10 m mélység, 4. 10 m -nél mélyebb

Abb. 11. Skizze iiber die Tiefe des Grundwasserspiegels im Donau—Theiss-Zwischenstromland. -

A. Rónai. Zeichenerklárung: 1. Seichter als 3 m, 2. 3 bis 6 m tief, 3. 6 bis 10 m tief, <

10 m tief

szerint

- Nach
(.. Úber
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12. ábra. A Vértes- és Gerecse-hegységek és az Iszka hegycsoport földtani térképe. Oravecz J. és V é g h-
Neubrandt E. szerint. Jelmagyarázat: i. Kristályos pala, fillit fúrásokban, 2. Permi
vörös homokk, fúrásokban, 3. Werfeni rétegek, fúrásokban, 4. Werfeni rétegek, 3. Megyehegyi anizuszi
dolomit, 6. Kagylós mészk, 7. kadini diplopórás dolomit, 8. Márgás mészk, márgás karúi dolomit
(raibli), 9. Barna megalodusos karni dolomit, 10. Fehér karni, fossziliákban steril dolomit, 11. Nóri dolo-

mit, 12. Raeti-nóri dachstein-mészk, 13 — 14. Jura és kréta üledékek és bauxitok

Abb. 12. Geologische Karte des Vértes- und des Gerecsegebirges, sowie dér Iszka-Berggruppe. Nach J.Oravecz und E. V égh -Neubrandt. Zeichenerklárung: 1. Kristalliner Schiefer,
Phyllit in Bohrungen, 2. Permischer Rotsandstein, in Bohrungen, 3. Werfener Schichten, in Bohrungen,
4. Werfener Schichten, 5. Anisischer Dolomit von Megyehegy-Typus ,6. Muschelkalk, 7. Ladinischer Diplo-
porendolomit, 8. Mergelkalk, mergeliger kamischer (Raibler) Dolomit, 9. Brauner kamischer Megalodon-
.tendolomit, xo. Weisser, kamischer, fossilleerer Dolomit, 11. Norischer Dolomit, 12. Rhátisch-norischer

Dachsteinkalkstein, 13 — 14. Jura- und Kreideablagerungen und Bauxite
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Az utóbbi évek földtani megismerése és a geofizikai mérések eredményei alapján
megállapítható a Dinaridáknak a Pannoniai-medence fiatalabb üledékösszlete alatti

jelenléte.

Az általunk Dunántúl-Bácskai paleozóos küszöbnek nevezett földtani alakulat
lényegében a Pelagoniai-öv bácskai és dunántúli folytatása.

13. ábra. Magyarország talajtérképe. Stefanovics P. és Szcs I,. szerint Jelmagyarázat:
a) Homok, b) Vályog, c) Agyag,

Abb. 13. Bodenkarte Ungams. Nach P. Stefanovics und i. Sz ü c s. Zeichenerklárung:
a) Sand, b) Iyehm, c) Tón

A magyarországi gravitációs és mágneses anomáliák irányítottsága alapján [3]

(lásd a 15. ábrát) megállapítható, hogy a Dinaridák geofizikai módszerekkel, a csapás-

irány kritériuma alapján a Rába-vonalig követhetk. ’j i

16. ábránkon a geotermikus gradiens magyarországi értékeinek térképét mutatjuk

be, Boldizsár T. szerkesztésében. A térkép az ország területén lemélyített 293 mély-

fúrás kiértékelt adatai alapján készült.

Az azonos geotermikus gradiensek vonalai az ország mélyfúrásokkal feltárt leg-

nagyobb részén (a Nyírség kivételével, ahol egyelre még nincs kell számú adat) jól

tükrözik a nagytektonikai elemeket.

A geotermikus vonalak regionális alacsony mélységlépcss zónaként jelzik a Dunán-

túl-Bácskai paleozóos küszöböt, a geotermikus mélységlépcs magas értékeivel mutatják

a Bánáti-árok és a Vardariák magyarországi szakaszát. A Rábavonaltól ÉNy-ra fekv
Kisalföld magas geotermikus mélységlépcsértékek zónája.

Ugyancsak felismerhetk a térképen a Délalpi-vonulatok és egyes, törésvonalakhoz,

kapcsolt fiatal vulkáni képzdmények geotermikus hatásai.
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14. ábra A Duna—Tisza közötti hátság turjánjainak csapásirányai Láng S. szerint. Az egyes irányok
nem futnak össze egy pontban. A számok a meridiánnal bezárt szöget jelentik.

Abb. 14. Streiclirichtungen dér Sandlungeln des Donau—Theiss-Zwisehenrückens nach S. Láng. Die
einzelnen Richtungen laufen nicht in einen Punkt zusammen. Die Ziffern bedeuten den mit dem Meridián

eingeschiossenen Wiukel



J5- ábra. A magyarországi gravitációs és mágneses anomáliák irányítottsága Scheffer V. szerint.
Jelmagyarázat: x. Gravitációs maximum tengelye, 2. Gravitációs mélyvonulat tengelye, 3. Föld-
mágneses maximum tengelye, 4. Földmágneses mélyvonulat tengelye, 5. Paleozoikus és mezozoikus üle-

dékek, 6. Harmadkori üledékek, 7. Eruptív és metamorf kzetek, 8. Magyar Középhegység tengelye

Abb.15. rientation dér gravimetrischen und magnetischen Anomalien in Ungaru nach V. Scheffer. Zei-
chenerklárung: 1. Achse des Gravitationsmaximums, 2. Achse des Gravitations-Tiefzuges, 3.

Achse des geomagnetischen Maximums, 4. Achse des geomagnetischen Tiefzuges, 5. Paláozoische und
mesozoische Ablagerungen, 6. Tertiare Ablagerungen, 7. Eruptive und metamorphe Gesteine (Eruptiva

und Metamorphite), 8. Achse des Ungarischen Mittelgebirges

16. ábra. A geotermikus gradiens magyarországi értékei Boldizsár T. szerint

Abb. 16. Werte des.geothermischen Gradienten in Ungam nach T. Boldizsár
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Beitráge zr Verfolgung dér unterirdischen Züge dér Vardariden und des Banat-Grabens in

den Karpalischen Becken

DR. V. SCHEFFER*

Die verschütteten Züge dér dinarischen Abzweigung des alpidischen Systems
setzen sich dein Inneren des Pannonischen Beckens zu fórt. In Richtung Szeged— Kecs-
kemét— Budapest láuft dér Banat-Graben und an seinetn westlichen Rand die Vardar-
Zone fórt.

Die Tiefenfortsetzung dér Pálagonischen Zone lásst sich auf Grund geophysika-
ischer Angaben bis zr Raab-Binie verfolgen.

* Dér vollstándige Text des Aufsatzes wird in Annales Univ. Budapestinensis, Tóm. VII, 1963 in
englischer Sprache veröffentlicht.



A DÉLALFÖLDI NEOGÉN MEDENCÉK RÉTEGTANI VISZONYAI ÉS
KAPCSOLATUK A DÉLBARANYAI ÉS JUGOSZLÁVIAI TERÜLETEKHEZ

DR. DAXK VIKTOR*

Összefoglalás: Az egyre szaporodó szénhidrogénkutató mélyfúrások adatai alapján
a sokáig ismeretlen nagyalfoldi medencekifejldéseket mind jobban megismerjük. A dolgozat
a délalföldi újabb rétegtani eredményeket közli els részeként egy a tektonikai és kolaj-
földtani viszonyokkal is foglalkozó nagyobb értekezésnek.

Mai ismereteink alapján a metamorf ópaleozóos rétegösszletekben elkülöníthetk
az üledékes és a magmás eredet képzdmények, melyek a nagy varisztid orogenezisben
regionális metamorfózist szenvedtek. Az orogén szakaszra jellemz gránitintrúziókat a
délalföldi medencealjzatban is megtalálásuk, hasonlóan a mecseki felszíni viszonyokhoz.
Battonya környékén az ország eddigi legnagyobb kifejldés alsópermi kvarcpoífir el-
fordulását ismertük meg.

A varisztid hegységképzdés utáni süllyed térszínen meginduló üledékképzdés a
terresztrikus mecseki jelleg felspermmel indul, majd fokozatos átmenettel folytatódik a
triászban. Az alsótriász törmelékes fáciese a Mecsektl a Bihar-hegységig nyomozható a
mélyben, ugyanitt a középstriászt is megtalálhatjuk smaradványokkal igazolva. A fleg
mészk-dolomit kifejldés felstriász a Duna—Tisza közén, Déltiszántúlon és a jugo-
szláviai fúrásokból egyaránt ismeretes. A Duna—Tisza közi és a déltiszántúli bitumenes
júra képzdmények jól azonosíthatók egyrészt a mecsekhegységi, másrészt az erdélyi te-
rületekkel. A krétában részben epikontinentális üledékek képzdtek, részben flis. A Du-
na—Tisza közének északi részén fleg alsókréta, a középs részén alsó- és felskréta a déli
részén felskréta található mikrofaunával igazoltan. Az alsó- és felskréta képzdmények
között az ausztriai kéregmozgások eredményeként jelents diszkordancia észlelhet. A
tektonikailag mozgékony területen a felskrétától-oligocénig bezárólag nagyjából a Tisza
vonalában Jugoszláviában is jól nyomozhatóan flis képzdményeket ismerünk.

Eocén és oligocén korú medenceüledékeket az Alföld déli részén nem ismerünk.
Az üledékképzdés a mecseki viszonyokhoz hasonlóan a középsmiocénben indult. A me-
dencealjzat süllyedése a pliocénban váit általánossá. Délalföldi viszonylatban gyakori, hogy
apliocén képzdmények nagy diszkordanciával közvetlenül a paleozóós aljzatra települnek.

Bevezetés

Az egyre nagyobb számú szénhidrogénkutató mélyfúrások lehetséget nyújtanak

ahhoz, hogy az Alföld sík felszíne alatti mélyföldtani viszonyokat mind jobban meg-

ismerhessük. Az eddigi adatok alapján összefoglalható ismeretanyag szerint az Alföld

fiatal üledékekkel kitöltött medencéi és a felszínen tanulmányozható hegyvidékek egyes

területei között fejldéstörténeti összefüggések állapíthatók meg.

A dolgozatban az Alföld déli, jugoszláviai területére vonatkozó legújabb földtani

adatoknak a mi eredményeinkkel való összehangolását tztük ki célul. A délbaranyai

kutatások legújabb eredményei és a délalföldi adatok alaposabb összehasonlító vizsgálata

tekintetében is még sok tennivalónk van.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1963 április 18-i szakülésén,
Pécsett. Kézirat lezárva 1963. V. 8-án.



305D a n k : Délalföldi neogén medencék rétegtana

A terület rétegtani felépítése

Ópaleozóos képzdmények

Az Alföld déli részén: a Duna—Tisza közén, közel a jugoszláv határhoz Madarason

(Ma) 1956 évben. Kunbaján (Ku) 1957, Jánoshalmán (Jh) 1959, Érsékcsanádon (Écs)

1960, Sükösdön (Sü) 1962-ben, Nagykrösön (Nk) 1958, Izsákon (íz) 1959, a Tiszántúl

déli részén: Pusztaföldváron (Pf) 1958, Végegyházán (Vé) 1958, Battonyán (Bat) 1959,

Mezhegyesen (Mh) 1960 évben vált ismeretessé a kristályos medencealjzat. Az 1. ábrán

a paleozoikum fúrásokból megismert és feltételezett elterjedését ábrázoltuk.

Ma már elegend mélyfúrási adatunk van ahhoz, hogy az átalakulást szenvedett

ópaleozóos rétegösszletekben elkülöníthessük azokat a kifejldéseket, melyek törmelékes

üledékes kzetekbl képzdtek, azoktól, melyek anyaga eredetileg magmás kzet volt.

Az ópaleozóikumra vonatkozóan eltér jelleg területrészek elkülönítésére nyílik lehetség.

Ehhez a munkához fleg Szepesházy K. [58, 59, 60, 61] kzettani vizsgálatai nyúj-

tanak segítséget,

Az Alföld déli részének medencealjzatában túlnyomórészt törmelékes, üledékes

(homokos anyag, homokk, arkózás homokk) ópaleozóos kzetekbl átalakult képzd-
mények a leggyakoribbak. (A Duna—Tisza közén: Madaras (Ma): biotitos csillámpala,

Kunbaja (Ku): muszkovitos, biotitos csillámpala. Érsekcsanád (Écs): biotitos, musz-

kovitos csillámpala, epigneisz, Jánoshalma (Jh) : biotitos csillámpala, Izsák (íz) : csillám-

pala, Nagykrös (Nk): szericites kvarcit, a Tiszántúli déli részén: Pusztaföldváron (Pf):

gránátos, muszkovitos csillámpala, kvarcitpala, fillit, Battonya (Bat) : zoizit szírt.

Az üledékes kzettömegeket még a varisztid orogenezissel kapcsolatos regionális

metamorfózis eltti savanyú, alkáli, bázisos magmaintrúziók járták át, szinorogén átala-

kulással. (Duna—Tisza közén: Jánoshalma (Jh): gránitból gneisz, Tiszántúl déli részén:

Pusztaföldvár (Pf): 27. sz. fúrásból elkerült alkáli porfiroid, Battohya (Bat): bázisos

eruptívumból átalakult amfibolit, Endrd (En) : bázisos granodioritból átalakult plagio-

klász gneisz.)

Mind az üledékes, mind a magmás eredet kzetek átalakulása SzepesházyK.
részletes kzettani vizsgálatai szerint az epizóna mély és a mezozóna különböz szintjeiben

történhetett.

Települési módjuk, egymáshoz való viszonyuk szerint kétséget kizáróan egy idsebb
ópaleozóos üledékképzdés és az üledékek közé benyomult fiatalabb ópaleozóos magmás
tevékenység különíthet el. Átalakulásuk a varisztid hegységképzdési szakaszban rögzít-

het, képzdésük tehát karbon eltti.

Vadász E. [65] rámutat arra, hogy a Sopron vidéki kristályos összletekhez

hasonlóan az alföldi mélyszerkezeti kristályospala medencealjzat prekambriumi is lehet.

A Tiszántúl északi részén a varisztid hegységképzdést követen sem magmaintrú-
ziókat, sem vulkánitokat nem ismerünk. Valószínleg nem a lepusztulás hiánya miatt,

mert ez a terület a pliocénig szárazföld volt, így az esetleges magmabenyomulást a denu-

dáció bizonyára már feltárta volna.

A Duna—Tisza közének középs és a Tiszántúl déli részén viszont a varisztid

hegységképzdés által átalakított üledékes és magmás eredet metamorf kzetösszletekbe

gránitintrúziók nyomultak. A gámitbenyomulás részben szinorogén, egyes fázisai poszto-

rogén keletkezési körülményekre utalnak. Bár bizonyos szegélyfáciesre jellemz kzet-
f ajtákat ismerünk a gránittömzsök környékén, mégis inkább a gránit és a kristályos palák

tektonikus érintkezése a legvalószínbb. (ADuna—Tisza közén: a Nagykrös—kecskeméti

biotitgránit tömzs, a Tiszántúl déli részén a battonyai biotitos— muszkovitos mikroklin-

gránit és Mezhegyes, Végegyháza környékén kimutatott szegélyfáciesei.)
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A gránitintrúziók benyomulása a szegélyövben kimutatott idsebb csillámpala,

a felette települ kvareporfir és felspermi törmelékes összlet, továbbá a mecseki viszo-

nyokkal történ összehasonlítás alapján a karbonban történt.

A gránittömegek benyomulása után a hegységképz mozgások végs szakaszát

jelentén helyenként nagy méret vulkáni tevékenység eredményeként a gránittömzsö-

ket kvareporfir törte át. Battonyán (Bat) jól megfigyelhet volt a fúrási anyagvizsgálat

alapján, hogy a varisztid mozgások utolsó fázisaként kiemelked gránittömegen át tört

1. ábra. Fúrásokban észlelt paleozóos és mezozóos medencealjzat elterjedése. Szerkesztette Dank
V., a jugoszláv részt Aksin V., Kemenei R., X i e o 1 i é D., Simin D. adatai alapján. Ma-
gyarázat: 1. Az elkülönített neogén medeucerészek határa, 2. Felszíni mezozóos képzdmények, 3.

Felszíni paleozóos képzdmények, 4. Fúrásban észlelt paleozóos képzdmények, 5. Fúrásban észlelt pale-
ozóos képzdmények és feltételezett elterjedésük, 6. Fúrásban észlelt perni-mezozóos képzdmények, 7-

Fúrásban észlelt pertu mezozóos képzdmények és feltételezett elterjedésük, 8. Fúrásban észlelt" kréta-
paleogén flis képzdmények, 9. Fúrásban észlelt kréta-paleogén flis képzdmények és elterjedésük, 10.

Fúrásban észlelt (kréta diabáz) mezozóos vulkáni sáv, 11. Fúrásban észlelt miocén vulkánosság

Fig. j. Extension of the Paleozoic and Mesozoic basement as observed in bore-holes. Plotted by V. Dank
using the data of V. Aksin, R. Kemenei, D. Ni colié and D. Simin concerning the Yugo-
slavian sector. Explanation: 1. Boundaries of the separated basin sections, 2. Exposed Mesozoic
rocks, 3. Exposed Paleozoic rocks, 4. Paleozoic rocks observed in bore-holes, 5. Paleozoic rocks observed
in bore-holes and their presumed extension, 6. Permian and Mesozoic rocks" observed in bore-holes, 7.

Permian and Mesozoic rocks observed in bore-holes and their presumed extension, 8. Cretaceous and Pale-
ogene flyseh formations observed in bore-holes ,9. Cretaceous and Paleogene flyseh formations observed
in bore-hole sand their supposed extension, 10. Mesozoic volcanic beit (Cretaceous diabases) observed in

bore-holes, 11. Miocéné volcatiism observed in bore-holes
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fel a kvarcporfir s terült szét közvetlenül a gránitfelszínen. A kvarcporfir átdolgozott

anyaga a permi üledékekben igen elterjedt (Mecsek, Duna—Tisza köze déli része, Nagy-
krös, Kecskemét). A kitörés idejét az alsópermbe rögzíthetjük. A mecseki és battonyai

megfigyelések alapján a pusztaföldvári kristályos palákat néhol átüt kvarcporfir el-
fordulást is alsópermben képzdöttnek tekinthetjük.

Az ids ópaleozóos rögök egykori helybenmaradt mállási törmelékében, esetleg

kataklázos zónáiban helyenként kitermelhet, ipari jelentségrí szénhidrogénkincs halmo-

zódott fel.

Teljesebb a kép, ha kissé határainkon túl is tekintünk.

Körössy D. [23] ismertetése óta Szepesházy K. [57], Dank V. [11]

közölnek újabb földtani adatokat Jugoszlávia idevonatkozó területérl.

A Tiszántúl északi részének kristályos medencealjzata keleti irányban folytatódik

a mélységben a Bükk és Réz-hegység felszíni kristályospala elfordulásai felé. Erre utalnak

a Nagyvárad környéki fúrások, melyek ugyancsak metamorf ópaleozóos aljzatban álltak

meg. Szalontától ÉK-re az 1. sz. fúrás 1170 m mélységben találta a kristályos medence-
aljzatot. A pusztaföldvári ópaleozóos területtl K-re a romániai Székudvar környékén
a 2. sz. fúrás 2679 m-ben, a 3. sz. fúrás 2981,5 m mélységben érte el a kristályos medence-
aljzatot. Kisjen (Chiniseu Cris) környékén a 6. sz. fúrás érte el a csillámpalát 1263 m
mélységben. Közvetlenül a határnál a Fehér-Körös mellett mélyült gyulavarsándi fúrás

3215 m mélységben érte el a kristályos aljzatot és 3222,2 m mélységben abban is állt meg.

Battonyától (Bat) DK-re az Arad környékén mélyített ún. zádorlaki fúrások közül az

els 1106 m mélységben érte el a kristályos medencealjzatot, míg a 2. sz. fúrás

793,4 m-ben fillitet és szericitpalát talált. Aradtól K-re a Hegyes-Solymos hegységben

a felszínen találhatók az ópaleozóos metamorf kristályos képzdmények. Temes-
vártól DNy-ra az Utvin 1. sz. fúrás 1742 m mélységben találta a kristályos képzd-
ményeket.

A jugoszláviai Bánát területén a Jermenovci (Örményháza) 900—1000 m t. sz.

alatti mélységben települ gabbrobenyomulás feletti mio-pliocén települt boltozat olajat

tárol. Bokánál (Bo) az 5. sz. fúrás 1490 m-ben érte el a paleozóos metamorf összletet.

Becskerektl (Zrenjanin) ÉNy-ra a Tisza balpartjánál Elemir (El) mellett az els fúrás

1575 m-ben talált paleozóos kzeteket. Zentától D-re Ada környékén 1085 ill. 1260 in

mélységbl ismerjük a metamorf aljzatra vonatkozó adatokat. Szabadkától D-re átellen-

ben a Madaras-kúnbajai területtel 1 370 m (—1270 m) mélységben a Zsednik (Z) 1 . sz. fúrás

ért el paleozóos kristályos (csillámpala, gneisz) képzdményeket.
A Dunántúlon a Pécs környéki biotitgránit és kristályospala részletesen tanulmá-

nyozott. A szekszárdi fúrás 885 m-ben találta a gránitot, a Csepel-szigettl D-re a Dunaúj-
város (Szt-1

)
sz. fúrás 954 m (

— 819) m mélységben csillámpalát ért el.

Ujpaleozóos képzdmények

A permkori kvarcprofirt a genetikai kapcsolatok figyelembe vételével a karbonkor
gránitintrúziókkal együtt az ópaleozóos kzetek ismeretetésénél említettük.

Ujpaleozói képzdmények a Duna—Tisza közén Nagykrös (Nk) vidékén, a jugosz-

láv határ mentén Érsekcsanád (Écs) környékén, a Tiszántúl déli területén pedig a Tót-

komlós (T) melletti mélyfúrásokból ismeretesek és általában véve terresztrikus törmelékes

üledékek.

Nagykrös (Nk) környékén mélyült kutatófúrások közül a 4. sz. Bírásból megálla-

píthatóan 1056 m
(
— 930 m)-tl kezdden az ópaleozói kristályos képzdményekre

díszkordánsan rozsdabarna szárazföldi homokk, konglomerátum összlet települ. A többi
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fúrás ebben fejezett be, a kristályos medencealjzatot nem érte el. Az alsópannóniai összlet

alatt megütött konglomerátum kora kezdetben bizonytalan volt. Szepesházy K.
[61] részletes kzettani vizsgálatai alapján a felspermbe sorolható. A konglomerátum
kzetanyaga egyöntet összetételnek mondható. A durva törmelékanyaga gránit, kvar-
cit, csillámkvarcit, kvarc, mikroklin. A finomabb törmelékanyag fleg földpátból (mik-

roklin, ortoklász, plagioklász) kvarcból, néha kvarcporfirból áll. A finom homokszemcsék
anyaga fleg kvarc, földpát és elváltozott, bomlott biotit. Települési helyzetébl is meg-
állapíthatóan az üledékösszlet anyaga a biotitos mikroklin gránittömzsbl és az idsebb
metamorf palákból származik. A durva szemcsék 10— 30 mm átmérjek, a legáltaláno-

sabb azonban 1 — 3 mm, melyet finomhomok cementál össze. A kzetdarabok mérsékelten
koptatottak, nem szenvedtek hosszabb szállítást.

Érdekes a mezozóos kavicsok hiánya, melyek viszont a felskréta vagy miocén
korú konglomerátumokban általánosan elterjedtek. Kzettani összetétele, kifejldése

a balatoni elvidéki és mecseki, kelet felé a Bihar-hegység hasonló jelleg üledék-

összleteihez áll közel. A vashidroxidos, barnásvörös, karbonátszegény kzet,
összletekben az egyes ásványos alkotók üdék, kémiai elváltozás nélkül. Ez a tény
is alátámasztja a szárazföldi üledékképzdés mecseki kifejldéssel való össze-

hasonlítás létjogosultságát.

A kor kérdésének eldöntéséhez a területhez tartozó ún. Nagykrös Kálmánhegy
(NkK) 3. sz. fúrás szolgáltatott bizonyító adatokat. Itt a középs és alsótriász karbonátos
képzdmények alatt permotriász jelleg fokozatos átmenettel (márgás anhidrit, vörös
homokköves összlet, dolomitos anhidrit, márgás-anhidrit, vörösbama finomszem homok-
k) következnek a jellegzetes vörösbarna arkózás homokk és konglomerátum rétegek.

Az 1378—1382 m (—1259— 1263 m) mélységbl származó mintából H. Deák M. az

alábbi sporomorphákat határozta meg:
Pityosporites schaubergeri Pót. et K 1 a u s, P. zapfei Pót. et K 1 a u s, P.

delesaucei Pót. et K 1 a u s, Lueckisporites virkkiae Pót. et K 1 a u s, Platysaceus

papilionis Pót. et K

1

a u s.

Szerz szerint a Pityosporites schaubergeri és P. zapfei az uralkodók, melyek az

összes formák 80%-át adják. Jelenlétük és gyakoriságuk felspermre utal. Összehasonlítva

a mecseki és balatonfelvidéki felspermi sporomorpha együttessel, megállapítja, hogy a

mecseki és balatonfelvidéki mintákban a Lueckisporites virkkiae és a Pityosporites delesau-

cei nagy mennyiségben található, míg a Nagykrös-Kálmánhegy (NkK) 3. sz. fúrásból

csak néhány példány került el. A bükkösdi fúrás gipsz összetételéhez hasonlóan hiányzik

a Nuskoisporites dulhuntyi, míg a mecseki és balatonfelvidéki felspermben ezekazalakok

megtalálhatók.

A Duna-Tisza közének D-i részén az Érsekcsanád (Écs) 1. sz. fúrásban miocén

lithothamniumos mészk alatt 702 in (—537) m mélységben vörösesbarna, szürkés-vöröses

foltos karbonátmentes homokkösszletet ért el a vés. A szabadszemmel történ össze-

hasonlításon túl Szepesházy K. [60] szerint a szemcsék anyaga kvarc, ortoklász,

kvarcit, mikroklin, muszkovit és biotit. Az összlet smaradványt nem tartalmaz, de kzet-

tani azonossága, fleg a karbonáttartalom hiánya a mecseki és Nagykrös vidéki fels-

perm képzdményekkel mutat rokonságot.

A Tiszántúl D-i részén a Tótkomlós (T) 8. sz. fúrás 1509 m (—1406 in) mélységben

igen kemény kovás kötanyagú homokkösszletbe jutott a mészk és ladini agyagpala

harántolása után. Krössy L. [24] 1951-ben szerkesztett szelvényében ezt a homokk-
összletet a triász képzdmények fekvjeként ábrázolja. C s i k y G. pedig perm korúnak

tartja és az erdélyi Béli-hegység perm képzdményeivel azonosítja. Bár a Béli-hegységben

a permre a szeizi rétegek folyamatos üledékképzéssel, azonos fekvésben települnek, vörö-

ses-barna színek, a tótkomlósi homokksszlet pedig szürke szín, mégis települési
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viszonyok alapján feltételezhet a permkori képzdés. Perni korú képzdményeinknek

eddigi vizsgálatai azonban ennek ellentmondanak, mert a szárazföldi eredet vashidroxid-

tól szennyezett vöröses szín a jellemz, a kovasavas kötanyag ritka és a homokkövek

arkóza jellegek.

Mezozóos képzdmények

Területünkön 1941-ben induló tótkomlósi (T), 1954-ben mélyült kiskrösi (Kk)

és nagyszénási (Nsz), 1956-ban a madarasi (Ma), 1958-ban a tompái (Tp), csikériai (Csi),

1959-ben a pusztamérgesi (Pm), csanádapácai (Csa), kaszaperi (Kasz), izsáki (íz) 1960-ban

a Nagykrös-kálmánhegyi (NkK), pusztaszlsi (Psz), kerekegyházai (Ke), 1961-ben

a kiskúnfélegyházai (Kf), 1962-ben az üllési (Ü) fúrásokból ismertünk meg mezozóos
képzdményeket (2. ábra).

Alsótriász képzdmények. Tótkomlóson (T) a 18 . sz. fúrásban észlelt

permi szárazföldi üledékösszletre egyez módon hasonló kifejldés sárgásbarna homokk
és kvarcit települ, ami nagy hasonlóságot mutat a romániai Béli-hegységben lev alsó-

triász szeizi emelet ugyancsak sárgás szín, keményebb homokk rétegeihez. Az alsó-

triász ott is egyez településben található a vörösbama laza permi képzdményekkel.
Nagykrösön (Nk) a Nagykrös— Kálmánhegy (NkK) nev fúrásokban ismerete-

sek a pemire települt alsótriász üledékek helytálló településben. Itt a NkK. 3. sz. mély-

fúrásban vált ismeretessé az alsótriász és perm korú képzdmények határa. A permi vörös

szárazföldi konglomerátumra egyez településsel következnek azonos fáeiessel, homokos,
majd fokozatosan agyagosodó anhidrites, dolomitos rétegek, végül laza, sejtes likaesos

dolomit, dolomitbreccsából, mészk és márga rétegekbl álló triász rétegek. Faunát nem
sikerült eddig kimutatni innen, de a kzetkifejldés alapján a mecsekhegységi helyzetnek

megfelelen a homokosabb tagok képviselhetik a szeizi, a laza sejtes finomkristályos

dolomitösszlet pedig a kampili rétegeket. A dolomitos összlet 1134 m (—1015 m)-tl kez-

dden mintegy 200 m vastagságban települ a homokos tagokon. A permbl való átmenet

az 1378—1382 111-bl (—1259— 1263 m) fúrt magminta anyagában volt kimutatható.

A dolomit 56—58% CaC0 3 , 36—41% MgC0 3 , 15 — 1,7% CaS0
4
-ot tartalmaz.

A szárazföldi permre települ alsótriász evaporitok és a likaesos finomkristályos

dolomit és breccsiás mészk ugyancsak száraz, meleg éghajlatra utalnak. Vadász E-

[64] a mecseki alsótriászt hasonló kifejldéséinek írta le, mely ott ugyancsak azonos fek-

vésben következik — dolomitos közbetelepülésekkel — a felspermi vörös liomokk-
összletre.

Középstriász képzdmények. A Tiszántúl déli részén a tótkomlósi

területrl ismeretesek középstriászhoz sorolható képzdmények. A tótkomlósi 6. sz.

fúrásban alsópannóniai mészmárga alatt 1475 m (—1375 m) mélységben szürkésfekete,

sötétszürke agyagpalába ért a fúró. Az 1479,1 — 1482,4 m (—1379,1 — 1382,4 m) közötti

mélységszakaszból származó magmintából két kagylómaradvány ismeretes, melyek

Bogsch L,. [8] meghatározása szerint Daonellák. (Daonella moussani M e r i a 11,

Daonella rugósai). így az összlet a középstriász ladini emeletét képviseli. Ez volt az els
mélyfúrás a Nagyalföldön, ami triász smaradványt tartalmazott. Ez a sötét szín
agyagpala összlet 1515 m-ig (—1415 m) tart. Alatta a fúrás végs mélységéig 1531,5 m
(—1431,5 m) sötétszürke, breccsiás szövet dolomit összlet települ az anizusi emeletet

képviselve. Krössy L. [24] a tótkomlósi (T) terület ismertetésénél rámutat a romániai

Béli-hegység felé utaló kapcsolatra. Vadász E. [65] a Kodru-liegységbl említ wen-

geni jelleg, sötét szín, palás szerkezet ,,daonellás” rétegeket. Ugyanezek a sötétszürke

palás mészkövek találhatók a Bihar-liegység és a Királyerd vonulataiban. A középs-
triászban a kifejldések nem azonosíthatók a mecseki bracliiopodás mészkfáciessel.

3 Földtani Közlöny
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Vadász E. [65] megjegyzi, hogy a tótkomlósi középstriász nem hozható kapcsolatba,

a Jászberény környéki ladini kifejldéssel sem.

A Nagykrös— Kálmánhegy (NkK) kutatási területen a 4. sz. mélyfúrásban
a dolomitos anhidrites alsótriász képzdmények felett települ márga és mészmárga
összletbl elkerült smaradványok Cornuspira, Lingula tenuissima, Brachiopoda sp.

Naticopsis?,Myoconcha s-p.,Anoplophora sp.—1197— 1252 m (— 1078— 1135) Vadász E.
meghatározása szerint a ladini emeletre (wengeni rétegek) és a karni emeletre jellemzk.
Térebratilla héjtöredékek tömegesen 1194—1197,5 m (—1074—1078,5 m).

Felstriász képzdmények. Tótkomlóson (T) számos fúrás állt meg
világosszürke dolomitból, szürkésfekete agyagpalából, kemény, kagylóstörés, barnás

szín mészkdarabokból álló törmelékben. A környez területet felépít, valószínleg
fiatalabb mezozóos képzdmények törmelékdarabjai mellett felstriász kzetanyag is

megtalálható. Helytálló településben itt nem ismeretes, de anyaga hasonló a kaszaperi

fúrásban elért dolomithoz.

Kaszaper (Kasz) 1 . sz. fúrásban alsópannóniai mezozóos mészk, dolomit anyagú
breccsiás törmelékösszlet alatt 1902 m (—1803 m) mélységben kemény, kagylós törés,

szürkésbama szín, kaleiterekkel átsztt dolomit települ. smaradványok híján, kzet-
kifejldés alapján a karni dolomitösszletbe tartozhat.

A Csanádapáea (Csa) 1. sz. fúrásban 2114 m-tl kezdd dolomitból és mészk-
kavicsokból álló törmelékösszlet anyaga innen származhat. Országhatáron túl a Hegyes-

Solymos-hegység karni dolomitjához hasonlít leginkább.

Vadász E. [65] az újabb fáciesvizsgálatok alapján úgy tartja, hogy Túra (Tu)
’

— Tóalmás (Tó) — Nagykrös (Nk) vonalában húzódik az a választóvonal, mely Túráig

(Tu) terjeden a magyar középhegységi triász kifejldések elhatárolását jelentené a bükk-

hegységivel szemben. A hajdúszoboszlói II. sz. kincstári fúrásban 1447—2032 m között

Ferenczi I.és Eóczy E. által triásznak vélt összlet B ö c k h H. szerint karbon,

Papp K. [38] nyomán flis. Az újabb megismerések Papp K. megállapítását igazolták

(kréta— paleogén)

.

Tompa (Tp) vidéken több fúrás a felszínhez közeli kis (300— 400 m) mélységben

felstriászba sorolható szürke breccsiás szövet dolomitot talált.

Jugoszláviából N i k o 1 i c, D. - Kemenci, R. [36] említenek mélyfúrásokból

elkerült triász képzdményeket. Bácska-Topolyától D-re Bajsa környékén mélyített

fúrásból szürke kemény mészk és mészkbrecesia ismeretes, a zentai fúrás pedig szürkés-

fehér dolomitot tárt fel. Ezeket a képzdményeket a tompái elforduláshoz hasonló

kifejldésük alapján a felstriászba soroljuk.

Izsákon (íz) az 1. sz. fúrásban a meszes kifejldés gazdag mikrofaunát tartalmazó

kréta képzdmények alatt, 1286—1346m (— 1 172— 1232 m) között kemény, világosszürke,

cukros szövet, töredezett,hasadékokkal átjárt, felstriászra jellemz kifejldés dolomit-

összlet települ kristályos metamorf csillámpala aljzatra.

Jura. Az Alföld területén több fúrásból ismerünk júrakorú képzdményeket.
Az els lelet 1953-ban a kiskrösi (Kk) fúrásban még meglep adatnak számított. Miocén
alatt 1496— 2055 m mélységig júra képzdményekben haladt a fúró. Vadász E. [65]

meghatározása szerint a mecseki gresteni fácies liász alsó, középs és fels tagozata is

képviselve lehet, amihez a jellegzetes mecseki kifejldés meszesebb fácies dogger

fokozatos átmenettel csatlakozik. A júra vörös-gumós mészkösszlettel zárul, melynek

makrofaunája Vadász E. [65] szerint a batli-kallóvi emeletre jellemz. M a j
z o n L.

[37] mikrofauna vizsgálatai megersítik az összlet júra korát. Az alsóliászból kszén-
zsinórok, szénült növénymaradványok kerültek el. A felsliász sötétszürke pirites agyag-

márgájának széttörésekor a kzetüregekben olajcseppek voltak megfigyelhetk. Az alsó-

liász 160 m, a középsliász 180 m, a felsliász 120 m, a dogger mintegy 100 m vastagságú.
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Az összletet áttör tracliidolerittelérek anyagát D u b a y L. [37] vizsgálta és azt

a mecseki elfordulásokkal azonosnak találta. Vadász E. [12] feltételezi, hogy a me-

cseki felsmalm-alsókréta tagozatai is megvoltak, de lepusztultak.

Nagyszénáson (Nsz) 2830 m mélységtl kezdden 3009 ni-ig az alsópannon kép-

zdmények alatt sötétszürke márgarétegek települnek növénymaradványokkal, rossz

megtartású fauna maradványokkal. Az smaradványok Vadász E. [65] meghatáro-

zása szerint (Plicatula sp., Rhynchonella sp. cf. amalthei Ouenst: Posidonomya cf.

bronni G. F., Pecten liasinus) az alsójúrát képviselik.

Madarason (Ma) a 3. sz. fúrásban az alsópannóniai és miocén rétegek alatt 434—

469 m között sötétszürke, kalciteres mészkövet harántoltak. Brachiopoda maradványok

és krinoidea nyéltagok, valamint a sötétszürke agyagpala és homokk betelepülések alap-

ján a mecseki középs- és felsliásszal azonosítható.

A Pusztamérges (Pm) 1. sz. fúrásban alsópannóniai rétegek alatt 687 m-tl szürkés-

fekete tömött, kemény, kristályos szövet, kalciteres mészkövet fúrtak 694 m-es talpmély-

ségig. A krinoidea nyéltagokon és Echinoidea maradványokon kívül M a j z o n E. [37]

mikrofauna vizsgálatai, valamint a területen elforduló kréta képzdményekhez való'

viszonya a júra korba utalják.

Tótkomlóson (T) a terület DK-i részén az alsópannóniai rétegek alatt bizonytalan

korú dolomittörmelék, breccsia, majd hierlatz típusú vörösbarna krinoideás mészk
települ. A közel 200 m vastagságú kzetbl elkerült Permodiscus, Calpionella,

Nodosaria, Rhynchonella, Crinoidea nyéltagok alapján Vadász E. [65] szerint

az erdélyi (biharhegységi) titon-alsókréta kifejldést képviseli. A marosmenti Hegyes-

Solymos sötétszürke mészköveiben elforduló Calpionella alpina megersíti ezt a

megállapítást.

A pusztaszlsi (Psz) 1. sz. fúrásban az alsópannon alapkonglomerátum és triász

dolomittörmelék alatt 1811 — 2361 m között sötétszürke, barnásszürke márgából M a j-

z o n E. [37] Calpionella alpina, C. elliptica alakokat ismert fel, melyek alapján a képzd-
mény felsjúra — alsókréta korú lehet. Késbb a többi pusztaszlsi fúrásban is sikerült

kimutatni ezt a képzdményt, szoros összefüggésben az alsókrétával.

A kiskrösi (Kk), madarasi (Ma), pusztamérgesi (Pm) és nagyszénási (Nsz) medence-
alji júra kifejldések a mecsekhegységivel azonosíthatók. A tótkomlósi (T) és pusztaszlsi
(Psz) elfordulás inkább a romániai Bihar-hegység felé mutató kapcsolatra utal. Az újabb

adatok valóban megersítik Pompeckij I. E. [45] júra elején feltételezett „keleti

szárazulat” Magyarországra átnyúló bitumenes, kszenes partszegélyi kifejldést. A jugosz-

láviai Bánátban a Melenci (Me) és a Padina (Pa) környékén mélyített szénhidrogénkutató

fúrások sötétszín bitumenes agyagpalaösszletet tártak fel, mely az els padinai fúrásból

elkerült pollenmaradványok vizsgálata alapján júra korú (N i k o 1 i c, D., K em énei,
R. 36).

Kréta. Kréta idszaki képzdmények meglehetsen elterjedtek az Alföldön, így

annak déli részén is. Az Alföld medencealjazatában megismert kréta korú képzdményeket
kzetfácies és genetika szempontjából sekélytengeri, nyugodtvízi, epik ontinentális, túl-

nyomóan meszes fácies és flis jelleg gyors üledékképzdésre — lepusztulásra való

törmelékes kifejldésre tagolhatjuk. A hajdúszoboszlói II. sz. állami fúrás anyagában

P a p p K. [38] kzettani analógia alapján sejtette, de mikrofaunisztikai vizsgálatok

alapján végzett korrelációs szintézisében elsízben M a j z o n L- [28] mutatta ki a Deb-
recentl Törteiig húzódó felskréta — paleogén flis vonulat jelenlétét.

Krössy L- [25] ezt a flis övét a Vihorlát, Radnai-havasok környéki bels-

kárpáti flis kiágazásának tekinti. Congrády B.-né [io], Ma j
zon E., Széles M.

paleontológiái vizsgálatai és Szepesházy K., Dubay E. [37] kzettani meg-

figyelései, Kertai Gy. [20, 21] kolajföldtani, Vadász E. [65] nagyszerkezeti

3 *
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szintézise alapján ismeretes, hogy epikontinentális képzdmények fleg a Duna—Tisza
közén, a flis képzdmények pedig a Tiszántúlon és a jugoszláviai Becej (Becse) környékén
találhatók.

Az utóbbi idk kiterjedt hazai és jugoszláviai fúrási tevékenységének eredménye-
ként megállapíthatunk egy a Szolnoktól D-i irányban a Tisza mentén húzódó flis vonulatot

is a mélyben.

Epikontinentális alsókréta. Fleg a Duna—Tisza köze északi részén

elterjedt. Uralkodóan terresztrikus törmelék, homokk, vörös agyagösszlet, konglomerá-

tum, diabáz képviseli, mely dél felé haladva Lajosmizse (Lm), Kerekegyháza (Ke), Nagy-
krös (Nk) környékén márga, mészmárga, mészk-fáciesbe is átmegy. Igen jelents

vulkáni tevékenységre vallanak Nagykrösön (Nk) 168 m, Hangácson (NkH) 100 m,
Jászkarajenn 60 m vastagságban ismeretes bázisos vulkánitok; fleg diabáz el-
fordulások.

Nagykrös környékén sötét, barnásszürke mészkösszletbl M a j z o n L. [37]

határozott meg jellemz Oligosteginákat és bizonytalan Tintinnidákat, melyek alapján

alsókréta apt-albai emeletbe tartozását valószínsíti. S i d ó M. újabb átértékelése szerint

a Tintinnidák az 1 . sz. és a 1 8 sz. mélyfúrásokban esetleg már a valangini emeletre utalnak.

A titonban jellemzk és tömeges megjelenések a Calpionella alpina L o r., Calpionella

elliptica Cad., melyek száma az alsókréta felé haladva tetemesen csökken és szerepüket

a Tintinnopsellák veszik át. A 18. sz. fúrásban a valangini emeletbe tartozó mészkre
több mint 100 m vastagságban diabáz agglomerátum és tufa települ, fedjében felskréta

konglomerátummal. Ez a bázisos magmás tevékenység Szolnok (Szó), Jászkarajen (Jk),

Szanda (Sza) környékén a flis övben is megtalálható az ausztriai orogenezis velejárójaként.

A mágneses anomália térképen két nagy vonulat látható, melyek mélyben húzódó bázisos

kzettömegekre (diabáz, diabázporfirit) utalhatnak (2. ábra).

A kerekegyházi (Ke) szerkezetkutató fúrások közül a 6. sz. 764— 983 m mélység-

szakaszban sárgás szín vagy szürkésfehér mészkösszletet harántolt, melybl Majzon
L. és K v á r y J. [37] alsókréta jellemz mikrofaunát ismertetnek. Leggyakoribbak

a Spiroplectamminák, Miliolinák, Buliminák. A 7. sz. fúrás 690— 734 m-ben haladt vilá-

gosbarna, helyenként vöröses, glaukonitos mészkösszletben, melybl az elbbi jellemz

faunacsoportokon kívül Tintinnidák is elkerültek. A 8. sz. fúrásban 996— 1028,5 m között

haladt a vés alsókréta mészkbl és mészmárgábólállóösszletben. A jellemz mikrofau-

nán kívül krinoidea nyéltagok és megjelennek. Gyakoriak még a szivacstk, radiolariák,

echinoidea tüske- és vázrészek. Az smaradványok alapján az itteni diabáztufa kora az

alsókrétában rögzíthet.

Izsákon (íz) a gazdag mikrofaunát tartalmazó felskréta összletbl ismeretesek

alsókréta faunaelemeket magukbazáró kzetdarabok Majzon L., K vár y J.,

Széles M. [37] vizsgálatai alapján.

Kiskrösön (Ivk) a júrát áttör traehidolerit telérek képviselik az alsókrétát,

a mecsekhegységi viszonyokhoz hasonlóan. (1683 — 1694, 1532— 1537, 1500— 1505 m
között.)

Pusztaszlsön (Psz) a Tiszántúl déli részén a 1700— 2200 m közötti mélységekben

több mélyfúrás harántolt palás szerkezet mészmárgát, agyagmárgát. Az összletbl Oli-

gostegina ,Timinnida metszetek, Dentalina és Ostracoda maradványok voltak felismerhetk.

A júrával való szerves kapcsolatáról már megemlékeztünk. Ez az elfordulás egyelre

nehezen hozható kapcsolatba a hazai elfordulások bármelyikével. A Bihar-liegységben

és a Királyerdben ismeretes kifejldések hasonlósága nagyobb. Az újkimmériai kéreg-

mozgások következtében a Bihar-hegységben gyakran bauxit helyettesíti az alsókréta

tengeri üledékképzdést. Ugyanezt tapasztalhatjuk nyugati irányban a Villányi-hegység-

ben is.
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A jugoszláviai Bánát délkeleti részén a bokái olajmez 12. sz. fúrásából elkerült tör-

melékes összlet B a 1

1

e s N. pollenvizsgálatai szerint az alsókrétába tartozik. Zrenjauin-

tól keletre Lazarevo környékén feltárt agyagpala, homokk, konglomerátum összletet

a belle elkerült Orbitolinák alapján szintén az alsókrétába sorolják [36].

Ezek a kifejldések hasonlók az Alföld középs és északi részén elterjedt magyar-
országi epikontinentális kifejldésekhez. A Magyar Alföld déli és a jugoszláviai alföld

Duna—Tisza közi részén az alsókréta hiányzik.

A Szerémségben a Fruska Gora vonulatában a paleozóos esillámpalára gozaui

fácies, smaradványokban gazdag felskréta transzgredál.

Epikontinentális felskréta. Nagykrös (Nk) környékén az alsó-

krétára 100—300 m vastagságban diszkordánsan üledékhézaggal települ a felskréta

durva konglomerátum. A konglomerátum anyaga a környezet lepusztulásából ereden vul-

káni kzetdarabokból, durva homokkbl, mészmárga és mészkdarabokból áll.

Szepesházy K. [61] és K v á r y J. [37] alsókréta smaradványokat
ismertek fel a konglomerátum mészkkavics anyagában.

Izsákon (íz) az 1 . sz. fúrás 620 m vastagságban harántolta a felskrétát. Különösen

a transzgressziós alapkonglomerátum feletti mészmárga és mészkösszlet gazdag Forami-
nifera maradványokban. M a j z o n L. [29, 30] meghatározása szerint uralkodók és jel-

lemzk a Globotruncanák (Globotruncana stnarti De lapp., Globotruncana arca

C u s h m., Globotruncana conlusa Cusli m., Globotruncana linnaeana d’Or b., Globo-

truncana pseudofornicata N a k k. O s m ., Marssonella oxicona Rss.).

Kerekegyházán (Ke) az 5. sz. fúrásban 858— 903,5 m között vöröses, sárgásbarna,

fakóvörös, szürke tömött márgaösszletbl M a j z o n L- [29, 30] és K v á r y J. [37]

felskréta szenon emeletre utaló mikrofaunát ismertek fel (Globotruncana arca Cushm.,
G. stuarti (De Lapp.) tömeges elfordulása jellemz. Gyakori a Globigerina cretacea

d'Orb.j.
Madarason (Ma) az 5. sz. fúrásban az alsópannóniai üledékek alatt 451,3— 600,4 m

között homokk, konglomerátum, márga, mészmárga, mészkösszlet települ jellemz és

gyakori Globotruncana faunával (Globotruncana stuarti (De Lapp.), Globotruncana

arca Cushm., Globotruncana linnaeana d’Or b.)

Csikéria (Csi) 5. sz. fúrás 569,5— 682,6m között harántolt agyagmárga-, mészmárga-,

homokk-, konglomerátumból álló lefelé haladó egyre durvábbszem szenon üledékeket,

melyekben Globotruncanák tömegesen fordulnak el.

Pusztamérgesen (Pm) a2.sz. fúrás az eltemetett mezozóos rög tetvidékén júra

környezetben 638— 650 m között haladt faunával igazolt felskréta márga, mészmárga
összletben

.

Röviden áttekintve az epikontinentális jelleg kréta képzdmények elterjedési

és fácies viszonyait a következket állapíthatjuk meg: a) a Duna—Tisza közén a kréta

üledékek terresztrikus vagy sekélytengeri üledékek; b) a Duna—Tisza köze északi részén

a medencealjzatban alsókréta, középs részén alsó- és felskréta együttesen, déli részén

csak felskréta mutatkozik; c) az alsó- és felskréta együttes elfordulási helyein az alsó-

és felskréta között az ausztriai kéregmozgások eredményeként diszkordancia állapítható

meg.
Flis jelleg felskréta. Flis jelleg törmelékes összletet ismertünk meg

a Duna-Tisza közének középs és déli részén is.

Kiskúnfélegyházánál (Kf) mélyített fúrás 2540 m-tl flis jelleg rétegösszletekben

haladt. Üllésen (Ü) mintegy 2220 m mélységig pliocén képzdményeket harántolt a fúró,

majd 50 m vastagságban faunával igazolt tortonai rétegek következtek, mely alatt 2273 m
mélységben flis jelleg kzetösszletben állt meg az els fúrás, A második kutató fúrás a

kedvez olajnyomokat tartalmazó alsópannóniai és mikrofaunával igazolt tortonai üledé-
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kék harántolása után 2260 m mélységtl 2527 ni talpmélységig durva törmelékes összlet-

ben haladt és abban állt meg. Ennek a homokkbl, konglomerátumból álló összletnek

fels szakasza esetleg még tortonai, de a sötétszürke, darabos törés, 34— 40
0 dlés,

tektonikailag ersen igénybevett összezúzott konglomerátum és homokkrétegek, fényesre

kipréselt sötét márgaösszletek idsebb korra utalnak. A konglomerátum anyaga gránit,

csillámpala, sötétszürke mészk, kvarchomokk darabok, a környez idsebb medence-

aljzat minségére utalnak.

A sötétszürke, zöldesszürke, összetöredezett homokos agyagból smaradványok
nem kerültek még el, de az els fúrásban észlelt kzetkifejldéssel mutatott egyezése

alapján a flis összletliez tartozónak tekintjük.

A Tiszántúl északi részén már ismert flisvonulat részletes ásványkzettani, üledék-

földtani feldolgozása folyamatban van. Ravasz Cs. [46] eddigi vizsgálatai alapján

kisebb és nagyobb mésztartalmú összleteket különít el. A szemnagyság ritmusos váltako-

zásának helyzete a tektonikai viszonyokra enged következtetni.

Lengyelországban a sziléziai fáciesben az apti „elgotti” rétegek homokkrétegeiben
átlag 2—3% a földpáttartalom, míg a szenon ,,isztebnai” összlet homokkövei, 30%-t elér

földpát (fleg ortoklász) tartalmukkal tnnek ki. Erre vonatkozóan Piekerska E.

[43] mineralógiai vizsgálatai a zömmel smaradvány mentes flisösszleten belüli korreláció-

hoz nyiíjtanak támpontot. Ezeknek az anyagvizsgálati munkálatoknak eredményei helyi

vonatkozásúak. Távoli azonosításra nem alkalmasak a lehordási terület változatos helyi

jelleg felépítése miatt.

Jugoszláviában A k s i n, V. [6, 66], N i k o 1 i c, D., Simin, D. [34, 35],

K.e m e n c i, R. [36], Marinovic, D. [31, 32, 33] munkáiból tudjuk, hogy Melenci-

nél (Me) 1955 m, Bac Petrovo Selonál (BPS) 1610 m, Bokánál (Bo) 1800 m mélységben

flis jelleg üledékeket értek el a kolajkutató fúrások. P 1 e n i c a r, M. [44] nyomán
Krössy L. [23] ismertette az otavai (Ot) elfordulást, ahol 550 m-tl, Bárányosnál

(Ovca) 220 111-tl és Beéejnél (Becse) 1559 m-tl fúrtak felskréta flis rétegeket 100 m
vastagságban. Fedje neogén, fekvje kristályospala volt. Beéejnél a flisben gáz tárolódott

és ez már akkor igen reményteljessé tette a flis elfordulások kolajföldtani értékelését.

A Bánátban Bokánál (Bo) 600 m-t fúrtak a Globotruncana stuarti Lapp. tartalmú fels-

kréta konglomerátum-homokkösszletbe.

Orlovatnál (Ot) ugyancsak fúrással ismerték meg a mintegy 600 m törmelékes

felskréta összletet, melybl N i k o 1 i é, D., Kemenci, R. [36] Globotruncana

arca C u s h 111., Tritaxita piramidata Reuss., Textularia riplexensis B e r r y, Ammodis-

cus és Globigerina fajokat írtak le.

H a r 111 ad idszak

Eocén — oligocén. Eocén és oligocén korú medenceüledékeket az Alföld

déli részén nem ismerünk. Az Alföld legnagyobb része ebben az idben kiemelkedett szára-

zulat volt. Az északi területeken találunk vékony, terresztrikus üledékekkel induló réteg-

összleteket, melyek diszkordánsan, üledékhézaggal telpülnek az idsebb medencealjzatra.

A Tiszántúl északi részén a flisképzdés a paleogénben is tartott, amire M a j z o n

L. [37] mikrofauna vizsgálatai utalnak. Valószín, hogy a Tisza vonalában megismert flis

összletben is ez volt a helyzet. Erre vonatkozó bizonyítékunk még nincs. Lehetséges,hogy

a flis összlet fels szakaszának egy része a krétavégi kiemelkedést követ hosszú száraz-

földi idszak alatt lepusztult.

Miocén. Míg az Alföld északi területein a miocén csaknem hézagtalanul teljes

rétegsorokkal képviselt az akvitáni (akvitáni— katti) emelettl kezdden a szarmatáig

bezárólag, addig az Alföld déli részén a középsmiocénben indul az üledékképzdés.
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A medencealjzat süllyedése itt a pliocénban vált általánossá. Délalföldi viszonylatban

gyakori, hogy a plioeén képzdmények nagy diszkordanciával közvetlenül a paleozóos

aljzatra transzgredálnak.

A déli országhatár mentén Schmidt E- R [47] említ a bajai fúrásból miocén

rétegeket, melyeket Vadász E. [63] alsóhelvéti korúnak tart és megjegyzi, hogy az

Alföld déli részén a miocén várható alakulása a Mecsek-hegység kifejldését követi. A
Duna—Tisza közének déli részén azóta mélyített szerkezetkutató fúrások igazolták ezt

a megállapítást. Katymár (Katy), Madaras (Ma), Kunbaja (Ku), Pusztamérges (Pm) kör-

nyéki fúrásokban feltárt helvéti durva törmelékes szárazföldi összlet helyenként 500 m
vastagságban települ a mezozóos-paleozóos medencealjzatra. A konglomerátum anyagá-

ban a mecsekhegységihez hasonlóan a mezozóos mészk-, dolomit-, mészmárga- és paleo-

zóos csillámpala-kavicsok ismerhetk fel. Kötanyagként vöröstarka, agyagos-homokos

képzdményeket és elváltozott bentonitosodott riolittufával kevert, tufitos kifejldés

üledékeket találunk. Képzdményei nem általános elterjedtségek.

Izsákon (íz) felskréta fölött települ zöldesszürke, szürke konglomerátum és

homokkösszlet sorolható még ide. Egyébként a Duna—Tisza köze középs és északi részén

a középsmiocént (helvéti— tortonai emelet) É-ÉK felé egyre vastagodó vulkáni összlet

képviseli.

Kerekegyházán (Ke) a riolittufa vastagsága meghaladja a 100 m-t, Eajosmizsén

(Lm) közel 400 m vastagságú a krétára települ riolittufa összlet.

Dunaújvárosnál (Szt) az ópaleozóos csillámpalán közel 200 m vastagságban ész-

leltek rioHttufát. Az Alföld ÉK-i részén a legújabb adatok alapján a miocén (helvéti—
tortonai) tufa-láva összlet megközelítheti az 1800— 2000 m vastagságot (Nyírmárton-

falván (Má) még csak 426 m, de Nyíregyházánál (Ny) 1400 m vastag).

Tortonai emelet. Az alsó- és középsmiocén vulkáni képzdmények korát

a faunát tartalmazó üledékekhez való viszonyuk alapján állapíthatjuk meg. Az említett

I

vastag, egyveret vulkáni összleteknél a részletesebb tagolás rendszerint nem lehetséges.

A tengeri tortonai üledékek általában bséges farmát tartalmaznak és jó vezet
szintek lennének, sajnos azonban elterjedésük csak a kiemeltebb helyzet rögvonulatok

peremére szorítkozik. Korlátozott, egykori szigettengerre valló elterjedés és ennek meg-
felelen viszonylag kis (max. 150— 200 m) vastagság jellemz. Részletes mikrofaunisz-

tikai vizsgálatai alapján K v á r y J. [27] egy, a sekélytenger mélyebb régióiban leüle-

pedett inárgás fáciesre jellemz faunaegyüttest és egy partszegélyi mészkfáciesben

gyakori mikrofaima társaságot ismert fel. Az elsre halmaradványok (leveles márga),

plankton Foraminiferák (Candorbnlina, Globigerina) tömeges jelenléte, az utóbbira,

a Textularia, Miliolina, Borelis, Heterostegina-Amphistegina-félék és litliothamnium

algák tömeges megjelenése jellemz. Ezek az egymást helyettesít fáciesek a fedhegy

-

ségi elfordulásokkal jól párhuzamosíthatók és azokkal megegyez kifejldések.
Baján több mint 50 m vastagságban települ tortonai lithothamniumos rétege-

ket 1316 m-tl kezdden (Schmidt E. R. [47]), a Duna—Tisza köze közepe táján

a kiskrösi xoi m vastagságú lithothamniumos mészkösszletet már több éve ismerjük.

A tortonai tengeri képzdmények fleg a Tiszántúl északi részén elterjedtek és Debrecen—
Szolnok— Kiskrös— Baja vonalában húzódnak át a Dunántúlra. A legutóbbi mélyfú-

rási eredmények alapján néhány ríjabb elfordulást ismertünk meg az Alföld déli részén

(2. ábra).

Jánoshalma (Jh) 7. sz. fúrásban 658 m-tl a 688 m-es talpmélységig tortonai

rétegekben haladt a vés. A meszes kötanyagú kristályos metamorf kzetekbl álló

transzgressziós alapkonglomerátum a medencealjzat közelségét sejtteti. Erre fokozatosan

finomabb homokos, majd agyagos márgás rétegek települnek. Gazdag és jellemz torto-

nai faimáját Majzon L- Kváry J., Széles M. [37] vizsgálatai alapján ismer-
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jük. A 8. sz. fúrás Fvondicularia metszeteket tartalmazó mezozóoémészk felett és fau-

nával igazolt szarmata alatt 574 és 625 m között települ litkothamnimnos, foramini-

ferás homokos mészkösszletet harántolt. Rém (Ré) környékén az 5. sz. fúrásban 447— 530
m között hasonló kifejldésben közel 100 m vastagságban ismeretesek a tortonai tengeri

partszegélyi meszes-homokos képzdmények. Érsekcsanád (Écs) környékén az 1. sz.

fúrásban a vörös terresztrikus törmelékes összleten (perm) 425— 690 m-ig terjeden

jellemz lithothamnimnos mészkkifejldés települ és fokozatos átmenettel azonos kifej-

ldéssel csatlakozik a szarmata mészkösszlethez. Az elkülönítést Majzon L.,Kvá-
r y J., vS z é 1 e s M. [37] faimisztikai vizsgálatai teszik lehetvé. A 2. sz. fúrásban 400 in-

ti kezdden a 435 m talpmélységig ugyanez a fácies ismeretes. Az 5. sz. fúrásban 400—

567 m között szarmata alatt kissé nyíltabbvízi kifejldése ismeretes. Szürke, zöldesszürke

rétegekben, finomhomokos, helyenként glaukonitos márgaösszletbl gazdag tortonai
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2. ábra. Tortonai és szarmata üledékek elterjedése. Szerkesztette Dank V., a jugoszláv részt
Marinovié adatai alapján. Magyarázat: 1. Tortonban tenger, 2. Tortonban szárazulat, 3.

Szarmata képzdmények
Fig. 2. Distribution of the Tortonian and Sarmatian deposits. Plotted by V. D a n k using the data of
Marinovié concerning the Yugoslavian sector. Explanation: 1. Tortonian sea, 2. Tortoniau

land, 3. Sarmatian deposits
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faunát ismerünk. M a j z o n E. [37] szerint a leggyakrabban elforduló alakok : Globigerina

bulloides d’ Orb., Cibicides dutemplei d’Orb., Astevigerina rosacea d’Orb.,
Textularia carinata d’Orb., Dentalina consobrina d’Orb., Nönion umbilicatus

Montagu.
Üllésen (Ü) vastag pannon alatt 2199— 2228 m között ismeretes tortonai litlio-

thamniumos, meszes üledékösszlet. Minden bizonnyal itt is vastagabb lehetett az érsek-

csanádi (265 m !) és jánoshalmi elforduláshoz hasonlóan. A Katymár (Katy)—Mada-
ras (Ma)— Kunbaja (Ku) — Csikéria (Csi) — pusztamérgesi (Pm) kiemelt paleozóos-mezo-

zóos vonulatról teljesen hiányoznak a tortonai rétegek. Dél felé a jugoszláviai terüle-

ten a tortonai emelet partszegélyi kifejldését Zenta (Se) Ada, Mól, Baéka PetrovoSelo

(BPS) Becej, Elemir (El), Orlovat (Ot) a Tisza vonalában dél felé húzódóan Marino-
vic ,

D. [32], A k s i n , V. [2. 3. 4. 5. 6. 7] adataiból ismerjük. Innen tudjuk, hogy

a jugoszláviai Bánátnak a Tiszától K-re, a román határig terjed része a tortonai-

szarmata id alatt kiemelked szárazulat volt.

Nagykrös (Nk), Kecskemét (Kecs) környékén a perm-mezozóos aljzatra települ

tortonai üledékek 10— 90 m vastagságban mutathatók ki. A karbonátos, tömött vagy
laza homokk, konglomerátum, homokos mészk és márga változatos kifejldési és elter-

jedési viszonyait SzepesházyK. [61] munkája nyomán ismerjük. Innen északnyu-

Debrecen.*"
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3. ábra. A harmadidszaknál idsebb medencealjzat szintvonalas térképe. Összeállította: Haáz I.-né

Fig. 3. Contour line map of the pre-Tertiary basemeut of basins. Plotted by Mrs. I. II aá z.
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gatra a kerekegyházi (Ke) fúrások már nem találtak tortont, viszont Lajosmizsén (Lm)
a vastag vulkáni tortontól eltér fácies foraminiferás agyag található. A 3. sz. fúrás-

ban 1322 m-tl a 4. sz. fúrásban 1160 m-tl szürkésfehér mészmárga települ jellemz
tortonai Foraminiférákkal a zöldes-vöröses riolittufa összleten.

A tortonai sekélytengeri üledékek elterjedését a 2. ábra mutatja.

Szarmata emelet. Általában fels része porózus, ikrás, oolitos durvamészk, alsó

része homokos, agyagos kifejldés. A középsmioeénhez, különösen a tortonai emelet

képzdményeihez viszonyítva kisebb elterjedés. Vadász E. [62, 65] rámutat arra,

hogy míg a peremeken általános regresszió mutatható ki, a szarmatában találunk els
ízben valóságos medencefácies képzdményeket. Az újabb adatok ezt a megállapítást

megersítik. Több helyen a tortonban már tengerrel borított területek a szarmatában

kiemelkedtek. Ezeken a vidékeken nemcsak a szarmata hiányzik, hanem a tortonai

képzdmények jelents része le is pusztulhatott (Üllés, Kerekegyháza, Tiszántúl). A
Duna—Tisza közén:

Nagykrösön (Xk) szarmatát csak néhány fúrásban találunk. Az alsópannóniai-

ból lefelé haladva az olajtartalmú márga, mészmárga fokozatosan megy át világosszürke

meszes homokkbe. A homokk Cerithium, Cardiutn maradványokat tartalmaz. Magasabb
szerkezeti helyzetben a szarmata mészkfáciesben van jelen jellegzetes Foraminifera

faunával (Elphidiutn, Quinqueloculina, Trilocnlina)

.

A szarmata meszes kifejldésének

CaC0 3-tartalma 70— 75%, az alsópannóniai meszes képzdmények mésztartalma nem
haladja meg a 60%-ot. smaradványok híján tehát a mésztartalomból is következtethe-

tünk a szarmata jelenlétére.

Lajosmizse (Lm) környékén Nagykröstl (Xk) nyugatra keskeny tengerágra

utalóan egyes fúrásokban kimutatható a szarmata. A Lajosmizse (Lm) 3. sz. fúrásban

1150— 1322 m között fakó, fehéresszürke, kemény, egyenetlen törés, rétegzetlen mész-

márga és vulkáni tufarétegek települnek, a szarmata-pannon határon regressziós konglo-

merátummal. A mészmárgában gyakori Foraminiférák közül jellemz alakok M a j z o n

L. [37] szerint:

Rotalia beccarii Linné, Elphidiutn fichtelianum d’Orb., Elphidiutn aculeatum

d ’ Orb ., Elphidiutn obtusum d’Orb., Elphidiutn hauerianutn d’Orb., Nonion

granosuni d’Orb.
Kerekegyháza (Ke) vidékén sekély szerkezetvizsgáló fúrásokból ismerjük a szar-

matát, általában mészkkifejldésben. Foraminifera faunája meglehetsen szegényes.

A Rotalia beccarii Linné, Elphidiutn crispum Linné, Xonion granosuni d’Orb.
fajokon kívül fleg Quinqueloculina és Triloculina gyakoriak. Az 5. sz. fúrás 823 m mély-

ségbl felszínre került magmintáiból Széles M. [37] Cardiutn vindobonense P a r t s c h,

Musculus sarmaticum Gat., Irus gregarius P a r t s c h, Ervilia és Calliostonia fajt hatá-

rozott meg.

A Duna—Tisza közének déli részén a Mecsek-hegység fell átnyúlóan egy másik,

kisebb kiterjedés szarmata elfordulást ismertünk meg a jánoshalmi, sükösdi, érsek-

esanádi szerkezetkutató fúrások mélyítése alkalmával. A Jánoshalma (Jli) 7. sz. fúrásban

593— 658 m között mészk, homokk, regressziós konglomerátum kifejldésben települ

a faunával igazolt alsópannóniai és tortonai képzdmények között a szarmata rétegössz-

let. Jellemz mikro smaradványok : Rotalia»beccarii Linné, Cibicides lobatulus W a 1 -

kér — Jacob, Elphidiutn hauerianum d’Orb., Elphidiutn fichtelianum d’Orb.,
Elphidiutn crispum Linné és Quinqueloculina. Több fúrásban az alsópannon közvet-

lenül a paleozoikumra települ, a szarmata hiányzik. Az Érsekcsanád (Écs) 1. sz. fúrásban

felszínhez közeli 367— 425 m mélységben laza mészkkifejldésben mikrofaunával és

makrofaimával igazolt szarmatát ismerünk. A szarmata molluszkákat Széles M. [37]

szerint a Pyrenella picta Defrance, Cardiutn cf. vindobonense P a r t s c h
,
Gibbula
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biangulata E i eh w a 1 d., Cardium sp., Callistoma sp. képviselik. Mikrofaunáját tekintve

a Foraminiferák leggyakoribb alakja Majzon L- meghatározása szerint:

Elphidium aculeatum cl ’ O r b., Elphidium reginum d’Orb., Elphidium
jichtelianum d’Orb., Elphidium obtusum d’Orb., Anomalina badensis d’Orb.,
Sinzowella novorossica Karr. — Sinz, Cibicides lobatulus Walk. Jac ., Rotalia

beccarii Linné, Quinqueloculina akneriana d’Orb., Triloculina gibba d’Orb.
Az Ostracodák közül: Hemicythere convexa B a i r d, Cytgereidea elongata B r a d y,

Gypsina globula R s s., Cythereida acuminata M ü n s t e r, Hemycithere vadászi Zalá-
nyi kerültek el, melyeket S z é 1 e s M. [37] határozott meg. Ezeken kívül még néhány
fúrásban ismerünk hasonló mészköves szarmata kifejldést az említett makro- és mikro-

fauna elemekkel igazoltan. A déli Katymár—Tompa kiemelked rögvonulat területén

jelenlegi ismereteink szerint nem fordul el. A Duna—Tisza közének nagy területein és

a Déltiszántúlon szintén hiányzik.

Egységes szarmata kifejldés nincs, az akkori felszín öbleiben, mélyedéseiben ki-

fejldött, amúgyis hézagos elterjedés szarmata képzdmények egy része a pannóniai

transzgressziónak is áldozatul esett. Ezt egyébként az alsópannóniai képzdményekbe
, .bemosott” faunaelemek is bizonyítják, az Érsekcsanád (Écs) 4. sz. fúrásban, ahol az

alsópannóniaira jellemz Limnocardium apertum M ii n s t e r, L. desertum Stoliczka,
L. ábichi H ö r n e s társaságában Rotalia beccarii Linné, Nonion granosum d’Orb.,
Cibicides dutemplei d’Orb., Elphidium erispum Linné kerültek el az alsópannóniai

képzdményekbl

.

A Tiszántúl keleti részén szarmata üledékeket a magyar—román határ mentén
ismerünk.

P 1 i o c é n . Az Alföld' területén a pliocén képzdmények általánosan elterjedt

és legnagyobb vastagságú medenceüledékek. A terület süllyedése ebben az idben volt

a legjelentsebb mérték. Vannak olyan részek, melyeket csak a pliocéntl kezdden
borított víz és a pannóniai üledékek közvetlenül az ópaleozóos kristályos átalakult kze-
tekre transzgredálnak. Az Alföld DK-i részén 3000 m-t meghaladó vastagsággal kell

számolnunk. A pliocén vastag íiledékösszletéhez viszonyítva a nem egységes elterjedés

helvéti-tortonai, szarmata tengeri üledékek vastagsága elhanyagolható, ezért a pliocénre

vonatkozóan jól használható a 4. ábra.

Alsópannóniai alemelet. LTalkodóan agyagos, agyagmárgás, elegyes-

vízi képzdményei a Nagyalföldön általánosan elterjedtek. Sümeghy J. [49, 50, 51,

5 2 > 53. 54] az alsópannóniai alemelet jellemzjeként egyveretbb, finomabbszem
üledékképzdést említi homokos közbetelepülésekkel. Két szintre tagolja (álsó-fels)

.

Az alsó szintben három kifejldést különböztet meg: 1. homokk- és márgarétegek

váltakozásából álló vastag rétegösszlet, 2. ezt lieteropikus fáeiesként Dunántúlon
sötétszürke konglomerátumos homokkösszlet, vagy 3. sötétszürke kongériás márga és

agyagmárga helyettesíti. A fels szintet nagy vastagságú márga, homokos márga és agyag

képviseli, szegényes molluszka faunával. A molluszka fauna általában egyveret . Korjel-

zk: Limnocardium abichi Horn., L. lenzi Horn., Congeria banatica Horn.,
C. partschi maorti S t r a u s z.

Délalföldi vonatkozásban az alsópannóniai üledékek az ópaleozóos kristályos

vagy kemény kzetekbl álló mezozóos medencealjzatra durva transzgressziós konglo-

merátummal települnek. Igen fontos ez a képzdmény szénhidrogéntárolás szempontjá-

ból. Általában nem nagy kiterjedés, a kiemelt rögök közvetlen környezetére szorítko-

zik. A konglomerátum anyaga a medencealjzat képzdményeinek összetételét tükrözi

Pusztaföldváron (Pf), Battonyán (Bat) a kristályos paleozóos kzetanyag. Tótkomlóson

(T), Pusztaszlsön (Psz) a mezozóos kzetanyag a jellemz. Az alapkonglomerátumra

a süllyedés állandósulásával a kiemelt részeken nyugodt, csendesvízi, finomszem, nagy
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CaC0 3
-tartalmú ún. „feliérmárga” szint települ. Ez a fáeies azonban eltér kifejldés-

ként helyettesítheti is az alapkonglomerátumot a nyíltabbvízi viszonyok, vagy márgás
agyagos medencealjzat esetében. (Duna—Tisza köze, Tiszántúl déli részén Tótkomlóson
(T), Ferencszállás (F), Kaszaper (Kasz) és a Tiszántúl északi részén is.) A CaC0 3-tartalom

az alsópannonban alulról felfelé haladva törvényszeren csökken, o— 10 súly% CaC0 3
-

tartalom esetén agyag, 10— 20% meszes agyag, 20—40% agyagmárga, 40— 60% márga,

60— 80% mészmárga elnevezést használjuk. A térfogatsúly ezzel arányosan növekszik:

márga 2,5 g/cm 3
, agyag 2,0 g/cm 3 körüli érték. A térfogatsúly a mélységgel csak kis mér-

tékben növekszik a pirit-markazit tartalom viszont jelentsen befolyásolja. Jellemz
smaradványai az Ostracodák ésaKváry J. [26] által leírt és alsópannón vezet
smaradványként kimutatott Thekambák (Silicoplacentinák) , a molluszkák közül

pedig a Limnocardinm lenzi Horn., és a L. banatica Horn. Az alsópannóniai emelet

fels szakaszára vastag agyagmárga és homokkpadok váltakozása jellemz, melyeket

szénhidrogénkutatási szempontoknak megfelelen, fleg az elektromos szelvények, tehát

kzettani alapon nagy területen azonosíthatunk. Itt a Linmocardium abichi és a Congeria

partschi a gyakoribb. Az üledékek homokréteg tartalma 10—20%.
Felspannóniai alemelet. Szándékosan nem foglalkoztunk részletesebben

az alsó és felspannóniai alemeletek határkérdésével, melyet számos kiváló munka tár-

gyalt már eddig is. Nem soroljuk fel S ü m e g h y J. [51, 52, 53, 54], S t r a u s z L.,

Széles M. [55], K v á r y J. [27], Zalányi B. munkáiban megállapított paleon-

tológiai-sztratigráfiai értékelések kivonatát sem, csupán a Congeria balatonica, C.rhom-

boidea, Limnocardium banaticum, L. vutskitsi vezet alakokat említjük meg. A gyors

gyakorlati sztratigráfiai munka ugyanis ezekre támaszkodva, fleg kzettani kifej-

ldésviszonyok alapján történik. Oka ennek a laza felspannóniai összlet kedvez fúr-

hatósága, a mintavételek hiánya. A felspaimóniai képzdményekre jellemz a lazább,

homokosabb üledékek túlsúlya (40— 50%), a márga, homokos márga és homokk,
valamint laza homokrétegek sr váltakozása, helyenként 80— 85% CaC0 3

-tartalmú

homokos édesvízi mészk közbetelepülésekkel. Ezt a változást az elektromos szelvényen

igen jól lehetett észlelni és faimisztikai összehangolása, értelmezése után nagy területek

gyors korrelációját teszi lehetvé. Ezt a felspannónban nehezítik a gyakori kereszt-

rétegzettség, a változatos, szeszélyes és gyors anvagváltózás. A szárazföldi képzdést,

édesvízi szállítást szénült növénymaradványok, földes, fás barnakszénzsinórok bizo-

nyítják.

,,F evantei” fáciesek. Határozottan tavi, folyóvízi, tarka agyagos,

terresztrikus üledékek 200— 600 m vastagságú összlet elhatárolása sem lefelé, sem

felfelé nem egyértelm. Schréter Z. a debreceni fúrások vizsgálatánál az eddig

ismert pannontól mint fekvtl és pleisztocéntl mint fedtl elkülönül faimamentes

tarka agyagos összletet fenntartással a levantei emeletbe sorolja. Ennek oka egyrészt

az anyagvizsgálati hiányosságokban, másrészt faunaszegénységben rejlik. Való igaz, hogy

az olajkutató fúrások ebbl az összletbl általában nem fúrnak magot, mégis héjtöredé-

keknek vagy embrionális példányoknak már el kellett volna kerülniök, ha egyáltalán

tartalmaz faunát. Széles M. [56] szerint az smaradványok hiánya nem véletlen,

hanem lényeges jellege ennek az üledékcsoportnak. Kzettani alapon a megfelel vezet-

réteg szintén hiányzik. A szlavóniai klasszikus levantei képzdményekkel nem azonosít-

hatók. Vadász E. [65] szerint a felspannon uralkodóan terresztikus zárótagjaként

is tekinthetk. (Tarka agyagösszletek; mészkonkréciós, limonitos.bekérgezések.) Süme-
g h y J. patakok hordalékának tekinti. Széles M. [56] szerint nem emelet, hanem fáei-

es. A romániai levantei üledékekhez hasonló Viviparus-fauna itt hiányzik. Kétségtelen,

hogy elkülönül összlet, melynek fels szakasza pleisztocénhez, alsó része a felspannon

zárószakaszához is tartozhat. A fenti érvek alapján a levantei emelet megjelölés nem
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indokolt. Ezzel ellentmondó bizonyítékok elkerüléséig — amit nem tartunk valószín-

nek — levantei fáeiesnek nevezzük.

Pleisztocén — Holocén

Az Alföld egész felületét 1 00— 150 m, kivételesen több 100 m vastagságban borító

képzdmények. Folyami homok, kavics, tarka agyag. Fiatal ártéri, tavi üledékek. Kelet-

kezésük módjából fakadóan biztos vezet szint nem mutatható ki. V a d á s z E. [63]

és G a á 1 I. [16, 17, 18] ezért kétségbevonták már a közzétételkor Pávai Vájná F.

[39, 40, 41, 42] módszerét, mely szerint a pleisztocénben mért dlésviszonyok jellemzek

a nagyobb mélységekre vonatkozóan is és szerkezetek kimutatására alkalmasak.
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Stratigraphy of the Neogene basins of Southern Alföld and their relation to the areas of South
Baranya and Yugoslavia

DR. V. DANK

The ever increasing number of prospecting drillings fór hydrocarbons offers a
possibility of studying the geology of the deep zone beneath the fiat surface of the Great
Hungárián Piain (Alföld). The data obtained so far provide, as a whole, an evidenee
exhibiting relationships of evolutiou between the basins, fiiled with recent sedimentary
deposits, of the Alföld, 011 the one hand, and certain areas of the highlands, on the other.

Actually, we have sufficient data of deep drillings in order to be able to separate,
witliin the altered Early Paleozoic sequenees, the formations originating of detritic se-

dimentary rocks írom those originally consisting igneous of rocks. Accordingly, it is

possible to differentiate areas showing different features of the Early Paleozoic.
In the basement of the Southern part of the Great Hungárián Piain the meta-

inorphosed rocks of Early Paleozoic detritic sedimentary origin are most abundant.
The sedimentary rock masses were penetrated by magmatic intrusions causing synorogenic
metamorphism long before régiónál metamorphism connected with Variscian orogeny.
The metamorphism took piacé at deep levels of the epizone and at different levels of the
mesozone.

In the northern part of the region, beyond the Tisza (Tiszántúl), magmatic intru-

sions are nt known so far.

In the region between Danube and Tisza and in the Southern part of Tiszántúl the
rock series metamorpkosed by Varisician orogeny from originally sedimentary and ig-

neous rocks were penetrated by synorogenic and postorogenic gránité intrusions. Their
age may be considered as Carboniferous. In the final phase of the orogenic movements
the gránité stocks were locallv (Battonya) broken tlirough by quartz porphyry. The
eruption of quartz porphyry dates from Power Permian. The weathered rocks of the
Early Paleozoic or Paleozoic are locally petroliferous.

The above formations of the basement of Early Paleozoic crystalline rocks and of

Paleozoic granites and quartz porphyry may well be identified with those occurring
in Rumania as well as in Yugoslavia (Nagyvárad, Szalonta, Kisjen, Arad, Temesvár,
regions of Bánát and Bácska).

The Laté Paleozoic rocks are represented by Upper Permian terrestrian sediments,

sueh as conglomerates and detritus, in the Central (Nagykrös) and Southern (Érsekcsanád)
parts of the region between Danube and Tisza as well as in the Southern part of Tiszántúl

(Tótkomlós). Their lithology is very similar to that of the reddish terrestrian deposits

containing iron hydroxide in the region of the Balaton Highland and the Mecsek moimtains
to the west and in the Bihar mountains to the east. Their age is proved besides the con-

ditions of occurrence alsó by palynologic investigations.

The Mesozoic is represented by Triassic, Jurassic and Cretaceous rocks.

Lower Triassic is known to overlie conformably the Permian deposits

in Tótkomlós and Nagykrös. Its anhydritie, dolonútic, epicontinental formations can
well be identified with the similar facies of the Mecsek mountains.

Middle Triassic formations accur in the surroundings of Tótkomlós.
They are substantiated by fossils and show a relation to the Bihar mountains and the

Királyerd in the east.
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In the region between Danube and Tisza, i. e. in the surronndings of Nagykörös-
Kálmánhegy, characteristic beds of the Ladinian and the Carnian stages, demonstrated
by organic remains, are known.

The Upper Triassic rocks generally eonsist of liniestones. In Tótkomlós a
number of drillings stopped in dolomité, the original undisturbed sequence of which was
penetrated by drillings in the surroundings of Kaszaper.

In the Southern part of the region between Danube and Tisza, i.e. in the surround-
ings of Tompa, a dolomité series lying near the surfaee is known to be ranked among
Upper Triassic deposits. The above formations can well be correlated with the area of
the Mecsek mountains. Recent investigations have discovered Carnian and Norian de-
posits in this region too. On the otlier hand, they show a good agreement with the data
obtained in Yugoslavia as well. In Izsák the basement made up of crystalline metamorpliic
micaschists is overlain directly by a Cretaceous fractured dolomité series rich of rniero-

fauna exhibiting a saccharoidal texture typical of Upper Triassic sediments.
Jurassic formations are known from different wells in the area of the Great

Hungárián Piain. However, their present extension is reduced among the Mesozoic for-

mations. In the region between Danube and Tisza, in Kiskrös Dias and Dogger of the
Mecsek type are equally represented by trachydolerite dykes. The Upper I,ias includes
bituminous formations, characteristic mother rocks of oil, too. In Madaras, Liassic de-
posits with brachiopods identical with those of the Mecsek mountains are known. In
Pusztamérges the crinoid-echinoid-bearing liniestones date as evidenced by the micro-
fauna from the Upper Jurassic and Lower Cretaceous.

In Tiszántúl, bituminous Liassic beds occur in the surroundings of Nagyszénás.
In Tótkomlós the redbrown crinoid-bearing liniestones of the Hierlatz type appear to
indicate a correlation with the facies in Bihar, Transylvania, representing the Upper
Jurassic and the Lower Cretaceous as attested by Calpionellae. An analogical facies is

encountered in Pusztaszlls with Calpionellae as well.

In the Bánát region of Yugoslavia Jurassic deposits supported by palynological
evidence are known in the surroundings of Melenci and Padina.

Cretaceous rocks are rather widely spread in the Great Hungárián Piain.

From the point of view of lithofacies and genetics, they can be divided int two groups:
(a) epicontinental, shallow-water deposits of predomiuantly calcareous facies, (b) clastic

sediments of flysch type indicating a rapid sedimentation. In the nortliem part of the
region, between Danube and Tisza, cliiefly epicontinental Lower Cretaceous, in the
Central part Lower and Upper Cretaceous, in the Southern part mostly Upper Cretaceous
overlap in somé places immediately on the early Paleozoic basement. A considerable
unconfomiity can be observed between the Lower Cretaceous and the Upper Cretaceous
as a result of the crustal movements of the Austrian orogeny. The Lower Cretaceous is

represented in Lajosmizse, Kerekegyháza, Nagykrös by clastic terrestrian formations
and diabases, wliile in Nagykrös, Hangács, Jászkarajen and Kiskrös by basic volcanic
rocks (diabases). Everywhere the Lower Cretaceous is supported by microfauna. Its

facies in the region between Danube and Tisza are identical with those of the Mecsek
mountains. In the Bánát of Yugoslavia the presence of Lower Cretaceous is proved by
microfauna. In the Southern part of the Hungárián Alföld as well as in its Yugoslavian
sector, between Danube and Tisza, the Lower Cretaceous is lacking.

The epicontinental Upper Cretaceous beds dated by fauna have been found to
overlie unconformably the Lower Cretaceous in the surroundings of Nagykrös, in the
region between Danube and Tisza. They occur, in addition, in Izsák and Kerekegyháza
to the north and in Madaras, Csikéria, Pusztamérges to the south.

Cretaceous formations of the flysch type. The boreholes pút in Kiskunfélegyháza
and Üllés in the region between Danube and Tisza, indicate that the flysch rangé discove-
red earlier at Debrecen-Törtel can be traced along the valley of the Tisza further to the
south in Yugoslavia. These rocks are believed to have been formed in a tectonically mobile
zone and are represented by clastic sediments as well as by basic magmatism manifesting
itself along large dislocation zones. The formations of the flysch series with intensely
disturbed tectonics are verj7 promising concerning the prospections fór hydroearbons as
evidenced by the experiences obtained in the NE of Hungary.

T e r t i a r y. No Eocéné and Oligocene rocks are known to occur in the Southern
part of Alföld. The sedimentation must have started in Middle Miocéné.

Conglomerates of Helvetian age and of the Mecsek type are known to occur
in the Southern part of the region between Danube and Tisza, in the surroundings of Baja,
Madaras, Kunbaja, Pusztamérges. In the Central part of the area in question, in Izsák
and Kerekegyháza, the Middle Eocéné is represented by rhyolites and rhyolite tuffs
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increasing in thickness to the north and north-east. Tortonian deposits evidenced
by fauna are known in the region between Danube and Tisza, i.e. in the surroundings of
Baja, Jánoshalma, Érsekcsanád, Üllés, Nagykrös, Kecskemét, Kerekegyháza and Lajos-
mizse, the analogies in Yugoslavia being shown on the annexed map.

The Sarmatian formations exhibit a reduced extension, chiefly occurring
in Nagykrös, Lajosraizse, Kerekegyháza and in the Southern part of the region between
Danube and Tisza, where they are represented by the same facies as in the Mecsek mo-
untains proved by microfauna. However, they are laeking over large areas of the region
between Danube and Tisza as well as in Tiszántúl.

In the area of the Great Hungárián Piain Pliocene rocks represent the thi-

ckest basin deposits spread all over the region. The subsidence of the area was most pro-
nouneed during this epoch. In the south-eastem part of the Great Hungárián Piain we
have to reckon with a thickness exceeding 3000 m of the Pliocene sediments. The Lower
Pannonian sub-stage is particularlv important fór hvdrocarbon prospecting as it is nt
only an excellent reservoir, bút hvdrocarbon mother rock as well. The Upper Pannonian
sub-stage locallv alsó contains hvdrocarbons. The Uevantian facies associated with Upper
Pannonian ought to be ranked int the 1 áttér as it represents the same cycle of sedimen-
tation.

Pleistocene and Holocene deposits occur all over the area of the
Great Hungárián Piain in thicknesses of 100 to 150 m exceptionally of several hundred m.



AZ EPIGÉN ÁSVÁNYKÉPZDÉS ÉS SZEREPE A KARBONÁTOS
KZETEKBEN
DR. KISS JÁNOS*

(XIII-XIV. táblával)

Összefoglalás: A hazai (Felscsatár, Rakaca, Vértes-hegység, Romhányi rög,
Budapest) karbonátos kzetek (dolomit, meszes dolomit, dachsteini mészk, kristályos
mészk) kzetelegyrész alakban tremolitot, krokidolitot, albitot, muszkovitot, tovább
növeked turmalint, kvarcot stb. tartalmaz. A felscsatári és a rakacai epigén szilikátok
kisebb fokú metamorf környezetben, a vérteshegységi, budapesti, bükkhegységi karbonátos
összlet epigén szilikátjai „metamorf-mentes” körülmények között jöttek létre. A magyar-
országi példák a transzformista szemlélet mellett szólnak, annak hangsúlyozásával

,
hogy

„magmás ásványok” kialakulása az üledékes kzetekben az endogén tényezk kikapcsolá-
sával a földtani id és a tektonikai igénybevétel függvénye, mely méreteiben azonban sehol
sem érheti el a magmás folyamatoknak térben és idben jelentkez kialakulásait.

Bevezetés

A nyugatmagyarországi Sopron-Kszeg-Rohonci-hegységi Vas-hegy földtani

felépítésének vizsgálata a magyar szakirodalom gyakran visszatér kérdése. Ennek oka
részben abban keresend, hogy a terület egy-egy része került csak feldolgozásra. A Ny-i

Alpok ausztriai hasonló kifejldéseivel való összehasonlítását az országhatár nagymérték-
ben megnehezítette. Az itt-ott mutatkozó hasznosítható ásványok (antimonit, Mn-ércek,

talk-szerpentin, „grafit” stb.) szeszélyes megjelenése idközönként a gyakorlati kutatók
figyelmét is felkeltették.

Az utóbbi évek talk-szerpentin kutatásai során feltárt magneziterek nagyobb
szabású mélyfúrások telepítését eredményezték, melyek gyakorlati jelentsége mellett

a terület bonyolult földtani felépítésének tisztázása is várható volt.

A terület föltani-kzettani kifejldésével számos hazai kutató (Hofmann
K., Vendel M., Bandat H., Bendeffy E-, Földvári — Szebé-
nyi — Noszky — Szentes, Jugovits L. stb.) foglalkozott. A Kszeg—
Rohonei-hegység alaphegységét a kszegi és velemi sorozatból álló epimetamorf kzet-
sorozat építi fel. A terület legidsebb egysége a középsdevon dolomit és mészk (Egyhá-
zasfüzes és Vas-hegy), majd a karbon korúnak tartott konglomerátum (Cák), fillit, kvarc-

fillit, mészcsillámpala, kloritpala, talk szerpentinnel és grauwacke. Az említett sorozat

egy szelvényben sehol sem található s a terület tektonikailag ersen igénybevett és leta-

rolt volta miatt a felsorolt kzetkifejldések eredeti települési helyzetének tisztázása sok

nehézségbe ütközik.
* * *

A Felscsatár környéki kutatófúrások a zöldpala-sorozat átharántolásával, csillám-

pala, gneisz, kristályos dolomit, bitumenes mészk, szürke kristályos mészk mellett —
márványösszletet is harántoltak. A kristályos mészk finomszemcsés, a márvány durvább

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 19-i szakülésén. Kézirat lezárva 1963. I. 3-án.

4 Földtani Közlöny
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elegyrészekbl áll, mindkettben a világoszöld erezettség és a zöld fészkes megjelenés

ofikaleitra emlékeztet. A kristályos mészk szerpentin felé es szakaszán vékonypados,
fzöld szín és fleg epidotból álló pár cm-es kzetsáv ismerhet fel. A karbonátos kifej-

ldésben mikroszkópos vizsgálat során a léces-lemezes talk-kötegek mellett jól kristá-

lyosodott elegyrész mutatkozik, amely megnyúlt, vékony oszlopos megjelenés kris-

tályokból áll, jól kivehet majdnem egymásra merleges hasadással (XIII. tábla, 1 — 3.).

Vékony metszetben halványzöld színek, alig kivehet sárgászöld pleokroizmussal,

tömény savakban nehezen és csak részlegesen oldódnak. Az oldódás során a kristályból

fleg Na-, Ca-, Fe-, Mg, majd kismértékben A 1 és Si távozik el. Az ásvány színámyalása

a Fe-tartalomtól függ, amely optikai sajátosságai közül a törésmutatót és a kioltási

szöget is némileg módosítja. Az ásvány fleg a kontakt kialakulású kzetekben lép fel,.

amely vizsgálataink alapján lényegében két módosulatból áll:

tremolit: Ca
2
(Mg,Fe)

5
(Si

4
On ) 2

(OH),

krokidolit : Na
2
Fe

3

++ Fe+ + +
(Si 4 Ou ) 2 (

0H) 2

A tremolit világoszöld szín, a krokidolit a sötétebb: olyan amfiból változattal

van itt tehát dolgunk, ahol a Ca-t részben Na, a Mg-ot pedig Fe helyettesíti. A fenti ásvá-

nyok a karbonátos anyakzet átkristályosodása során fellép legidsebb kialakulások,

melyek léces kifejldései a dolomit, a bitumenes és kristályos mészk, valamint a márvány
elegyrészeiben zárványalakban jelentkeznek. Ezen kívül nagyobb kötegekben kalcités do-

lomit kristályok között, de helyenként a nyomásra merleges irányban, párhuzamos nyalá-

bokban, vagy a nyomás hatása ell kitérve enyhén görbült szálak alakjában mutatkoz-

nak, s melyek az ismertetett sorozat középs szintje tájékán elszórtan, de összefügg

nagyobb kiterjedésben a kzetsorozat fels övére jellemzk. Megjelenésüket a talk- szer-

pentin együttes fellépése kíséri, kialakulásuk az utóbbiakkal szükségszeren összefügg.

A szerpentinesedés a Na— Ca, Mg és részben a Fe intenzív mobilizálásával járt. Ezen

elemek eloszlása aKorsinszki j-féle elemmozgékonyság sorrendjébe nagyságrendi-

leg is beleillik, s a devon korú dolomitban és bitumenes mészkben Na-, Ca-, Mg-, Fe-

tartalmú ásványokban koncentrálódtak.

Teljesen saját alakú (XIII. tábla), krokidolit kristályok albitban, az An-ban valami-

vel dúsabb plagioklászban és kvarcban zárványok alakjában mutatkoznak, egyébként

hipidiomorf megjelenések. Az albit az uralkodó földpátelegyrész, rendszerint albittör-

vény szerinti ikerképzdéssel, de a (010) lapon mért kioltás alapján An-ban gazdagabb,

intermedier plagioklásztagok is kimutathatók. A földpátok gyakran zárványként

kalcitot tartalmaznak, de nem ritka az utóbbinak plagioklász általi kiszorítása sem.

A földpátok — a kaleitos-dolomitos elegyrészek között ugyancsak epigén kialakulásúak

s ez id szerint csak a devon (?) bitumenes mészkben -dolomitban mutathatók ki.

A mészk és dolomit kvarctartalma alárendeltebb, fleg mikrokristályos kalcedon

lép fel, a jól kristálysodott kvarcmódosulat ritka.

A kalcit és a dolomit egymásbaágazó, ersen ikerlemezes szemcsékbl áll, a kzet
uralkodó alapanyagát képezi.

A tremolit és krokidolit között a kioltás-szög mértékében is különbség mutat-

kozik :

krokidolitnál y/c = 17
0 — 20°, a

tremolitnál (010) lapon = 12,5°— 15° közötti értékben.
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Általában a vasban diisabb kristályokon uralkodóan 15°, a vasban szegényebb módosula-

tokon i2,5°— 14
0 között mozog. Törésmutatók:

tremolit = a = 1,609, y = 1,627

krokidolit = a = 1,610, y = 1,635

A tremolitot a krokidolittól csak optikai úton különíthetjük el, ahol az optikai együtthatók

a két széls határ között ingadoznak. A mikroszkóp alatt kipreparált és látszólag egy-

nem anyagból készült röntgenfelvétel d/h

k

,

értékei is mindkét ásvány együttes jelenlétét

igazolják jeléül annak, hogy e két ásvány egymásba átmen változat, s olyan körülmény
között jött létre, ahol a Mg + +-mellett jelents Na +

is jelen volt
(
1 . I., röntgenkiértékelési

táblázat).

Természetes körülmények között a dolomit kontakt hatásra érzékenyebben rea-

gál, mint a mészk. A szennyezésként jelenlev, vagy migráció fitján belekerült kovasav
a kzet dedolomitosodása közben els lépésként a MgC0 3

-tal reagál olyképpen, hogy
elször forszterit (Mg, Si0

4 ),
több SiO, esetén talk Mg

3
Sij 0lu (OH),, s végül diopszid

képzdik [Cr. Michel Léwy— 21]. A tremolit ilyen ásványos együttesben alá-

rendeltebb, mert a fentiek kialakulásának pt viszonyai között instabilis, s könnyen diop-

sziddá alakul át. De a dinamotermális keretek között — közismerten — a tremolit már
elterjedt. A vizsgált felscsatári bitumenes mészkben és dolomitban a tremolit-kroki-

dolit mellett a talk és a helyenként fellép, de az elzkkel össze nem függ epidot ismer-

het fel. Ez felveti a kérdést, hogy a laboratóriumi feltételek [21] között keletkez tre-

molit miként illeszthet be a felscsatári epigén ásványkialakulás genetikai keretébe:

CaC0 3 + 2MgCO., -f SiO, összetétel elegybl 400 C°-on 300 bar nyomáson szer-

pentin, 500 C°-on pedig forszterit képzdik.
2CaC0 3 + MgC0

3 -f- SiO,-bl 500 C°-on kevés szerpentin mellett diopszid áll el.

5MgC0
3 -f CaCO a -f- 8Si0 2

elegybl fenti pt között kizárólagosan talk jön létre.

Ha fenti keverékhez alkáliét adagolunk (pl. NaCl, Xa,C0 3
vagy KC 1 stb. alakban)

a dolomit disszociációja már 375 C°-on megindul tremolit, majd diopszid képzdé-
sével.

400—4í0 C°

tremolit > diopszid

Xa,C0
3 jelenlétében 400 C°-on talk, 500 C°-on pedig amfiból (richterit) válik ki, de vas-

tartalmú dolomit esetén már 300— 350 C°-on egirin jöhet létre.

Természetes körümények között a tremolit-diopszid vonalán a tremolit a legna-

gyobb alkáliahordozó (0,0— 3,0% K,0 -f- Na.,0 ). A dolomit néhány % Na-tartalma mel-

lett állandósult kisebb hmérsékleti tartományban talk-tremolit, hozzátehetjük, kroki-

dolit is képzdik, amelv csak nagyobb hmérsékleten alakul át diopsziddá, ill. amfi-

bollá.

Az epigén szilikátok megjelenése az idsebb, fképp a paleozóos karbonátos kze-
tekben szinte törvényszer jelenség, s kialakulásuk fleg olyan földtani környezetben is ki-

mutatható, ahol a magmás folyamatoknak, vagy a metamorfózis átalakító hatásának

semmi vagy alig észlelhet a nyoma. Az elbbiektl független kialakulást már a XIX. sz.

kutatói is felismerték [1—4]. A belgiumi, a Belga-kongói [i 1] devon mészk albit

megjelenése annyira feltn, hogy a magmás albit ásványos összetételével teljesen

megegyezik. Az albit és a fleg savanyúbb plagioklász-változatok mellett kvarc,

a továbbnövekedést jelz turmalin, esetleg rutil többnyire alkáli gránitössze-

tételt jelez. A fenti megállapítások az üledékes kzetek „magmásodási” folyamatát

jelzik, aszcendens magmatevékenység jelei nélkül. A jelenség elterjedésébl a „másocl-

4*
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lagos magmaképzdésnek” eddiginél nagyobb és szélesebb kör elterjedésére és lehet-
ségére hívja fel a figyelmet, sSorotshinsky [11] ezzel kapcsolatban némi egyolda-
lúsággal a földtan ,,új útját” hangsúlyozza.

Megj egyezzük, hogy a hazai triász fdolomit, dachsteini mészk, továbbá a raka-
cai, szendri és a szabadbattyáni kristályos mészk anyagában'is diagenezis utáni idio-

morf kvarc, muszkovit, albit, valamint „újrasarjadzott” tnrmalinkristályok jelenlétét

rögzítettük. A kvarc szöveti elegyrész alakban lép fel a galambszürke kristályos mészk-
ben (Szabadbattyán, devon?). Kristályai megnyúlt — oszlopos megjelenések, belsejében

kalcit- és felteheten C02
-bl álló gázzárvánnyal. A mészk anyagának oldási maradéká-

ban fellép kvarckristályain a -f ,
— romboéder és (10T0) lapok alakultak ki, mindkét

lapon oldásos jelleg beöblösödésekkel és rovátkákkal (XIV. tábla, 2). A Nézsa és Budapest
környéki dachsteini mészk epigén kvarca zömökebb alakokból áll s a két (-|

)
rom-

boéder egyenl kialakulása a kristálynak diliexaéderes alakot kölcsönöz (XIV. tábla, 6.).

A Bükk-hegység (Hámor) ersen porlódó jelleg dolomitjának kvarckristálya

a szabadbattyáni kristályos mészk kvarckristályaitól nagyobb méretében k ’önbözik,

s esetenként 1 — 3 mm nagyságot is elér. Zárványként dolomitot és gázbuborékokat
tartalamaz, így színe kissé fehéres, félig áttetsz, s csak a kristály tetzforma körüli

része víztiszta (XIV. tábla, 3, 4.).

A turmalin világoszöld szín (Nézsa, Budapest dachsteini mészk) alloti-

gén elegyrész alakban került üledékképzdés során a mészk alapanyagába, de a kris-

tály peremén „utósarjadzásból” ered víztiszta utánnövekedés lép fel, melynek
törésmutatója az elznél valamivel kisebb (XIV. tábla, 1, 7.)

:

• A muszkovit nagyobb tömegben a rakacai kristályos mészkben, alárendel-

tebben a Budapest-kömyéki dachsteini mészkben mutatkozik. Tökéletesen sajátalakú

kristályok a dachsteini mészkben, kissé torzultak pedig a rakacai kristályos mészkben
vannak. A két, korban is különböz mészk muszkovit-kristályai közötti különbség

az optikai viselkedésben is megmutatkozik. A fiatalabb (triász-daehsteini) kialakulású

muszkovit optikai tengelyszöge kisebb, a rakacai (paleozóos) epigén muszkovit elmosódó

és elznél nagyobb 2V-érték (XIV. tábla, 5.). A rakacai epigén muszkovit gyakran

albittal összenve, párhuzamos nyalábokban rendezdik el. Az albit — mint Felscsatáron

— jól kristályosodott elegyrész, kalcit és egyéb zárványokkal a belsejében, termete legrit-

kább esetben van minden oldalról lapokkal lehatárolva.

A hazai, a belgiumi, Ny-alpi, kongói stb. karbonátos I zetek autigén szilikát -

ásványai üledékkzettani — földtani jellegükben némileg eltérnek:

a

)

Epimetamorf környezetben túlnyomóan paleozóos korú, smaradványtartalmú

mészkben alakultak ki, szervesanyag tartalommal (grafitoiddal), esetleg bitumennel

vagy nélküle.

b) A mezozóos és ritkábban neogén korii karbonátos kzetekben változó mennyi-

ségben és elterjedésben találjuk szervesanyag tartalommal vagy nélküle. Ez utóbbiak,

az Alpok kivételével, a legritkább esetben voltak kitéve metamorfózis hatásának (pl.

hazai fdolomit és dachsteini mészk). Mindkét kialakulás sajátos vonása, hogy az epi-

gén szilikátok túlnyomó részben Mg-tartalmú kzetekben : dolomitban, meszes dolomit-

ban, ankeritben találhatók, tiszta kalcitból álló mészkben alárendeltebbek. Az epigén

szilikátok keletkezéséhez szükséges, laboratóriumi feltételek szabta termodinamikai

epigén víztiszta
turmalin

allotigén világoszöld
turmalin

tó = 1,640
e = 1,625

u> — 1,648
« = 1,622



K i s s : Epigén ásványképzdés karbonátos kzetekben 329

tényezk szerepe a természetes körülmények között legritkább esetekben igazolható.

Felmerül a kérdés, milyen körülmények szabják meg a nyomást és hmérsékletet egy-

aránt igényl epigén szilikátok képzdési feltételét és mechanizmusát? A kérdés felveté-

sének és vizsgálatának idszerségét az egyre növekv számú megfigyelési adat indokolja,

amely nem hozható közös nevezre a magmás folyamat termodinamikai tényezivel.

Alkáli ion, alumínium és szilícium részben „szennyezés”, vagy valamilyen agyag-

ásvány formájában mindig jelen van, de származhat iondiffundálás útján a fed összlet

kzeteibl. Az iondiffúzió a tektonikailag preformált és igénybevett területeken (jelent-

sebb egyidej epigén kialakulásokkal) nagyobb mérv lehet. A hazai példák túlnyomó

része (Budai-hegység, Bükk-hegység, Szendr-Rakaca) a karbonátos összlet tektonikai

igénybevételét tanúsítja, jelzi, hogy az epigén szilikátok képzdéséhez bizonyos fokig ez

is szükséges. A magmás folyamatok nagyobb pt tényezi a szilikátásványképzdés

nagyobb ütemére és ezek mennyiségi kialakulására vannak különös hatással, az üledékes

kzetekben ez lassú ütemben az id függvényében kisebb pt viszonyok mellett jön

létre. A paleozóos kifejldésektl kezdden a rohamosan csökken epigén szilikátok-

nak mennyisége is a fenti tényt tanúsítja. Az egyes fiatalabb korú üledékek (pl. francia-

országi-belgiumi júra-kréta karbonátos összlet) lokális epigén kialakulását endogén

tényezk befolyásolhatták.

Röntgenkiértékelés táblázata

(FeKa> 12 mA)

I. táblázat

Krokidolit Krokidolit Tremolit Riebeckit
Felscsatár D-Afrika Calveltom Skócia

Int. dM! Int. dhkl Int. dftü Int. áhki

e 9d 5 8 9,2
ie 8,29 IO 8,4 7 8,41 IO 8,42
gy 4.91 3 4,93 — — — —
ke 4.50 8 4,51 5 4,52 8 4 , 5 i

gy 4,20 2 4,20 2 4,21 —
gy 3,89 2 3,89 — — —
ke 3,40 4 3 ,4 i 5 3,38 4 3,34
ke 3,26 4 3,26 5 3,27 6 3,27
e 3.11 9 3,I

Í
IO 3,13 IO 3 ,i 3

ke 2,90 3 2,98 5 2,94 —
gy 2,81 4 2,79 5 2,81 5

’ 2,81
e 2,72 IO 2,71 IO 2,71 9 2,72
ke 2,61 4 2,60 5 2,59 3 2,60
gy-ke 2,54 3 2,53 7 . 2,53 3 2,54
így 2,39 4 2,44 — — 2 2,38
gy 2,34 — —

5 2,39 3 2,33
gy 2,29 6 2,31 2 2,2 7 —
ke 2,18 6 2,18 5 2,16 5 2,18
így 2,06 — — 2 2,04 4 2,03
ke 2,02 4 2,02 4 2,01
így 1,971 2 1,99 — — — —
így 1,867 6 1,860 — — — —
így 1,821 6 1,799 — —

5 1,809
így 1,723 2 1,714 2 1,734 — —
így 1,692 2 1,684 — — 2 1,684
ke 1,652 7 1,649 4 1,651 6 1,661
ke 1,621 7 1,613 2 1,618 6 1,619
ke 1,581 4 1,572 4 1,572 2 i ,594
így 1,540 1 1,533 — — —
ke 1,507 7 1,499 4 1,509-1,504 6 1,504
ke 1,443 4 1,449 6 1,436 2 i ,458
ke 1,408 7 1,420 — — —
gy,.,, 1,369 4 1,369 — — — —
gy(d) 1,341 7 1,345 4 1,356 — —
gy 1,313 2 1,310 2 1,307 — —
gy 1,300 6 1,291 4 1,291 — —
így 1,272 2 1,275 — —

Megjegyzés: ie = igen ers
e = ers
ke = közép ers

gy = gyenge
így = igen gyenge
d = diffúz vonal
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Az eddigi hazai és irodalmi adatok arra utalnak, hogy a transzformista szemlélet-

nek megvannak ugyan a bizonyítékai és alapjai, magmás ásványok keletkezése és a mag-
másodási folyamat magmaolvadék jelenléte nélkül is végbement, de nagyobb méret
és tömeg „magmás kzet” kialakulását csak maga a magma hozhat létre.

TÁBI,AMAGYARÁZAT - EÉGENDE AUX PEANCHES

t
XIII. tábla — Planehe XIII

1, 2, 3. A kristályos és bitumenes mészk, dolomit (devon?) anyagának oldási maradékából kipre-
parált krokidolit-tremolit kristályok, jól 'kivehet (hko) szerinti hasadási
vonalakkal. Felscsatár.

||
Nikolok, 45X

Cristaux de crocidolite-trémolite extraits du résidu insoluble de calcaires et
dolomies eristallius et bitumineux (Dévonien?) oü les lignes de clivage (hko) sont bien vi-
sibles. Felscsatár. Nic. ||, 45X

4. Orientált elrendezdés k r o k i d o 1 i t albit, kvarc társaságában a dolomitkristályos
alapanyagban. Felscsatár. + Nikolok, 22, 5X.
Crocidólite d’un arrangement orienté associée á l’albite et au quartz dans une páte composée
de cristaux de dolomie. Felscsatár. Nic. -)-, 22,5X

XIV. tábla — Planehe XIV

1. Dachsteini mészk turmalinból, kvarcból és limonitból álló oldási maradéka. Nézsa. 22,5X
Résidu insoluble du Dachsteinkalk consistant en tourmaline, quartz et limonite. Nézsa,
22,5x

2. Kalcit- és gázzárványos (C02-?) idiomorf kvarckristályok galambszürke kristályos mészk-
ben. Szabadbattyán.' 75X
Cristaux de quartz idiomorplies á enclaves de calcite et de gaz dans un calcaire eristallin
gorge-de-pigeon. Szabadbattyán. 75X

3, 4. Idiomorf kvarckristályok és csoportosulások porló dolomitból (Felstriász). Hámor, Bükk-
hegység. 45X
Cristaux de quartz idiomorphes et leurs aggrégats dégagés d’une dolomie friable (Triassique
supérieur), Hámor, Montagne Bükk. 45X

5. Idiomorf muszkovit pikkelyek halmaza dachsteini mészkbl. Nagykevély. t25x
Aggrégat de flocons de muscovite idiomorphe dégagé du Dachsteinkalk. Nagykevély. 125X

6. Kissé korrodált idiomorf kvarc dachsteini mészkbl. Nézsa. 22,5X
Quartz idiomorphe légérement corrodé dégagé du Dachsteinkalk. Nézsa. 22,5X

7. Allotigén turmalin színtelen, turmalin-alakú epigén túlsarjadzása, Nézsa. 75X
Surcroissance épigénique sous la forme de tourmaline achromatique d’une tourmaline allo-

tigéne. Nézsa. 75X.
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Le rle de la formádon de minéraux épigéniques dans les roches carbonatées

DK. J. KISS

Les roches carbonatées (dolomie, dolomie calcareuse, Dachsteinkalk, calcaire

cristallin) de la Hongrie (Felscsatár, Rakacsa, Montagne Vértes, Massif de Romhány,
Budapest) contiennent de la trémolite, crocidolite, álhite, muscovite, ainsi qu’en quantité
plus élevée, de la toumialine, du quartz etc. comme des constituants de roche. Les sili-

cates épigéniques de Felscsatár et de Rakacsa se sont formées dans un milieu peu méta-
morphosé, tandis que les silicates épigéniques du complexe de roches carbonatées dans la

Montagne Vértes, á Budapest et dans la Montagne Bükk se sont fonnées dans des condi-
tions »non-métamorphosées«. Les exemples mentionnés de la Hongrie témoignent en
faveur de la théorie transformiste en soulignant que la formation »de minéraux magmati-
ques« dans les roches sédinientaires exclut le rle des agents endogénes et dépend du temps
géologique et des défomiations tectoniques, mais les dimensions de ce procés ne peuvent
nul part atteindre, ni en temps, ni en espace, celles des procés magmatiques.



NÓRI DACHSTEINI MÉSZK AZ ÉSZAKI BAKONYBAN

VÉGENÉ DR. NEUBRANDT ERZSÉBET*

(XV—Xvm. táblával)

Összefoglalás t Eddigi ismereteink szerint a Déli Bakonyban a nóri emeletet f-
dolomit, a raeti emeletet kösszeni rétegek s a fölöttük települ dachsteini mészk képviselik-
A Vértes-, Gerecse-hegységek területérl felsnóri, a Buda— Pilisi-hegységbl a teljes nóri
emeletet kitölt dachsteini mészkrétegsort ismerünk kösszeni rétegek hiányával, a Duna-
balparti-rögökben pedig a dachsteini mészk képzdése már a felskami emeletben meg-
indult. Az Északi Bakony területén a dachsteini mészkkeletkezés ilyeD értelm idbeli
eltolódására vonatkozó adataink nem voltak, a régebbi irodalom ezeket a képzdményeket
néhány faunalelhely adatai alapján egyönteten raeti emeletbelinek említi. A Cuhavölgy-
ben 1962-ben végzett gyjtés anyaga alapján azonban bebizonyosodott, hogy az Északi
Bakony területén is korábban, már a nóri emeletben megkezddött a dachsteini mészk-
összlet lerakódása. A fauna e megállapítás jogosságát illeten semmi kétséget nem hagy,
mert néhány új faj kivételével az alakok mind nagy elterjedés, nóri emeletre jellemz fajok:
Megalodus gümbeli Stopp., M. complanatus Gümb., M. complanatus italicus V é g h —
Neubrandt, M. seccoi Pár., M. böckhi Hoern., Parangularia hungarica K u -

t a s s y. A Dicerocardium pteriiforme n. sp. a jellegzetesen nóri Dicerocardium genuszt
képviseli s a márkói fdolomitból is nagy számban került el. A Megalodus arcuatus n. sp.,

Megalodus arcuatus inflatus n. ssp. egyetlen példányban eddig csak innen ismert.

Magyarország földtani megismerésének kezdetén a felstriász képzdmények
emeletbesorolása igen egyszernek látszott. A legkorábban vizsgált és tagolt délbakonyi

felstriász beosztásának [1,17] analógiájára a „fdolomitot” a nóri, a „dachsteini mészk”
kifejldést a raeti emeletbe sorolták az egész Középhegységben. Azóta már, akárcsak

az Alpokban, a Dunántúli Magyar Középhegység területén is nyilvánvalóvá vált, hogy

a fdolomit és dachsteini mészk nem szigorú idhatárok közt keletkezett egymást követ
képzdmények, hanem egymást helyettesít, heteropikus fáciesek is lehetnek [3— 7, n,

19, 20].

Oravecz J. legújabb, a felstriász fáciesváltozásaival foglalkozó munkájá-

ban [n] saját vizsgálataira és irodalmi adatokra támaszkodva megállapította, hogy a

fdolomit és dachsteini mészk képzdésének idbeli határa a Középhegység csapása

mentén DNY-ról ÉK felé egyre mélyebb szintekre tolódik.

így a felstriász kami-nóri fdolomit, raeti kösszeni rétegek és raeti dachsteini

mészk szintekre tagolás ma már csak a Déli Bakonyban érvényes. Magában a Bakony

hegységben is ÉK felé a kösszeni rétegek fokozatosan kivékonyodnak és végül kiékeld-

nek [18, 19], a dachsteini mészk képzdése a Vértes-, a Gerecse-hegységek területén

a nóri emelet fels részében megindult [17, 20], a Budai-hegységben pedig az egész móri

emeletet kitölti. A Pilis-hegységben és a Csvár-nézsai rögök területén [9, 10, n] a kami

emelet fels része is mészk fáciesben fejldött ki jellegzetes kami alakokkal.

A fdolomit - dachsteini mészk képzdés változó idhatárait, ha nem is szigo-

rúan párhuzamosan, követi a fdolomit alsó határa is. A Déli Bakony területén a nóri

emelettel indul a dolomitképzdés, Veszprém környékén az alsókami márgára települve

* Bemutatta a Földtani Társulat 1963. január 9-i slénytani eladóülésén. Kézirat lezárva 1963-
április 16-án.
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már a felskami emeletet is dolomit képviseli, az Iszka-hegy csoportban, a Vértesben

és innen ÉK-re pedig már az alsókami legnagyobb részét is ebben a kifejldésben talál-

juk meg.

Az Északi Bakony területén a dachsteini mészk részletes vizsgálatával nem fog-

lalkoztak, így a régi felfogást, ti. az itteni dachsteini mészk általánosan raeti voltát az

újabb összesítések [u, 14, 15, 17] sem módosították.

A régebbi és újabb összehasonlító faunavizsgálatok tehát megegyeznek abban,

hogy a Bakonyban a vártnál nagyobb elterjedés kösszeni rétegek fölött biztosan raeti

emeletbe tartozó dachsteini mészk van. E képzdmény raeti emeletbe sorolása faunával

is igazolható (Paramegalodus, Conchodus) [19].

Az északi Bakony területérl eddig elszórt adataink vannak, amelyek közül érdem-

ben kiértékelhet rétegtani eredményt csak Tömör Thirring a dudar idachsteini

mészk farmájával foglalkozó dolgozatai [14, 15] nyújtottak. Az ottani dachsteini mész-

k raeti korúnak minsített faunája azonban nem raeti, mivel ríj alakok mellett csak

nóri fdolomitból és nóri dachsteini mészkbl ismert fajokat tartalmaz. A Megalodus

complanatus italicus Végh-Neubrandt [21] a Déli Alpok fdolomitjából és

jugoszláviai nóri rétegekbl ismert. A Kutassy gyjtésébl származó eddig még
innen nem ismertetett Megalodus seccoi P a r o n a elterjedt nóri alak.

Az Északi Bakony dachsteini mészkövének korkérdéséhez az 1962-ben a Culia-

völgyben megindult vasúti bevágás bvítési munkálatok szolgáltattak új adatokat.

Pozsgay K .-tói N o s z k y J ,-nek beküldött néhány smaradvány hívta fel a fi-

gyelmet az ríj feltárásra. Oravecz J. és Végh S. társaságában kerestük fel a lel-

helyet, a cuhavölgyi vasúti bevágás Vinye Sándor-majortól D-re es részén. A friss

feltárásokból igen gazdag Megalodontida faunát gyjtöttünk össze, amely els pillan-

tásra is jellegzetes nóri alakokból állónak bizonyult. A farma feldolgozásába bevontuk a

Kutassy E. 1936-os gyjtésébl ugyanerrl a lelhelyrl és Csesznek, valamint

Dudar környékérl származó meghatározatlan anyagot is.

Leggyakoribb formák a Megalodus gümbeli Stopp
. (19 példány), Megalodus

complanatus G ü m b . (13 példány), Megalodus seccoi P a r o 11 a — héjas példányokban

is — (7 példány), Dicerocardium pteriiforme n. sp. (4 példány). Egy-egy példányban kerül-

tek el & Megalodus complanatus italicus Végh-Neubrandt, Megalodus böckki

Hoern., Megalodus arcuatus inflatus n. ssp., Parangulavia hungarica Kutassy és

Coelostylina sp.

Az új fajok kivételével valamennyi alak nagy elterjedés az Alpokban és a Magyar
Középhegységben. Ahol a fauna teljes szelvényben, tehát biztos fekv és fed képzd-
mények között gyjthet, ott valamennyi felsorolt faj mindig és kizárólag nóri emeletbeli.

Mégpedig nemcsak a nóri dachsteini mészk rétegeibl, hanem nóri fdolomitból is ismer-

tek. így a klasszikus eplényi és a már ugyancsak klasszikussá vált csákánypusztai

kfejt, a márkói feltárás fdolomitjából, a Buda— Pilisi-hegységben és a hozzá csatlakozó

triász rögök területén pedig a nóri dachsteini mészkbl kerültek el.
Ugyanakkor a település alapján is bizonyíthatóan raeti, a bakonyi kösszeni

szintre települ raeti dachsteini mészknek, az északi-gerecsei raeti mészknek — fleg

Paramegalodusokkal és Conchodusokkal jellemzett — farmájával egyetlenegy közös

alakot sem tartalmaz.

E faima alapján tehát bizonyítottnak vehet az Északi Bakonyban a nóri korú

dachsteini mészk képzdése is, bár területi elterjedése és a raeti mészktl való elhatáro-

lása még további vizsgálatok feladata. Nem sorolható ugyanis valamennyi északi-bakonyi

dachsteini mészk a nóri emeletbe. A raeti dachsteini mészk jelenlétét igazolja a triász-

liász rétegsor folyamatossága, valamint néhány faunalelet. így az Egyetemi Földtani

Intézet gyjteményében lev két nagy termet dudari Conchodus példány. Dudaron a
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rétegsor részletes újravizsgálatáig fel kell tételeznünk, hogy ott a nóri és raeti dachsteini

mészk határrétegei vannak feltárva, folyamatos, fáciesváltozás nélküli üledékképzdés-
sel magyarázható átmeneti faunával, vagy a két képzdmény szk területre es egymásra-
településével.

A nóri dachsteini mészk Észak-bakonyi kifejldése jól beleilleszkedik O r a v e c z

J . sföldrajzi megállapításainak sorába és a Déli Bakony és Vértes-hegységi rétegsor

között a hiányzó láncszemet képviseli.

A faunával kapcsolatban az új fajok leírása mellett csak néhány alakhoz kell meg-
jegyzéseket fznünk.

Megalodus seccoi Parona

(XV. tábla, 4, XVIII. tábla, ia— b, 2a— b)

A faj kicsi és nagy példányokban került el a Cuha-völgybi, — eddig nem ismert

teljes héjas példányok is vannak köztük — egy héjas példán}' pedig K u t a s s y gyjté-
sébl Dudarról (XVIII. tábla, 2a— b). Ezek alapján megállapítható, hogy viszonylag

vékony teknj alak, s a héjvastagság csak a zárszerkezetet burkoló lunula-részen

tetemes.

Egy kisebb példány búbrészén a levált héj alatt négy apró fosszilis gyöngynyom
mutatkozott (XV. tábla 4). Hasonló jelenséget Kutassy [8] írt le, amit e faj nagyon
közeli rokonán, a Megalodus amplus Kut.-n észlelt. Miután a ritka nyomok azonos

faunaelem különböz lelhelyeirl származó példányain jelentkeztek, joggal tarthatjuk

ez alakokat a triász gyöngykagylóinak.

Parangularia hungarica Kutassy

(XVI. tábla, 3a—b, és XVIII. tábla, 3)

Figyelmet érdemel, mert három lelhelyrl, a Budai-hegységi Fazekas-hegyi k-
fejt és Szt. Anna dachsteini mészkövébl [4, 5, 6], a Pilis-hegységbl pedig a kami-nóri

határrétegekbl Oravecz J. gyjtésébl került el egy-egy példányban. Ez tehát

a negyedik lelet, aminek kora megegyezik a régebben leírt alakokéval, tehát feltehetleg

a formának rétegtani értéke van.

Kutassy [6] a Budai-hegység hiányos megtartású példányát átmenetileg

Purpuroidea raiblensis B 1 . var. hungarica Kút. néven írta le. A szt. annai teljesebb

példány alapján azonban — a kett azonosságát felismerve — Parangularia hungarica

nov. gén., nov. sp. néven részletes leírást közöl róla, kifejtve az Angularia jellegeket és az

azoktól való eltérést is [4]. Góczán F. [2] a megkülönböztet bélyegeket nem tartotta

elegendnek új genusz felállítására és faunafelsorolásában a fajt Angularia hungarica

(Kutassy) néven említi. Egyéni felfogás kérdése — különösen a fosszilis csigáknál —

,

hogy mely bélyegeket és különbségeket minsítünk elégségesnek arra, hogy az új alakot

új genuszba sorolhatónak tartsuk. Mivel Góczán munkájában leírást és indokolást

nem ad, egyelre Kutassy álláspontjához csatlakozunk és a Parangularia genusz

nevet fogadjuk el.

Az Angularia bélyegek: sok kanyarulat, amelyek kétszer olyan szélesek mint maga-

sak; az utolsó kanyarulat több mint kétszer szélesebb a magasságánál; a kanyarulatok

ersen íveltek, határozott, de lekerekített oldali éllel, mély varratokkal. A bels ajak

csurgóban végzdik.

Megkülönböztet bélyegek: az oldali él nem annyira határozott, az él

fölötti apikális rész íveltebb. Az egész felületet párhuzamosan elhelyezked csomósorok

díszítik, amelyek az oldali éleken és az umbilikális peremen fejldtek ki a legjobban.
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A Cuha-völgyi példányon a díszítés kivételével valamennyi genusz és faji bélyeg

megállapítható. Kutassy leírásával teljesen egyez habitusa mellett különösen jel-

lemzk a lekerekített oldali élen elhelyezked hatalmas csomók, míg a kbél többi része

sima. A példány a Cuha-völgybl Pozsgay K. gyjtésébl származik.

Megalodus arcnatus n. sp.

(XV. tábla, ia—c)

Derivatio nominis: Az alak ersen ívelt hátsó pereme és búbjai alapján.
Holotypus: Egyetemi Földtani Intézet, Budapest, gyjteményében lelt. sz.: 12.181.

Eocus typicus: Csesznek, Várbükk, Bakony-hegység
Stratum typicum: nóri dachsteini mészk.

Diagnosis : Alakja elölnézetben megnyúlt oválisba foglalható. Egyenltek-

ns, magasságában megnyúlt. Oldalnézetben legfeltnbb a hátsóperem igen ers ívelt-

sége, fleg a fels részen, de az alsó részen is aláhajló. Az alsóperem gyengén ívelt, s egy

ívben hajlik át a mellsperem tarajszeren valamivel a lunulaperem fölé hajló vonalába.

A búbok ersen elre csavarodnak, a búbvégek kissé kifelé hajlanak, mélyen a legmaga-

sabb pont alatt kihegyesedve végzdnek.

A lunula nagy, tágas és magas, peremeit a köpenyedénylécek lenyomata kíséri.

A lécek a búb kihegyesed része eltt visszafordulnak a tekn oldalakra, a hátsóperem

ersebb és a lunulaperem gyengébb íve közötti haj lássál; a hátsóperemhez valamivel

közelebb futnak, kb. a tekn félmagasságáig, ahol fokozatosan elsimulnak.

Az area mély és nagyon széles, a hátsó perem egyetlen, a teknoldallal és areafelü-

lettel hegyesszöget bezáró éle határolja.

Zárszerkezetébl csak a jobbtekn (bal kbél) hatalmasnak és erteljesnek látszó,

függleges helyzet, hasított ffogának fels része maradt meg. A zárószerkezet töredé-

keiben is leginkább a Megalodus complanatus Gümb., illetve a Megalodus giimbeli

S t o p p. fajhoz látszik közelállónak.

Izombenyomata jól fejlett, szemfog alakú, keskeny bevágással határolt és a mells-

perem tarajszeren felhajló részén helyezkedik el. Ugyancsak a Megalodus complanatus

Gümb. fajéhoz hasonlít, bár amiál valamivel kisebb és szimmetrikusabb.

B e í r á s : A kéttekns kbél csaknem ép, csak a jobb tekn hátsó pereme és az

alsóperem sérült meg kissé, s a zárszerkezet hiányos. A példány T a e g e r gyjtésébl
származik Csesznek, Várbükk lelhelyrl. Kutassy már új fajnak határozta meg, de

nevet nem adott neki, nem írta le, s meg sem említette egyik munkájában sem.

Méretek

:

Magasság : 1 48 mm
Szélesség: 107 mm
Vastagság: 90 mm

Megalodus arcualus inflatus n. ssp.

(XVI. tábla, ia—c)

Derivatio nominis: A faj karcsú alkatával szemben ersen felfújt alakja alapján.
Holotypus: Egyetemi Földtani Intézet gyjteményében, lelt. sz.: 12.176.
Eocus typicus: Cuha-völgy, Vinye Sándor-major, B’ákony-hegység.
Stratum typicum: nóri dachsteini mészk.

Diagnosis: Jellegei megegyeznek a fajéval, de tekni szélesebbek és elöl-

nézetben sokkal felfújtabbak.

De ír ás: A mells, tarajszer perem letörött, a hátsó és alsó perem is sérült.

Búbjainak finoman elkeskenyed és lefelé hajló végei nem töltdtek ki üledékanyaggal

•ezért sokkal tompábbnak tnnek, mint a fajnál. A hátsóperem rendkívül ers íveltsége,
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a búbok a legmagasabb pont alá hajlása, az area jellegzetesen széles és mély volta, valamint
a zárószerkezet töredékei azonban megegyeznek a M. arcuatus jellegeivel s így a fajjal

való igen közeli rokonsága nyilvánvaló.

A nóri Megalodus fajok rendkívüli változákonvsága úgy látszik ebben az alakkör-
ben is megnyilvánul.

Méretek :

Magasság: >135 mm
Szélesség: > 105 mm
Vastagság: 90 mm

Dicevocardium pteriiforme n. sp.

(XVII. tábla, ia-e)

Derivatio nominis.: a teknk számyszer kifejldése alapján
Holytypus: Egyetemi Földtani Intézet, Budapest, gyjteményében, lelt. sz.: 12.158.
I.ocus typicus: Cuha-völgy, Bakony-hegység
Stratum typieum: nóri dachsteini mészk.

Diagnosis: Az alak minden oldalról lekerekítetten háromszög, a búbesai

pok vékonyak, a peremeken lemezszervé keskenyedk. A mells oldal teknrésze
a teknk záródási vonalában homorúan, tompaszögben érintkeznek. A búbcsapok
elre és kissé befelé hajlók. A teknk hátsó oldala homorúan háromszöglet. Hátrafelé

kevéssé megnyúlt, a hátsó és alsóperem közel derékszögben fut össze. A zárólemez alja

a mells és hátsóperem közt egyenesen, vízszintesen helyezkedik el. A ligamentum árok
sekély és a búbok mells bels peremét követve húzódik a búbvégzdések felé. A záró-

lemez hatalmas, de csak gyengén fejlett fogakat mutat. A balteknn (jobb kbélen) egy
mells kisebb és egy hátsó nagy ffog helyezkedik el. A hátsó fog a kissé elreálló mells
fog fölé borul, laposabb szögben, s így fogják közre a felfelé keskenyed, megnyúlt,

háromszög alakú, szélesen hasított fogmedret.

Leírás: A típuspéldány egy baltekn kbele, amelyen a zárólemez jórésze is

megmaradt. Alsó pereme hiányos, a búbok lemezszer szélei töredezettek, de a megmaradt
részekbl az eredeti alak biztosan rekonstruálható. Egy másik példányon a baltekn
búbja teljesen épen maradt. Ezen látszik, hogy a búb fels éles pereme a búbhegynél

egy homorulattal hajlik át a hátsóperembe.

Az eddig ismert Dieeroeardiumoknál két széls túpust lehet elkülöníteni, amelyek

között a többi faj átmeneti formákat képvisel. Az egyiknél a búbok erteljesek, vastagok,

magasak, a mellsperemen tányérajkszeren elreugró rész helyettesíti a lunulát. A liga-

mentum árok nagyon mély és a peremek hátsó találkozásától kiindulva a búbok bels
oldalára a búbcsúcsokig fut. A másik típusnál a búbok fejletlenek, a mellsperem lapos és

egyenes, a teknk hátrafelé többé-kevésbé, néha nagyon ersen, csszerén megnyúlt

háromszögben végzdnek. A ligamentum árok ugyancsak mély, a mells oldalig húzó-

dik, s ott az elölnézeti körvonalból félkör alakú homorulatot metsz ki.

Az új fajnál ezzel szemben a búbok magasak ugyan, de nagyon vékonyak, lemez-

szerek, a mells teknoldal homorúbb, hátrafelé a háromszög jelleg megmaradt, de

nem nagyon megnyúlt. A ligamentum árok sekély, gyengébben fejlett, a zároslemez

mells peremétl indul a búbvégzdés felé. Egész habitusában egyetlen eddig ismert

fajjal sem téveszthet össze. Egyedül a peremek lemezszer, vékony kifejldésében

hasonlít a Dicevocardium hungaricum N o s z k y fajhoz. Az utóbbinál azonban a

búbok alacsonyabbak. A Cuha-völgyi lelhelyen kívül fleg töredékei kerültek el a

márkói fdolomitból is, ahol igen nagy számban gyjthetk.
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Méretek: originális 2. példány

Magasság: kb. 120 mm (kiegészítve) > 150 mm
Szélesség: kb. 70 mm ( ,, )

?

Vastagság: kb. 75 mm ( ,, ) 75 mm

TÁBbAMAGYARÁZAT - TAFEbÉRKbARUNG

XV. tábla — Tafel XV.

i a— c. Megalodus arcuatus n. sp. Csesznek, Várbiikk. (Reg. T a e g e r, 1910.) 1 : 2.

2. Megalodus böckhi Hoern. Hodoséri-völgy. (Reg. P á v a y, 1873.) 1 :i

3. Megalodus complanatus G ii m b. Vinye Sándor major, Cuha-völgy (bég. Oravecz —
Végh— Véghné, 1962.) 1:2.

4. Megalodus seccoi P a r o n a. Vinye Sándor major. (bég. : Oravecz— Végh — Véghné,
1962.) Balteknjén látható gyöngy-lenyomatok. — (Perlenabdrücke an dér linken Klap-
pe.) 1 : 2

XVI. tábla — Tafel XVI.

i a— c. Megalodus arcuatus inflatus n. ssp. Vinye Sándor major, Cuha-völgy. (bég. Oravecz —
Végh — Véghné, 1962.) 1 : 2. c) kiegészítve a faj körvonalával — (Ergánzt mit Kontúr
dér Art.)

2. Megalodus gümbeli S t o p p. Vinye Sándor major, Cuha-völgy. (bég. K u t a s s y, 1934.).
* 1:2.

.3 a— b. Parangularia hungarica Ku tassy. Vinye Sándor major, Cuha-völgy. (bég.: P o z s g a y
K., 1962.) 1:2 1

XVII. tábla — Tafel XVII.

i a— e. Dicerocardium pteriiforme n. sp. Vinye Sándor major, Cuha-völgy. (bég. Oravecz —
Végh— Véghné, 1962.). d) Zárószerkezet (Schlossapparat) . 1 : 2

ia— b.

2 a— b.

.3 -

Xvm. tábla — Tafel XVIII.

Megalodus seccoi Pa róna kbele. (Steinkern) Vinye Sándor major, Cuha-völgy. (bég.
Oravecz — Végh — Véghné, 1962). 1 : 2

Megalodus seccoi P a r o n a héjas példány. (Schalenexemplar). Dudar. (bég. Kutassy,
1934.) 1 : 2
Parangularia hungarica Kutassy. XVI. tábla 3a— b. ábra példánya (Dasselbe Exemplar,
wie an Tafel XVI. Abb. 3a— b.)
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Norischer Dachsteinkalk im Nord-Bakony

DR. E. VÉGH-NEUBRANDT

Nach miseren bislierigen Kenntnissen werden im Süd-Bakony das Nor durch den
Hauptdolomit, das Rhát aber durch die Kössener Scliichten und den sie überlagemden
Dachsteinkalkstein vertreten. Vöm Gebiete des Vértes- und des Gerecsegebirges ist uns
eine obemorische Dachsteinkalksteinschiclitenfolge, vöm Buda-Pilisgebirge eme das
ganze Nor umfassende Dachsteinkalksteinschichtenfolge bekannt, wobei die Kössener
Schicliten felilen. In den am linken Ufer dér Donau gelegenen Schollen setzte sich die
Ablagerung des Dachsteinkalksteins bereits wáhrend des Oberkams ein. Im Raume des
Nord-Bakony habén wir bis jetzt keine Angaben über solch eine zeitliche Verschiebung
dér Dachsteinkalksteinbildung gehabt. Die frühere Literatur ervváhnt diese Ablagenmgen,
auf Grmid dér Angaben einiger Faunenfundorte, eindeutig als Bildungen des Rháts.
Das Matériák das in 1962 im Cuha-Tal eingesammelt wurde, hat jedoch bewiesen, dass
die Ablagerung des Daehsteinkalksteinkomplexes auch im Raume des Nord-Bakony
früher, und zwar bereits wáhrend des Nors begonnen hat. Bezüglich dér Berechtigkeit
dieser Feststellung lásst die Fauna keinen Zweifel zu, da die auftretenden Formen, mit
Ausnahme einiger neuen Arten, weit verbreitete, für das Nor charakteristisehe Arten
darstellen: Megalodus gümbeli Stopp., M. complanatns Giimb., M. complanatus
italicus Végh-Neubrandt, M . seccoi Pár., M. böckhi H o e r n. , Parangularia
hungarica K u t a s s y. Dicerocardium pteriiforme n. sp. ist ein Vertreter dér für das Nor
eharakteristischen Gattung Dicerocardium und k§m auch aus dem Hauptdolomit bei

Márkó in grossen Mengen zum Vorschein. Megalodus arcuatus n. sp. und Megalodus av-

cuatus inflatus n. ssp. ist in einem einzigen Exemplar nur aus diesem Fundort bekannt.

Megalodus seccoi Parona
(Tafel XV, fig. 4; Tafel XVIII, fig. ia— b, 2a— b)

Die Art wurde in klemen und grossen Exemplaren — es gibt unter ihnen auch
bisher uubekaunte vollstándige Schalen — im Cuha-Tal angetroffen, wáhrend eine Schale
von Kutassy aus Dudar eingesammelt wurde (Tafel XVIII, fig. 2a— b). Auf Grund
dieser Beobachtungen kaim es festgestellt werden, dass es sich um eine verháltnismássig
dünnschalige Fönn handelt und dass die Dicke dér Schale nur bei dér Lunula, in dér
Náhe des Schlossapparates betráchtlich ist.

Am Wirbel eines kleinen Exemplares wurden unterhalb dér abgebrochenen Schale
vier winzige, fossile Perlenabdriicke beobaehtet (Tafel XV, fig. 4). Eine álinliehe Er-
scheinung wurde von Kutassy [8] besclirieben, die er bei Megalodus amplus K u t.,

einem sehr nahen Verwandten unserer Art beobaehtet hat. Da diese seltenen Spuren
in aus verscliiedenen Fundorten stammenden Exemplaren desselben Faunaelementes
auRreten, kimen wir diese Formen mit Recht für Perlenmuscheln dér Trias haltén.

Megalodus arcuatus n. sp.

(Tafel XV, fig. iá— c)

Derivatio nominis: Nach dem stark gebogenen hir.teren Rand und Wirbel dér Form.
Holotypus: Geologisches Institut dér Universitát, Budapest, Nr. 12. 181.

Docus typicus: Csesznek, Várbükk, Bakonygebirge.
Stratuní typicum: Dachsteinkalksteiu des Nor.

Diagnosis: In Vordersicht ausgestreckte ovale Form. Doppelschalig, in ihrer

Höhe verlángert. I11 Seitenansieht ist die sehr starke Biegung des hinteren Randes am
meisten auffállig; liauptsáchlich im oberen Teil, aber auch im unteren Teil. Dér imtere

Rand ist sehwachgebogenund verbiegt sich bis zu dér Dinié desVorderrandes, dér kainm-
artig etwas über den Lunularand vorspringt. Die Wirbel sind stark nach vome, die

Wirbelspitzen leicht nach aussen gebogen und enden sich gespitzt tief unter dem höchsten
Punkt.

Die Lunula ist gross, geráumig und hoch, ihre Ránder werden durch die Ab-
drücke dér Mantelgefássleisten begleitet. Vor dem spitzen Teil des Wirbels laufen die

Leisten auf die Fiánkén dér Schalen zrnek, wobei sie sich zwischen dem stárkeren Bogén
des hinteren Randes und dem scliwácheren Bogén des Lunularandes umbiegen; sie laufen

tewas náher zum hinteren Rand, cca. bis die Halbhöhe dér Schale, wo sie sich allmáhlich

glátten.
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Die Area ist tief und áusserst breit. Sie wird von dér einzigen, mit dér Sckalenflanke
und dér Areafláche einen spitzeu Winkel einschliessenden Kanté des hinteren Randes
begrenzt.

Von ihrem Sclilossapparat ist nur dér obereTeildes senkrechten, geteilten Haupt-
zahnes dér rechten Sehale (linker Steinkern) erhalten, dér den Eindruck eines ehemaligen
máehtigen und áusserst starken Zaknes erweckt. Auck in den Bruckstiickeu des Sckloss-
apparates sekeint unsere Form am meisten dér Art Megalodns complanatus G ü m b,

bzw. Megalodus gümbeli S t o p p. nahe zu steken.
Ikr Muskeleindruck ist gut entwickelt, eckzaknartig, durck einen sckmalen Seklitz

begrenzt und liegt im kammartig emporragenden Teil des Vorderrandes. Er álnielt

ebenfalls dem dér Art Megalodus complanatus G ü m b., obwohl er eiu wenig kleiner
und symnietrischer ist.

Beschreibung: Dér doppelsckalige Steinkern ist fást vollstándig erhalten,

nur dér untere Rand wurde ein bisseken verletzt und dér Sclilossapparat ist unvollstán-
dig. Das Exeniplar wurde von T a e g e r im Fundort bei Csesznek eingesammelt.
Kutassy bestimmte es als eine neue Art, dock gab er ihr keinen Namen und erwáhnte
sie nickt einmal in seinen Arbeiten.

Dimensionen:
Höhe: 148 mm
Breite: 107 mm
Dicke: 90 mm

Megalodus arcuatus inflatus n. ssp.

(Tafel XVI, fig. ia— c)

Derivatio nominis: Nach ihrer stark geschwollenen Form, im Gegensatz zr schlanken Gestalt dér
Art.

Holotypus: Sammlung des Geologischen Instituts dér Universitát, Nr. 12. 176.
IyOcus" typicus: Cuha-Tal, Meierhof Vinye Sándor, Bakonygebirge.
Stratum' typicum: Dachsteinkalkstein des Nor.

Diagnosis: Die Merkmale stinnnen mit denen dér Art überein, aber die Scha-
len dér Unterart sind breiter und in Vorderansicht viel melír geschwollen.

Besckreibung: Dér kammartige Vorderrand ist abgebroeken und auck dér
kintere und dér untere Rand verletzt. Die sick fein versckmálemden und nacli untén ge-
bogenen Enden ihrer Wirbel sind mit Sedimentmaterial nieht ausgefüllt und daher scliei-

nen weitaus stumpfer zu sein, als beim Typus. Die áusserst starke Wölbung des hinteren
Randes, die Biegung dér Wirbel unter dem höehsten Punkt, das Vorhandenseiu dér
charakteristiseli breiten und tiefen Area, sowie die Brachstüeke des Scklossapparates
stimmen jedoeli mit den Merkmalen dér Art M . arcuatus überein, so dass die sehr nalie
Verwandsehaft unserer Form mit ikr offenbar ist.

Die ausserordentliche Variabilitát dér norischen Megalodus-Arten sekeint sieh
alsó auck in diesem Formenkreis zu áussern.

Dimensionen:
Hké: 135 nnn
Breite: 105 mm
Dicke: 90 nnn

Dicerocardium pteriiforme n. sp.

(Tafel XVII, fig. ia-e)

Derivatio nominis: nach dér fliigelartigen Ausbildung dér Sehalen.
Holotypus: Sammlung des Geologischen Instituts dér Universitát, Budapest, Nr. 12. 158.
bocus typicus: Cuha-Tal, Bakonygebirge.
Stratum typicum: Dachsteinkalkstein des Nor.

Diagnosis: Allseitig abgerundete, dreieckige Fönn. Wirbelzapfen dünn,
an den Rándern plattenartig verschmálernd. Die Schalenteile dér Vorderseite beriikren
siek in dér Sehlosslinie dér Sehalen konkav in stumpfem Winkel. Wirbelzapfen vorwárts
und etwas nach innen gebogen. Hintere Seite dér Sehalen konkav dreieckig. Das Geháuse
ist nach liinten zu ein wenig ausgestreckt, dér Hinterrand und dér untere Rand laufen
beinake in rechtem Winkel zusanunen. Die Basis dér Schlossplatte erstreckt sick gerade
und waagereeht zwischen dem Vorder- und dem Hinterrand. Die Digamentgrube ist
seiekt und zieht sich dem vorderen Innenrand dér Wirbel entlang den Wirbelspitzen zu.
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Die Schlossplatte ist kráftig, dock weist sie lediglich schwach entwickelte Záhne auf.

An dér linken Schale (an dem rechten Steinkem) sitzen ein kleinerer-Vorderzahn und ein
grosser Hinterzakn. Dér Hinterzakn verdeekt den etwas vorspringenden Vorderzakn,
wobei die beiden Zákne einen flacken Winkel einsckliessen und die sick aufwárts ver-
sckmálemde, ausgestreckte, dreieckige, breit gespaltete Zakngrube in die Mitte nekmen.

Besckreibung: Dér Typus ist dér Steinkem einer linken Sckale, in dér
auck dér Grossteil dér Scklossplatte erkalten geblieben ist. Dér untere Rand ist unvoll-
stándig, die plattenartigen Ránder dér Wirbel sind abgebrocken, aber die übriggebliebe-
nen Teile ermöglicken die ursprünglicke Gestalt mit Sickerheit zu rekonstruieren. In
einem anderen Exemplar wurde dér Wirbel dér linken Sckale vollstándig erkalten. Hier
siekt mán, dass dér obere sckarfe Rand des Wirbels mit einer konkaven Biegung in den
Hinterrand hinübergekt.

Unter den bisker bekannten Dicerocardien lassen sick zwei extreme Typen unter-
sckeiden, zwiscken denen die übrigen Arten Übergangsformen darstellen. In dem einen
sind die Wirbel stark, dick und kock; die kunula wird durck eine am Vorderrand einer
dicken, breiten Bippe áknlick vorspringende Bildung ersetzt. Die Ligamentgrube ist sehr
tief und láuft vöm hinteren Treffpunkt dér Ránder bis zu den Wirbelspitzen. lm anderen
Typus sind die Wirbel unentwickelt; dér Vorderrand ist flach und gerade; die Sckalen
enden sich nack kinten zu in einem mekr oder weniger — manckmal aber sehr stark —
rokrartig kinausgezogenen Dreieck.

Die kigamentgrube ist ebenfalls tief; sie erstreckt sich bis zr Vorderseite, wo sie

aus dem in Vorderansieht sichtbaren Umriss eine lialbkreisförmige Aushöhlung heraus-
sckneidet. Bei dér neuen Art dagegen sind die Wirbel zwar kock, dock áusserst dünn und
plattenartig; die Vorderseite dér Schale ist konkaver; hinten hat sick dér dreieckige
Charakter des Umrisses erkalten, doch ist dér Hinterrand nicht sehr ausgestreckt. Die
Bigamentgrube ist seicht, schwach entwlckelt und láuft vöm Vorderrand dér Schloss-
platte aus, dér Wirbelspitze zu. In ikrem ganzen Habitus kann sie mit keiner dér bisher
bekannten Arten vertauscht werden. Alléin an dér plattenartigen, dünnen Ausbildung
dér Ránder erinnert sie an die Art Dicerocardium hungaricum N o s z k y. Bei letzterer

sind jedock die Wirbel weniger kock. Ausser dem Fundort im Cuha-Tal wurden, haupt-
sáchlieh ikre Bruchstücke, auch im Hauptdolomit von Márkó angetroffen, wo sie in einer

grossen Menge gesammelt werden können.

Dimensionen:

Höhe:
Breite:

Dicke:

cca.

cca.

cca.

Original

120 mm (ergánzt)

70 mm (ergánzt)

75 mm (ergánzt)

2. Exemplar

150 mm
p

75 mm



A DÉL-DOROGI-MEDENCE KÖZÉPSEOCÉN BARNAKSZÉNTELEPEI-
NEK SZÉNKZETTANI VIZSGÁLATA

I. L,ACZÓ IIvONA*

(XIX-XX. táblával)

Összefoglalást A dorogi középseocén barnakszén nagy bitumentartalmánál fogva
ipari nyersanyag. Bituminites elegyrészek közül legjellemzbbek a mikrospórák, a trópusi
lombfák vastag védszövetei és a nagy gyantatartaímú huminites szövetek. A xantorezinit,
gyantatest, gyantafoszlányok adják a kszén gyantatartalmát. A viasz a paraszövetek
szuberinanyagából és a kutikulából származik. Az itt felismert kszénfajták közül a spóra-
tartalmú kszén mélylápi kifejldés. Ilyen kszenet találunk a területen kifejldött négy
telep közül az alsó két telepben. Sekélylápi kifejldés, kutikulás, paraszövetes, xantore-
zinittartalmú barnakszenet a fels két telep szolgáltat.

A Dorogi-medencében három különböz korú kszénösszletet ismerünk. Az alsó-

eocén és az oligocén telepeket már az 1800-as évek óta ismerik és mvelik, míg a középs
ún. , .tornai” bamakszéntelepek feltárására csak az 1930-as években került sor. Vitális
I. volt az els [10], aki a borókáshegyi fúrásokban felismerte a középseocén barnakszén-

telepeket és megállapította, hogy a kszén mind vastagságánál, mind minségénél fogva

fejtésre méltó. Középseocén barnakszén a medencében három területen fejldött ki:

az ódorogi Ágnes-akna környékén — ahol már a mvelés megsznt — a csolnoki VI-os

akna területén és a legnagyobb, a legproduktívabb területen, a Borókási-medencében,

ahol a kszén a XIV. és IX. akna feltárásában, valamint legújabb kutatások szerint

mélyfúrásokból ismert.

A kszénösszlet vastagsága változó, általában 20— 40 m, de helyenként eléri a

80— 1 00m összvastagságot is. A telepek fed és fekürétegeit, valamint a köztük lev meddt
a Nummulites striatus-ról elnevezett homokos, homokköves, márgás üledékek képezik.

Négy telep fejldött ki, felülrl lefelé: I, II. telep, Il-es fekütelep és a III. telep. A telepek

kifejldése a Borókási-medencében egyenetlen, nem minden telep található meg a medence
minden részében. É-D-i irányú vetk több részre tagolják a területet. A középs részen

a IX. aknában az I, II. telepet fejtik. A Sárisáp fell es területen a XIV. aknában a fekü-

telepet és a III. telepet tárták fel. Az I. telep itt kiékeldve hiányzik. A bányaterülettl K-re

az Újborókási-területen, a Cs-663, Cs-672. sz. fúrásokban a négy telep más kifejldésben

jelenik meg. A területen kifejldött négy telep közül a legalsóin, és a fekütelepeket 8— 9

m vastag sztriátás homokos összlet választja el egymástól. A III. telep mindössze 1,20 m
vastag. A fekütelep két pádból áll. Az alsó 0,60 m, a fels 1,00 m vastag. A két pad
elválasztó kzete szintén a sztriátás homok. Erre a II. telep következik 2,20 m vastagsággal,

majd a fels I. telep 4,00 m vastag. Az I. és II. telepek között homokot, homokkövet,

édesvízi mészkövet és agyagos képzdményeket találunk. A fent leírt adatok szerint a

telepek vastagsága fekütl fed felé növekv tendenciát mutat.

* Eladta a Földtani Társulat szénkzettani munkabizottságának 1963. febr. 4 -i szakülércn.
Kézirat lezárva 1963. III. 21-én.

5 Földtani Közlöny
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A dorogi középseocén barnakszén szénkzettani vizsgálatával eddig még kevesen

foglalkoztak. Vadász E. a „Kszénföldtani tanulmányok” c. könyvében [9] össze-

foglalóan ír a magyarországi eocén barnakszén kzettani sajátságairól és közben utal a

dorogi barnakszénre is. Errl a területrl az els szénkzettani vizsgálatokat S z á d e c z-

ky-Kardoss E. végezte [6] : Megállapította, hogy a Dorogi-medencében a középs-
eocén barnakszén túlnyomó része fa- és kéregszövet eredet, ezek szerint láperdei kifej-

ldésbe sorolható. Az eredményei alapul szolgáltak jelen munkánkhoz.

Takács P. [8] doktori disszertációjában a dorogi középseocén kszénteleppel

és vegyipari feldolgozásával foglalkozik.

Potonié—Gelletich [4] két gombaspórát ír le a dorogi eocén barnak-
szénbl.

Krivánné Hutter E. [3] a XXV., IX. akna mintáin végzett palynológiai

vizsgálatokat.

Vizsgálati módszer

Vizsgálat céljára lehetleg frissen fejlett vágatokból vettük a mintákat 10— 30 cin-

enként, fekütl fedig s a mintákból vékonycsiszolat készült. A pontosabb értékelés lehe-

tvé tételére egy-egy vizsgált mintából gyakran több, fleg rétegezésre merleges vékony-

csiszolat készült . Meghatároztuk a kszénben található elegyrészek százalékos mennyiségét,

s ezeket az adatokat területdiagramban ábrázoltuk. A legnagyobb mennyiségben található

f elegyrész mennyiségét a különbségbl számítottuk ki. •

Szénkzettani vizsgálatok

Gothan, Pietzsch, Petrascheck [2] beosztása szerint a dorogi közép-

seocén barnakszén a kemény, fényes barnakszenek csoportjába tartozik. A kszén-
anyag megjelenése a különböz telepekben, ill. egyes telepeken belül is csak hasonló, de

nem azonos. Megtalálhatjuk az egyenetlen törés (XIV. akna II. fekü, fels pad) és a ke-

mény, fás jelleg kszén kagylós törését mutató telepet is. (IX. akna, I. telep, fels pad).

Különböz a színárnyalat is, de általában barnás árnyalatú fekete.

A kszénanyag összetételében az alárendeltebb harasztok és tlevelek mellett

elssorban trópusi lombos fák vettek részt. Erre mutat a tlevel melanorezinit ritkasága

és a lombosfa eredet védszövetek gyakorisága. A huminites alapanyag szénültségének

megfelelen csaknem homogén. Benne jól definiált, összefügg növényi szövetmarad-

ványokat már nem találunk. Gyakran megfigyelhetünk azonban száraz, meleg klimár

a

jellemz vastag védszöveti elemeket. A különböz megjelenés paraszövetek a telepek

kszénanyagában mindenhol megtalálhatók, átlagban 2— 8 százalék mennyiségben.

A típusos paraszövet szabályos, téglarakásszeren rendezett sejtjeirl könnyen felismer-

het (XIV. akna fekütelep, XIX. tábla, 1—2). A parasejtfal szubereinites anyaga élénk

sárga színével jól elkülöníthet az alapanyagtól (XIX. tábla, 3 ). A paraszövet kémiailag

nagyon ellenálló, ezért több helyen nagyobb összefügg részekben is megmarad.
Vizsgálataink során a középseocén barnakszénben mindössze egy mintában

(XXV. akna fekütelep, 4. sz. minta) találtuk meg a tlevelkre jellemz, élénkebb pirosas

szín, orsó alakú melanorezinitet. Itt a melanorezinit mellett xantorezinit nem volt kimu-

tatható. S o ó s X. [5] szerint a melanorezinit xantorezinit nélkül a kevés gyantát termeld

Taxodium-iélékben található Ezt a megállapítást alátámasztja Krivánné palyrioló-

giai vizsgálata is [3]. Szerinte a vizsgált telepekben a lombos fák mellett a fenypollenek,

összmennyisége csak 9%, ebbl 7% Taxodiaceae és 2% Pinus.

A vastag védszövetek mellett kisebb százalékban vannak meg a különböz gyantás

szövetek, gyantafoszlányok, xantorezinitszemcsék. A leírt elegyrészek fleg a IX. II. és a
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XIV. akna fekütelepeiben találhatók, amit már elz munkájában Szádeczky-
K a r d o s s E. [6] is megemlített. Miután a lombos fák mellett csak kevés fenyféle

található, így a kszéntelepekben felismerhet gyantaszármazékokat is elssorban lombos-

fa eredetnek kell valószínsítenünk.

i. ábra. A Dorogi-medence megvizsgált középseocén barnakszéntelepeinck áttekint térképe. Ma g y a-
rá za t: i. Mezozóos alaphegység, 2. Középseocén barnakszén elterjedése, 3. Barnakszén, 4. Édesvízi
mészk, 5. Márga, 6. Agyag, 7. Homokk, 8. Homok, 9. Kszenes agyag, 10. Agyagos kszén, ír. Fúrás

helye-akna helye, 12. Vasút, 13. Akna
Abb. 1. Übersichtskarte dér untersuchten mitteleozánen Braunkolilenflöze des Doroger Beckens. Z e i-

chenerklárun gen: 1. Mesozoisches Grundgebirge, 2. Verbreitung dér mitteleozánen Braunkohle,
3. Braunkohle, 4. Süsswasserkalk, 5. Mergel, 6. Tón, 7. Sandstein, 8. Sand, 9. Kohlenführender T011, 10.

Bettenkohle, 11. Stelle dér Bohrung — Stelle des Schachtes, 12. Eiseubahn, 13. Schacht 3

Rétegzéssel párhuzamos metszetekben jelenik meg a frészes szél, levéleredet

kutikula (XX. tábla, 3.), fleg a magasabb paraszövettartalmú rétegekben, de ott is csak

2— 4%-ban. Vastagsága helyenként eléri a 4 fi-t is. A párolgás megakadályozására szolgáló

kutikula megvastagosodása is jelzi a meleg éghajlatot.

A területre igen jellemz bituminites elegyrész a mikrospóra. A huminites alapa-

nyagban összenyomódott, lencseszer képzdményként jelennek meg, középen vékony
huminites vonallal (XX. tábla, 1.). Méretük megegyezik a harmadkori kszenekben

5*



344 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, 3. füzet

található mikrospórák méretével: 1 x 20— 3 x 35 mikron nagyságúak. A vizsgált telepek-

ben, fekütl fedig mindenhol jelen vannak, több-kevesebb százalékban, kivéve az I.

telep fels részét. (Diagramunkban csak az 1% feletti mennyiséget tüntettük fel.)

Átlagban 1—2% körül (I., II. telep), de a fekü és a III. telepben végig eléri mennyiségük

a 2 — 5%-ot is. Hasonló harmadkori spóratartalmú kszenet csak Szádeczk y-K. E.

[7] írt le a Tatabányai-medencébl. Ezekben a kszenekben az uralkodó huminit túl-

nyomóan szerkezetnélküli. A mikrospórák szétszórtan jelennek meg, de közöttük több

helyen a soprangiumot is megtaláljuk (II. fekütelep 2, 12. sz. minta). A mikrospórák ilyen

megjelenése azt jelzi, hogy a lombos fák mellett a harasztok is szerepet játszottak a kszén-
adó növényzetben. Igazolják ezen megállapítást Krivánné [3] palynológiai vizsgála-

tai, aki kimutatta a harasztok nagyszámú jelenlétét. Átlagban 20— 30%, a fekütelepben

a spóra-pollenegyüttes 40-át adják a harasztspórák.

Takács P. szerint a dorogi barnakszén függleges hasadékrendszer képzésére

hajlamos. Ezeket a repedéseket másodlagosan, kémiai úton odavándorolt bitmninites

anyag tölti ki. Szádeczky -K. E. „dorogit” néven vezette be a szénkzettanba ezt

aTakács P. által kémiailag részletesen megvizsgált hasadéktölt bituminitet. A fekü-

telep alsó padjában (4. sz. minta) a hasadékok szélessége 1 — 10 mikron, mennyiségük kb.

3
—

4%-
A préselt bituminit mechanikai igénybevétel hatására jön létre, amikoris az összes

huminit mozgásba jön és bepréseldik a rétegzéssel párhuzamos és arra merleges
repedéshálózatba. Ilyen préselt bituminites kszenet a fekütelep aljában találunk.

Ezt a kzetfajtát eddig csak Szádeczky -K. E. [6] ismertette a tatabányai XVI. és

XVIII. aknák területérl. Az eddigi vizsgálatok tapasztalatai szerint a préselt bituminitek

mellett magában a kszénben más bituminites elegyrész nemigen található, mivel az összes

bituminites elegyrész a repedéshálózatba préseldik. Jelenlegi vizsgálati anyagunkban
a préselt és a kémiai úton odavándorolt hasadékkitölt bituminit egymás mellett, ugyan-

abban az anyagban található, st a bezáró kszénben a nagyobb xantorezinitszemcsék is

megvannak. (XX. tábla, 4.). Felvetdik a kérdés, hogyan leheteséges ennek a háromféle

bituminites elegyrésznek az együttes megjelenése :

Elképzelhet, hogy az összletet egykoron ért nyomás nem volt olyan mérv, hogy
minden bituminites elegyrészt összepréseljen, így maradhattak meg a nagyobb xantorezi-

nitszemcsék (habár a nyomás jelei ezeken is láthatók.) A hasadékok korban fiatalabbak,

a kitölt bituminit anyaga pedig származhatott akár a helyi préselt bituminit anyagából,

vagy távolabbról is.

A bituminites elegyrészek mellett az oxinitek, fleg oxidációs szegélyek, kevesebb

oxidációs csomók (XX. tábla, 2.) foltok alakjában a kszénanyagban mindenütt megtalál-

hatók. Keletkezésük utólagosnak mondható.

Gombaspórák, szklerociumok mind a négy telepben, átlagban 2 — 4%-ban vannak
jelen (XIX. tábla 3— 4).

)

2. ábra. A kszénelegyrészek %-os megoszlása a középseocén barnakszéntelepekben. Magyarázat:
AJ a XIV. akna széntelepei, a) III. telep, b

)

fekütelep alsó padja, b

)

fekütelep fels padja, B) a IX. akna
széntelepei, c) II. telep, dj I. telep; Kszénelegyrészek: 1. Paraszövet, 2. Kutikula, 3. Mikrospóra, 4. Xan-
torezinit, 5. Préselt bituminit, 6. Huminit, 7. Melanorezinit, 8. Oxidációs szegélj', oxidációs csomó,

9. Gombaspóra, 10. Pirit, 11. Márga, 12. Agj’ag, 13. Homok, 14. Édesvízi mészk.
Abb. 2. Prozentuelle Verteilung dér Kohlenkomponenten in den mitteleozánen Braunkohlenflözen. Zei-
chenerklárungen: A) Kohlcnflöze des Scliachtes XIV, aj III. Flöz, b

)

untere Bank des I.iegend-
Flözes, b) obere Bank des I,icgend-Flözes, B) Kohlenflöze des Scliachtes IX., c) II. Flöz, d) I. Flöz; Kohlen-
komj)onenten : 1. Korkgewebe, 2. Kutikula, 3. Mikrospore, 4. Xanthoresinit, 5. Gepresster Bituminit, 6.

Humin it, 7. Melanoresinit, 8. Oxydationssaum, Oxydationsherd, 9. Pilzspore, 10. Pj'rit, n. Mergel,
12. Tón, 13. Sand, 14. Siisswasserkalk
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A telepek értékelése

A telepekbl származó minták vizsgálatai alapján a területen kifejldött négy
telep közül a legalsó III-as telep technológiai szempontból és fütértéket tekintve is

egészen kiváló minség. Adódik ez a 10% -on aluli hamutartalmából és a barnakszénben
található nagy mennyiség (átlag 55%) bituminites elegyrészbl. A telep kszénanyaga
nagy mennyiség (4%) mikrospórát tartalmaz. A nükrospóra fleg a mélylápban halmozó-

dik fel. A spórák mellett azonban a paraszövetek darabjait az egész telepben felismerjük

(4— 10%-ban), így a barnakszenet a mélyebb síkláp övébe kell helyeznünk. A telep kép-

zdése idején a térszín egyenletes maradt.

A fekiitelep alsó padjában a mikrospórák száma a paraszövet rovására mégjobban
megnövekedett. A térszín tehát tovább süllyedt és adta a mélyebb sík-lápi spóratartalmú

kszenet. A négy telep közül ebben a telepben találjuk a legtöbb mikrospórát (5%).
Megjegyezzük, hogy ebben a spórás kszénben ismerjük fel a préselt és hasadéktölt-

bituminites kszenet, ezt azonban csak kb. 10 em-es vastagságban. A fekütelep fels pad-

jában alul még megtaláljuk a spórás kszenet, de lerakódása után a térszín kiemelkedik

egészen a sekélylápig, ahol a szerkezet nélküli huminit van túlsúlyban.

A II. telepben uralkodó a sekélylápi kifejldés, nagy xantorezinit- és paraszövet -

tartalmú huminites alapanyag, amiben a mikrospórák csak a telep alján és fels részén,

de ott is csak kis mennyiségben találhatók. Az üledékképzdés ideje alatt tehát lényeges

térszíningadozás nem volt.

AzI-es telep alján újból a mélyebblápi spóratartalmú kszénnel találkozunk, majd a

telep teteje felé a sekélylápi kutikulás, paraszövetes, xantorezinittartalmú, szerkezet nélküli

hunnnitet ismerjük fel.

A bamakszéntelepek mindkét fúrásban — az elzknél jóval vastagabb — 35 —
40 m vastag-kszénösszletben vannak kifejldve, ami nyilvánvalóan összefügg a medence
süllyedésével. A kszéntelepek között a négyes osztatúságot itt is fel lehet ismerni. Azonban
itt a fekütelep ersen kivastagodva, egységesen jelenik meg, míg a bányaterületen két

pádból állt. A fúrásokban is az alsó két telep tartalmaz mikrospórát, míg a két fels telep-

ben itt sem jelentkezik ez az elegyrész. A kszénanyag azonban annyira agyagos, hogy
ersen agyagos kszén és szenes anyag jellegvé vált a dorogi MEO laboratórium elemzési

adatai szerint.

A fúrások agyagos kszenében a partmenti növényzetbl besodródott növényi

részek törmelékét találjuk. Gyakran találkozunk növényszár-, ágszármazékokkal , kuti-

kulatöredékekkel. Ezek az elegyrészek általában kisebb méretek, mint a bányabeliek.

Agyagos kszénben gélhumusz-anyag, kollinit is van, fleg nagyobb szabálytalan, repe-

dezett, homogén lencsék alakjában, ersen oxidált állapotban. Az alsó teleprészekben jelen

vannak a nükrospórák, de csak elenyész mennyiségben. Csak elvétve található egy-egy

gyantaszemcse, esetleg gyantás szövetfoszlány. A vizsgált fúrásokban gyökérre jellemz

részleteket nem figyeltünk meg. Gayakori a pirít, amely nem a szokásos apró gömbös,

hanem szabálytalan halmazokban, ill. szemcsés alakban jelentkezik. Az itt található

agyagos kszén átlagos ftértéke: 2100 cal/kg körül van. Az 50%-nál kisebb szerves

anyagú kszenes anyagban a „huminit” finom elosztásban, lencsés alakban, vékony sávok-

ként jelenik meg, amely azonban mikroszkóp alatt sokszor teljesen átlátszatlan oxinit-

nek bizonyul.

A középseocén barnakszén vegyipari jelentsége

A dorogi középseocén barnakszénnek számos olyan kedvez technológiai saját-

sága van, ami ezt a kszenet vegyipari célokra nyersanyagként használhatóvá teszi.
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Ezek közül legfontosabb a barnakszén nagy bituniinittartalma, mely átlagon felüli

bitumen s ennek megfelelen kátránytartalmat szolgáltat. Egyes teleprészekben a XIV-es
akna III-as fekiitelepben a (Dorogi MEO laboratórium) kátránytartalom 14— 16%, s így a

jelenlegi jó minség külföldi svélkszenekkel válik egyenértékvé. A bituminites elegy-

részek közül a xantorezinit, gyantatest, gyantafoszlányok adják a gyantatartalmat.

A viasz a paraszövet szuberin anyagából és a kutikulából származik. Lepárlásra a dorogi

középseocén kszén viszonylag csekély hamutartalma miatt
( < 10%) elnyös.

Minthogy a bituminites elegyrészek összefüggésben vannak a bitumen-, ill. a

kátránytartalommal, ezért a szénkzettani vizsgálatok megközelít tájékoztatást adnak a

telepek várható kátrány- és bitumentartalmáról is.

A középseocén barnakszén karsztkszén jellegének megfelelen nagy kéntartalmú,
aminek gyakorlati jelentsége van. A legújabb adatok szerint a vizsgált telepek összes

kéntartalma 6,4%. A kszénben található kén túlnyomóan organikus kötésben van, csak

kis mennyiségben fordul el szulfát és pirít alakjában [6].

TÁBI,AMAGYARÁZAT - TAFEkÉRKEÁRUNG
XIX. tábla — Tafel XIX.

1. Huminites alapanyagban parasejtek. XIV. akna, fekütelep. io6x.
Korkzellen in huminitischem Grundstoff. Schacht XIV. I.iegend-I'löz. Vergr. iox

2. Parakoszorú. XIV. akna, fekütelep. 300X.
Korkkrauz. Schacht XIV. I,iegend-Flöz. Vergr. 300X

3. Paraszövet (szuberinit), mellette gombaspórá. XIV. akna, fekütelep. 2öox
Korkgewebe (Suberinit), nebenbei mit Pilzsporen. Schacht XIV. kiegend-Flöz. Vergr. 260X

4. Huminites alapanyagban gombaspóra, teleutospóra és összepréselt szövetfoszlány. XIV.
akna, fekütelep. 200X
Pilzsporen, Teleutosporen und zusammengepresste Gewebefetzen in huminitischem Grund-
stoff. Schacht-XIV. kiegend-Flöz. Vergr. 200X

XX. tábla -— Tafel XX.

1. Mikrospórák. XIV. akna, III. telep. 2Öox
Mikrosporen. Schacht XIV. III. Flöz. Vergr. 260X

2. Oxidációs csomó, zsugorodási repedésekkel. XIX. akna, I. telep. 56X
Oxydationsherd mit Schrumpfungsspalten. Schacht XIX. I. Flöz. Vergr. 56X

3. Párhuzamos kutikulasávok. Cs. 663. fúrás. 170X
Parallelé Kutikulenstreifen. Bohrung Cs. 663. Vergr. 170X

4. Préselt bituminit, közötte ovális xantorezinit szemcsék. XIV. akna, fekütelep. 68x
Gepresster Bituminit mit eingeschalteten, ovalen Xanthoresinitkömem. Schacht. XIV.
kiegend-Flöz. Vergr. 68x

IRODALOM - BITFRATUR
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Kohlenpetrographische Untersuchung dér mitteleozánen Braunkolilenflöze des Süddoroger
Beckens

I. I. - IvACZÓ

lm S-Teil des Doroger Beckens ist die initteleozáne Braunkohle aus den Scháchten
XIV. und IX., sowie aus den in jüngster Zeit niedergebrachten Tiefbohrungen bekannt.
Die Máchtigkeit des Kohlenkomplexes betrágt im allgemeinen 20 bis 40 m, stellenweise
aber erreieht sie sogar eine Gesamtmáehtigkeit von 80—110 m. Iin vorliegenden Gebiet
habén sich vier Flöze ausgebildet, die von oben nach untén folgende Benennungen er-

halten habén: I. Flöz— II. Flöz— Liegend-Flöz— III. Flöz. Die Hangend- und Liegend-
schiehten dér Flöze, sowie die dazwischen lagernden tauben Gesteine werden durch die
Nummulites striatus führenden sandig-sandsteinig-mergeligen Ablagerungen vertreten.

Östlich vöm Kohlenrevier, im Raume, wo die neuen Schurfarbeiten durchgeführt
werden (Bohrungen Cs-663, Cs-672), sind die vier Braunkolilenflöze in einem viel grös-
seren, machtigeren Kohlenkomplex ausgebildet als die vorangehenden, welche Tatsache
offenbar mit einem weiteren Vertiefen des Beckens verbunden ist. Das Kohlenmate-
rial dér Bohrungen ist stark tonig, so dass nur Lettenkohlen und kohlenführende Tone
unterschieden werden können.

Auf Grund dér kohlenpetrographischen Untersuchung des Materials dér in Abb.
1 angeführten 4 Profile lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

lm Aufbau des Kohlenmaterials habén, nebst den mehr untergeordneten Fámén
imd Coniferen vor allém die tropischen Uaubhölzer teilgenommen. Darauf weisen das
relatív spárliche Auftreten des Coniferen-Melanoresimts und die Háufigkeit dér von
Laubhölzem herrührenden Schutzgewebe hin. Seinetn Inkohlungsgrad entsprechend ist

dér huminitische Grandstoff homogén. Gut bestimmbare, zusammenhángende Überreste
von Pflanzengeweben sind in ihm nicht mehr zu finden. Für ein arides, warrnes Kiima
charakteristische, dicke Schutzgewebenelemente können dagegen oft beobachtet werden.
Die Korkgewebe von unterschiedlichem Habitus können im Kohlenmaterial dér Flöze
überall angetroffen werden, wobei ihr Anteil durchschnittlick 2 bis 8% betrágt.

Für das vorliegende Gebiet sind die Mikrosporen charakteristisch. Sie sind in den
untersuchten Flözen vöm Liegenden bis zum Hangenden überall vorhanden. In einer
gesteinsbildenden Menge treten sie hauptsáchlich im Flöz III und im Uiegend-Flöz auf.

Fin so massenhaftes Auftreten dér Mikrosporen zeigt, dass in dér Flóra, welche die Kohlé
geliefert hat, neben den Laubhölzem aucli die Farne eine wichtige Rolle spielten.

Im Laufe ihrer Untersuchungen fand Verfasserin einen greller rotgefarbten, spin-

delförmigen Melanoresinit, dér bisher aus den eozánen Braunkohlen Ungams unbekannt
war. Dieser Gemengteil ist für die Taxodialen kennzeichnend.

Auch zwei Komponenten von seltener Erscheinungsform wurden gefunden:
spaltenfüllender Bituminit und gepresster Bituminit.

Was die im vorliegenden Gebiet sich ausgebildeten vier Flöze betrifft, so werden
in den unteren zwei (III. Flöz und Liegend-Flöz) Sporenkohlen von Tiefmoor-Fazies, in

den oberen zwei Flözen (II. Flöz und I. Flöz) aber Braunkohlen von Seichtmoor-Fazies.
mit hohem Xanthoresinit- und Korkgewebegehalt unterschieden.

Dank ihren hohen Bituminitgehalt, stellen die mitteleozánen Braimkohlen des
Doroger Beckens einen industriellen Rohstoff dar. Sie besitzen einen überdurchscknitt-
liehen Bitumengehalt und dementsprechend einen hohen Teergehalt. Im III.Flöz und
im Liegend-Flöz beláuft sich dér Teergehalt auf 14—16%.

Wegen ihres Karstkohlen-Charakters besitzt die Braunkohle einen hohen Schwe-
felgehalt. Dér Gesamtschwefelgehalt dér untersuchten Flöze betrágt 6,4%. Dér in dér
Kohlé vorhandene Schwefel tritt überwiegend in organischer Bindung auf und nur in

kleiner Menge kommt er in Forrn von Sulfat und Pyrit vor.



CSIGÁK RÉTEGTANI MEGOSZLÁSA A MAGYARORSZÁGI EOCÉNBEN

DR. STRAUSZ RÁSZI/J*

Összefoglalás: A Cerithium hantkeni-s csökkentsósvízi képzdmények, valamint a
Nummulites laevigatus-os és N . subplanulatus-os rétegek csigafaunája közt korkiilönbség'
nem állapítható meg, külföldi alsólutéciai faunákkal sok közös elemet tartalmaznak,
alsóeocén alakokat alig. A felettük következ N. perforatus-os és N. millecaput-os fels-
lutéciai rétegek csigafaunája szegényebb, de új elemek alig jelentkeznek benne. A fels-
eocén csigafauna még szegényebb, de aránylag sok benne az új elem a középseocén fauná-
hoz képest. — A csigafaunából vonható' következtetések egyelre nem egyeztethetk a
Nummulitesekre alapozott szintezéssel.

Száztíz éve jelent meg az els közlemény magyarországi eocén csigákról [24].

Azóta átlag évenként jelent meg olyan szakmunka, amely eocén csigák neveit tartal-

mazta, de csak 3— 4 dolgozatban kísérelték meg a csigafauna felhasználását az általános

szintezésben.

A kszénösszleten belül és közvetlenül felette édesvízi üledékekben kevés csiga-

faj található, közülük legismertebb a Bythinella carbonaria M u 11.- C h a 1 m., magasabb
szintekbl eddig nem ismeretes. A kszénösszlet felett igen nagy elterjedések az „alsó

csökkentsósvízi rétegek”, Cerithium hantkeni-xel (helyes nemzetségneve Potamides vagy
Tympanotonos). Efelett a Nummulites laevigatus-os vagy a N. subplanulatus-os tengeri

üledékek következnek, majd a Ah perforatus-os és N. millecaput-os rétegek, fleg a „fnum-
muliteszes mészk”. Utóbbi szintet általában a középseocénbe sorolták, az alatta lev-

képzdmények kora tekintetében azonban eltér a szakemberek véleménye. Hof m a 11 n
1871-ben [3], Schafarzik 1902-ben [13], T a e g e r 1908-ban [18] a N. laevigatus-

os és a C. hantkeni-s rétegeket is a középseocénbe tették. Oppenheim 1891-ben.

még csak feltételesen vette alsóeocénnek vagy paleocénnek a kszénösszletet, [6, p.

807— 809], Lóczy ezt a véleményt már határozottabb formában vette át [4], Roz-
lozsnik, Schréter és Telegdi Roth K. 1922-ben [12, p. 17], R o z 1 o z s-

n i k 1928-ban [11, p. 33— 34] már az alsó csökkentsósvízi rétegeket is paleocénnek min-
sítették. Az esztergomi és tatabányai területekre vonatkozóan nagyjából hasonló beosz-

tást fogadott el Vitális [22]. Vadász régebben paleocén néven tárgyalta a
kszénösszletet és annak édesvízi fekvjét, de a csökkentsósvízi rétegeket már a paleocén

fölé osztotta be [20, p. 158].

A gazdag gánti faunát fiatalabbnak tartották a „fnummuliteszes” mészknél.
Wenz 1929-ben indokolás nélkül alsópaleocénnek jelölte [23, p. 2627]. Szts 1948-

ban megállapította, hogy ezek sem fiatalabbak a többi kszénfednél [15], majd 1953-ban

részletesen feldolgozta a gánti molluszkákat [16]. Monográfiájában 32 olyan csiga és 9
olyan kagylófajt sorolt fel, amelyek külföldön is megvannak. A 41 faj közül Szts
összehasonlító táblázata szerint 9 külföldön az alsó- és a középseocénbl is ismeretes.

* Eladta a Magyar Földtani Társulat 1963. április 24-i ülésén. Kézirat lezárva 1963. III. 14-én.
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31 csak a középseocénbl, s egyetlen egyrl, az Ampullina vulcaniformis Oppenheim
"fajról állította S z t s, hogy az az alsóeocénre szorítkoznék. Ilyen x : 31 arányú mér-

leggel csak „földtani meggondolások alapján” [16, p. 19, 16 sor] lehetett mégis az alsó-

eocénbe sorolni a gánti faimát. De még ennek az egy fajnak bizonyító ereje is kétséges.

Sem Szts ábrája [16, tab. 5, fig. 11], sem az Áll. Földtani Intézet gyjteményében
lev többi példány nem egyezik az említett faj típusával [8, p. 174, tab. 16, fig. 4],

kanyarulataik fels részén nincsen él által határolt, egyenes oldalvonalú lépcs, a köl-

dökpánt nem fut alulról a szájnyílás félmagasságáig a bels ajakkal párhuzamosan. A kér-

déses példányok többsége biztosan, de talán valamennyi is az A mpullina pernsta Brong-
niart fajjal azonos. Hozzá kell tennünk, hogy az A. vulcaniformis faj sem az alsó-

-eocénre jellemz, mert a Monté Postale, ahonnan Oppenheim leírta, a Nummulites

laevigatus-os szintbe, tehát a középseocén alsó részébe tartozik [9, p. 190].

Nincsen senmii ok arra, hogy a gánti faunát alsóeocénnek minsítsük. A „földtani

meggondolások” azonban helyesen mutattak arra, hogy a gánti szint azonos helyzetben

van, mint a többi dunántúli szelvényben a kszénösszlet feletti esökkentsósvízi és Num-
mulites laevigatus-os alsó tengeri üledékek. Ahhoz azonban, hogy a szintbeosztásban ezt az

egykorúsítást keresztülvigyék, köxmyebb volt az egyetlen gánti faimát süllyeszteni a

többihez, mintsem a többi elfordulásokat felemelni egy vagy másfél emelettel a Roz-
1 o z s n i k által megadott helyükrl.

Szts összefoglaló rétegtani munkájában is ezt a beosztást használta [17], a

londoni emeletbe sorolta a kszénképzdményeken kívül a N. laevigatus szintjét is.

Vadász nagyjából követte Szts beosztásait, említve egyes faunák rokonságát a

Monté Postale lelhelyével [21, p. 200].

Már Hantken megállapította, hogy a „fels esökkentsósvízi szintben”

ugyanazok a fajok szerepelnek, mint a kszénfedben [1, p. 69]. A csigafauna részlete-

sebb tanulmányozása is azt mutatta, hogy az egyes képzdmények faunája közt nagyobb

eltéréseket okoznak a kifejldésbeli különbségek, mintsem a rétegtani helyzet. A gánti

fauna szintenként való begyjtése és elemzése azt bizonyította [14], hogy a sótartalom

változásainak megfelelen több faunatípus is felismerhet, nemcsak tengeri és csökkent

-

sósvízi álhtható szembe, mint két határozott ellentét. Gánton egyes sótartalomra érzé-

keny elemek hiánya egyáltalán nem bizonyíthat korkülönbséget nummuliteszes vagy

operculinás márgákkal szemben.

Mindezek alapján nem tekinthet megoldottnak a hazai eocén szintezése Szts
monográfiájának szellemében. A csigafaima elterjedési adatai más eredményre vezetnek.

Az alsó esökkentsósvízi rétegektl a Nummulites millecaput-os rétegekig terjed

összlet faimájában vegyük sorra a nagy, közepes és kis elterjedés fajokat. A területi elter-

jedés értékelésében átvihetjük Szts beosztásait területi egységekre [17, p. 20], a

fajok azonosítása tekintetében is minél kevésbé térünk el Szts adataitól, és csak ott,

ahol azok más megbízható irodalmi adatokkal kerülnek ellentétbe, vagy az Áll. Földtani

Intézet gyjteményében lev példányok vizsgálata adott más eredményt. Itt nincsenek

tekintetbe véve a bizonytalan meghatározások és az egyelre érvénytelen „in lit.

vagy „in coll.” fajok (a felseocén faunából felsoroljuk a kétes alakokat is).

a) A legnagyobb elterjedés, legtöbb területi egységen meglev fajok száma 36.

(A mellékelt slénynévsorban jelezzük a gyakoriság és elterjedés adatait.) Ezek közül 27

megvan külföldön is a lutéciai emeletben, nálunk pedig egyaránt a kérdéses rétegcsoport

alsó részében, tehát az alsó esökkentsósvízi vagy a N . laevigatus-os tengeri képzdmények-
ben, és a fels részében, vagyis a N

.
perforatus-os és N . millecaput-os rétegekben és a fels

esökkentsósvízi üledékekben. Nyolc faj csak Magyarországról ismeretes, mind az alsó,

mind a fels szintbl. Egyetlen hazai faj kizárólag az alsóbb szintben fordul el: Potamides

(Tympanotonos) hantkeni Munier Chalmas ( ,,Cérithiúm” )

.

— A Melanopsis
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doroghensis Oppenheim fajt Szts csak az alsó részbl sorolta fel [17, p. 189],

mások szerint a felsbb (Szts által is lutéciainak minsített) rétegekben is megvan
[ii, p. 36; 22, p. 170].

b) A közepes gyakoriságú, illetve közepes számú területi egységen elforduló fajok

száma 37. Ezek közül n megvan külföldön a lutéciai emeletben s nálunk az alsó és a fels

részben is. Nyolc faj jelen van nálunk mindkét szintben, de külföldön nem található.

Kett csak a fels szintben, négy csak az alsó szintben van meg Magyarországon, kül-

földön ismeretes a lutéciai emeletbl. Három kizárólag magyarországi faj csak a fels

szintbl került eddig el, 8 csak az alsóból. Egyetlen olyan közepes elterjedés faj van,

amelyik itthon csak az alsó szintben lép fel, a kszénösszleten belül is és közvetlen fed-

jében is, s külföldön is megvan, és pedig feltehetleg a lutéciai emeletnél idsebb képzd-
ményben, a sotzkai rétegek fekvjében a Eubellina-árokban : Pyrgnlifera gradata R o 1

1

e.

Helyette Szts a P. hungarica O ppenlieim nevet használta [17], pedig már
Oppenheim is egy évvel az új név bevezetése [6, p. 806— 809] után módosította

véleményét és visszatért a Pyrgulifera gradata R o 1

1

e névhez [7, p. 701]. Hangoztatta

Oppenheim, hogy R o 1

1

e ábrája [10, p. 228, tab. 2, fig. 13] fiatal példányt tüntet

fel s ez okoz a bordaszámban és a bordák hegyes vagy tüskés kialakulásában bizonyos

eltérést. W e n z is a P. gradata R o 1

1

e szinonimájának tekintette a P. hungarica

Oppenh. nevet [23, p. 2505, 2506]. Sajnos, az egyetlen külföldi elfordulás földtani

helyzete és kora bizonytalan.

Tehát a kisebb fontossági!, illetve közepes elterjedés fajok közt sincs biztos alsó-

eocén. Vannak azonban kisebb eltérések az alsó és a fels szintek faunája közt. A fenti

számadatok azonban majdnem teljesen Szts megállapításaihoz alkalmazkodnak,

holott egy-két esetben ezek talán túlozzák az eltéréseket. így a Pseudoliva hoernesi

Z i 1

1

e 1 (Buccinum

)

faj valóban a fels szintben gyakoribb, de egy helyrl az alsóbb

szintbl is idézik [19, p. 13]. Ennek a fajnak hibás határozása alig képzelhet el, más
hazai alakra nem hasonlít. Sajnos a kérdéses példány eredetiben nem ellenrizhet.

A Marginella nana Z i 1

1

e 1 fajt is úgy vettük, mint ami a fels szintbl hiányoznék,

Hantken azonban idézte a felsbb rétegekbl is [1, p. 70]. Az Ampullina hantkeni

Szts, az alsóbb szintbl, nehezen azonosítható faj, st önállóságához is férhet kétség.

Az apró termet Rissoa munieri Szts, R. (Zebina) hungarica Szts és Marginella

pannonica Szts nem könnyen felismerhetk s csak nemrég kerültek az irodalomba;

így hiányuk a fels szint slénynévsoraiban nem sokat jelent.

c) A ritka. Hl. csak egyetlen vagy legfeljebb két szomszédos területi egységben

elforduló fajok száma igen nagy, 9 a fels, 114 az alsó szintben. Az utóbbiak közül azon-

ban csak 22 van meg külföldön, mind a lutéciai emeletben. A feldolgozás alatt álló dudari

faunában két olyan csigafaj van, amelyik külföldön csak az alsóeocénbl ismeretes, (ezek

közül is egyiknek azonosítása kétes). Ezzel a két fajjal kiegészítve tehát az alsó szint kis

elterjedés fajainak száma 116 s ebbl kett szól a londoni emelet mellett. — A táblázat

slénynévsorában a ritka fajok közül csak azok szerepelnek, amelyek külföldön megvan-
nak s itthon eddig csak az alsó szintbl kerültek el.

A külfölddel való összehasonlítás eredménye tehát az, hogy a legnagyobb elterjedés

fajok közül egy sem, a közepes elterjedések közül feltételesen egy, a ritkák közül pedig

kett szólna az alsó szintek londoni emeletbe helyezése mellett, — s ez eltörpül kisebbség.

Van azonban, fleg a csak Magyarországról ismert fajok elterjedése tekintetében akkora

eltérés a két szint közt, hogy azok egymástól valóban megkülönböztethetk. Az eltérés

semmi esetre sem nagyobb, mint amilyen Európában másutt is van a középseocénen
belül. A legelterjedtebb fajok közül 35 közös, 1 csak az alsó részben van meg. A közepes

elterjedések közül 18 közös, 13 csak az alsó, 5 csak a fels szintben található. A kis elter-

jedés fajok közül 9 a fels, 116 az alsó részben otthonos. Ez azt jelenti, hogy a Nummu-
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lites perforatus-os rétegekben alig jelennek meg új elemek, inkább csak szegényedik a

faima.

Ennek a szegényedésnek az oka az lehetett, hogy egyhangúbbá váltak az életkörül-

mények a középseocén folyamán. Az alsó csökkentsósvízi rétegekben, valamint a Num-
mulites laevigatus-os alsó tengeri rétegekhez való átmenet alatt a sótartalomnak minden
értéke elfordult [14], ersebb földrajzi tagolódás mellett öblökben és kisebb részmeden-

cékben különleges életfeltételeket is találhattak a legkülönbözbb igény fajok. A fels
lutéciai alemeletben a normális sótartalmú tenger nagyobb területet foglalt el, az össze-

függ nyílt tengerrészek a megfelelen alkalmazkodott fajok számára nagyobb elterjedés

lehetségeit nyújtották, de helyi faimák virágzását nem könnyítették. — Ezenkívül

kedvezett az alsóbb szintekbl való alaposabb gyjtéseknek az, hogy ezek közelebb esnek a

gazdaságilag fontos kszén és bauxit-elfordulásokhoz, jobban feltárták ezeket s nagyobb
figyelemmel vizsgálták.

A csigafauna szegényedése felfelé tovább folytatódott; a felseocénbl 12 faj meg-
határozását tekintik biztosnak, 17 alak bizonytalan. Ez eltörpül érték az alsólutéciai

alemeletbl ismeretes 183, a felslutéeiaiból való 67 fajjal szemben. Hozzátehetjük azt is,

hogy a kétes fajok hozzászámításával még jelentsen fokozódna a lutéciai fauna nagysága.

A 29 felseocén faj közül 6 megvan Magyarországon a lutéciai emeletben, egy pedig

(Charonia antiqua Desh. vagy Triton antiqunm) külföldön a paleocénbl ismeretes.

A változás tehát itt nemcsak a nagyfokú szegényedést jelenti, hanem százalékosan szá-

mítva sok új alak is megjelenik.

A felseocén fauna viszonylagos szegénységének is nyilván az a magyarázata, hogy

fokozódott az ökológiai egyhangúság, majdnem kizárólag csak tengeri mészk és márga

képzdött. A kzet keménysége és rosszabb feltárási viszonyok miatt is bajosabb a gyj-
tés.

Amit elmondtunk a csigafaunáról, az valószínleg nagyjából áll a kagylókra vonat-

kozóan is. A kszénösszlet felett tömegesen jelentkez Modiola (Brachydöntés) corrugatus

Brong., Anomia (Paraplacuna) gregaria B a y., vagy Ostrea roncana Parts eh
jellemz középseocén fajok.

Ezek szerint a Cerithium hantkeni-s csökkentsósvízi rétegek, a Nummulites laevi-

gatus-os és N. subplanulatus-os rétegek csigafaunája egységes, egymástól el nem választ-

ható, külföldi anyaggal való összehasonlítása pedig a középseocén, nem az alsóeocén

kor mellett szól. A N. perforatus-os rétegek csigafaimája ettl igen kevéssé tér el. A kszén-

összlet fölött vagy között elforduló szegényesebb édesvízi vagy aligsósvízi fauna (By-

thinella carbonaria, Pyrgulifera gradata

)

külfölddel való összehasonlításra nem alkalmas.

A kszénösszlet alatt tengeri vagy csökkentsósvízi fauna létezését [Mészáros és

Dudich 5, p. 13 ;
Kopek G.] szerz eddig nem látja kielégíten bizonyítottnak, —

fleg pedig nem mutatott ki onnan senki alsóeocén faunát.

A Nummulites laevigatus-os szintet Kopek G. és Kecskeméti T. az

alsóeocénbe sorolták [Földt. Közi. 1960, p. 447], legújabban elfogadják alsólutéciai korát.

Ellenben a N. subplanulatus-os rétegeket tovább is alsóeocénnek tartják. El kell ismer-

nünk, hogy az eocén szintezésében rendkívüli fontossága van a nagyforaminiferáknak, s

ezért a csigafauna elosztásából vont következtetéseket fenntartással kell kezelnünk, ha

azok a Nummulites-ékre alapozott szintezéssel ellentétben vannak. Hangsúlyozhatjuk

azonban, hogy a N. laevigatus és N . subplanulatus látszólag azonos rétegtani helyzetben

fordulnak el: a Cerithium hantkeni-s és a N. perforatus-os rétegek közt. Hantken
a N. laevigatus-t és N. subplanulatus-t egykorúnak tartotta [2, p. 19— 20]. Ha most a N.

laevigatus-t alsólutéciainak, a N. subplanulatus-t londoninak minsítik, akkor ebbl az is-

következik, hogy a Cerithium hantkeni-s csökkentsósvízi rétegek területenként eltér-

korúak. Ott, ahol N. laevigatus-os képzdmények vannak a fedjükben, fiatalabbak, mint
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ott, ahol a N. subplanulatus-os rétegek alá települnek. Az alsó csökkentsósvízi rétegek

legtöbb faunaeleme elég hosszú élet, maga a Potamides (Tympanotonos) hantkeni M u n.

Chalm. (Cerithium) faj azonban az eddigi ismeretek szerint csak ebben az egy szint-

ben, igen kis vertikális kiterjedésben, egyetlen kifejldésben található, — tehát igen jó

korjelznek tartották.

A következ táblázat tartalmazza a nagy és közepes elterjedés csigafajokat, a kis

elterjedés fajok közül csak azokat, amelyek nálunk az alsó (Cerithium hantkeni-s, Num-
nndites laevigatus-os és N. subplanulatus-os) rétegekben vannak meg, de külföldrl is

ismeretesek, — valamint a felseocén fajokat.

J elmagyarázat. Az els oszlopban: ^ nagy elterjedés, + közepes elter-

jedés, — kis elterjedés, a külföldön csak az alsóeocénbl vagy a paleocénbl ismeretes.

A második oszlop (L,) : elfordulás az alsó csökkentsósvízi Cerithium hantkeni-s, a

N. laevigatus-os, vagy a N. subplanulatus-os rétegekben, vagy Gánton.

A harmadik oszlop (P) : elfordulás a lutéciai emelet fels részében, a „fnummuli-
tos mészk”-ben ill. N. perforatus-os, N. millecaput-os, vagy a fels csökkentsósvízi réte-

gekben.

A negyedik oszlop (B) : elfordulás a felseocénben.

A kérdjel mindenütt kétes elfordulást jelent.

Pleurotomaria bianconii Haime
Pleurotomaria lamarcki May.
Pleurotomaria nicensis Bay
Patella haueri D a i n.

Calliostoma bolognai Bay. +
Trochus saemanhi B a y.
Trochus lucasanus B r o n g.
Teinostoma semseyi P a p p +
Collonia marginata L,k.

Monodonta zignoi Bay.
Nerita circumvallata B a y.
Nerita tricarinata D e s h.

Nerita pentastoma D e s h. +
Neritina lutea Z i 1 1.

Velates schmidelianus Chemn. ±
Neritopsis pustulosa Bell.
Bythinella carbonaris M u n.
C h a 1 m +

Bythinella miliola M e 1 1 e v.

(Stenothyra}‘) a
Rissoa munieri S z t s 4-

Rissoa (Zebina) hungarica
1 Szts +

A deorbis vértesensis Szts
Turritella vinculata Z i 1 1. ±
Turritella gradataejormis

Mesalia consobrina D e s h
Mesalia elegantula Zitt ±

4-

+ 4-

+ +
+
4-

+
4-

+
4- +
+ +
+

+

+
+

+
+ 4-

+ +

+ +

Solarium euomphaloides Arcli.
Vermetus conicus b k — 4
Tenagodus mitis Desh — -j-

Tubulostium spirulaeum T, k.

(„Serpula"

)

± + -f-Melanatria auriculata
Schloth ± + 4-

Melanatria vulcanica
Schloth ± + -f-Melanatria undosa Brong. —

-f-Melania (Melanoides ) distincta
Zitt -f- -(- 4-

Melánia (Melanoides) hantkeni
Oppenh + ? +

Faunus fornensis Zitt.

(Pirena) + + 4-

Melanopsxs (Stylospirula) doro-
ghensis Oppenh ± + +

+

b P B

Pyrgulifera gradata R o 1 1 e ? +
Bayania melaniaeformis
Schloth ± 4- +

Bayania striatissima, Zitt. ± -j- +
Bayania lactea bk — -(-

Cerithium pratti Rouault ... + + +
Cerithium vandenhecki Bell. .. + -f- 4-

Cerithium vandenhecki dallagonis
Oppenh — +

Cérithiúm (Rhinoclavis)
chaperi Bay — +

Cerithium (Rhinoclavis) corvinum
subcorvinum Oppenh ± + -(-

Cerithium (Rhinoclavis)
rarefurcatum Bay 4- 4- 4-

Cerithium (Campanile)
parisiense Desh ?

Cerithium (Campanile)
parisiense urkutense M u n.

Chalm + + +
Cerithium (Campanile)

dejrenatum Gregorio .... + + 4-
Cerithium (Campanile) cornu-

copiae S o w ?

Potamides baccatus Brong. -)- 4- -f
Potamides corrugatus Brong. — -j-

Potamides fuchsi Hofmanu -f -f- 4-

Potamides (Tympanotonos)
calcaratus Brong ± + -f-

Potamides (Tympanotonos)
aculeatus Schloth — 4- ?

Potamides (Tympanotonos)
lemniscatus Brong — 4-

Potamides (Tympanotonos)
diaboli Brong ± + +

Potamides (Tympanotonos)
hantkeni Mim. - Chalm. ± +

Potamides (Pyrazus) focillatus
Gregorio ± + +

Potamides (Pyrazus) pentagona-
tus Schloth db + +

Bittium quadricinctum D o n c. ± + +
Nemioniella multispirata Desh. + -j-

Harrisianella vulcani Brong. + -j- 4-

Diastoma costellatum bk +
Diastoma alpinum T o u r u. . . . ?

Diastoma roncanum Brong... ± + 4-
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Scala bryozophila Oppenh.
Enlima (Subularia) haidingeri
Z i t t

Calyptraea trochiformis D e s h.
Hipponix dilatatus Ek.

(Amalthea)
Terebellum fusiforme Ek
Terebellum sopitum Sol. et
var

Rostellaria ampla Sol
Rostellaria goniophora Bell.
Rostellaria fusoides Arch
Aporrhais zigni Gregorio

(Chenopus)
Aporrhais pescarbonis B r o n g.
Strombus fortisii Brong
Strombus tournoueri B a v
Strombus hungaricus Te’legdi
Eoth

Natica pasimi B a y
Cepatia cepacea J,k
Globularia incompleta Z i t t. ...
Deshayesia alpina O r b
A mpullina perusta D e f r
Ampuliina patula patulinaMn. Chalm
.-1 mpullina hantkeni Szts ...
A mpullina sigaretina Ek
Ampuliina hybrida Ek. et var.
A mpullina (A mpullospira

)

oweni Arch

Cypraea (Cypraedia) elegáns
D e f r

Cypraea moloni B a y
Megalocypraea giganfea M ü n st.

Gisortia roncana Gregorio

E P B 1# p
Cassidaria tricarinata
S c h a f li

+ + Charonia antiqua D e s h.
(Triton)

Murex gántensis Szts
a
+ + +

+ Cantharus brongniartianus O r b.

(Pollia) ± + +— + Cantharus brongniartianus— + zitteli Szts ± + +
Cantharus subcostulatus

± + + + Oppenh — +
+ + + Cantharus vértesensis Szts + +
+ + + Pseudoliva hoernesi Z i 1

1

.

+ (,,Buccinum") + +Melongena roncana Brong. + + +
+ + + Clavilithes noae Chemn.

P (Fusus) ± + +
± + + Ancilla propinqua Z i 1

1

± + +
± + + Volnta subspinosa Brong. ...

Voluta muricinci Ivk
± + +

+ Marginella nana Z i 1

1

+ + p

± + + Marginella pseudovulata
± + + + Oppenh — +
± + + Marginella pannonica Szts + +
± + + Pleurotoma off. expedita
± + + Desh

Asthenotoma graniformis
a +

+ + Szts + +
+ +

?
Asthenotoma(l) misera Z i 1

1

. .

.

Cythara vértesensis Szts + +
± + + (Mangelia)

Genota lyra Desh
+ +

± + + Cryptoconus filosus Ek — +

+ +
+ +
+ +

+

Cryptoconus priscus Sol.
(C . clavicularis Ek.) — +

Conus (Hemiconus) eszterházyi
Papp ± + +

Ringicula ringens I,k.

(R. ritae Vinassa) + +
Scaphander fortisii Brong...- J- + +

B

+
>

+
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Über die stratigraphische Verteilung dér Gastropoden im Eozan Ungarns

DR. E. STRAUSZ

Die wichtigeren Ablagerungen im Eozan von Transdanubien sind (von untén an)

die folgenden: die Braunkohlenbildungen, — die unteren Braekwasserablagerungen mit
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Poíamides (Tympanotonos) hantkeni Mun. — C h a 1 m., — die Mergel oder sandigen
Schichten mit Nummulites laevigatus (im Bakonyer Gebirge) oder mit Nummulites sub-
planulatus H a n t k e n et M ad. (in dem Braunkohlenrevier von Esztergom (Gran),
— dér Hauptnummulitenkalk mit N. perfovatus. Dér letztere wurde immer mit dem
Eutet oder Oberlutet identifiziert. lm Bezug auf das Altér dér sonstigen Bildungen waren
aber die Meinungen sekr versehieden. Die Braunkolilenflöze wurden von W en z [23],

Lóczy [4], Rozlozsnik [1 1] fiir Paleozán, von T a e g e r [18], Szts [17],
Vadász [21] für Untereozán, von Hofmann [3] für Mitteleozán gehalten.
In dem Mehrfall dér stratigraphisehen Einteilungen wurde die Molluskenfauna kaum

i berücksichtigt.
Die reiehste Molluskenfaxma in Ungarn wurde in Gánt gefunden

(
= ,,Puszta-

Forna”, bei Z i 1

1

e 1 [25].) Die Eingliederung dieser in die allgemeine Reihenfolge wurde
weder durch die Eagerung, noch durch das Vorkommen von Nuimnuliten ermöglicht;
sie wurde meistens für Oberlutet gehalten. Szts hat sie in 1953 »auf Grund geolo-

gischer Erwágungen« [14, p. 130] in das Untereozán oder Londinien eingeteilt, obwohl
unter den cca 200 Molluskenarten nur eine einzige vorhanden war, die (mindestens naeh
Szts) im Auslande auf das Untereozán beseliránkt sein sollte

[
Ampullina vulcanifor-

mis Oppenheim, 14, p. 178, Taf. V. Fig. 11]. Auch die Identitát dieser einzigen Art
kann bezweifelt werden, und noch dazu ist Monté Postale (dér Originalfundort von A.
vulcaniformis O p p e n h.) nieht Eondin, sondern Unterlutet. Darin hat aber Szts
doch recht gehabt, dass die Fauna von Gánt nieht jünger ist. als das Altér dér laevigatus-
Schichten in Transdanubien, mit denen sie die wiehtigsten Arten gemeinsam hat. Die
Sclineckenfauna dér unteren Brackwassersehichten, die von Gánt und die dér Meeresschich-
ten mit Nummulites laevigatus oder N. subplanulatus einerseits (Kolonne L in dér Fossi-

lienliste im ungarischen Text) und die Fauna des Oberlutet, oder Hauptnummulitenkalk-
stein, perforatus- und millecaput-Sehiehten, obere Brackwasserablagerungen andererseits
(Kolonne P in dér Fossilienliste) enthalten beinahe allé die in Ungarn stark oder mittel-

mássig verbreiteten Schuecken gemeinsam. Keine dieser Arten ist im Auslande auf das
Untereozán beschránkt (mit Ausnahme eines fragliclien Falles: Pyrgulifera gradata
Rolle). Nur unter den selteneren Arten gibt es LTnterchiede zwiselien den beiden
Schichtengruppen, die Fauna dér perforatus-Schichten ist námlieh ármer, neue Elemente
treten aber darin kaum auf. Unter den selteneren Arten dér unteren Schiclitengruppe be-
finden sich zwei, die im Auslande nur im Untereozán oder Paleozán vorkommen. — Auf
Grund all diesen sollte mán die ganze Schiehtenreihe oberlialb dér Braunkohlenföze in

das Eutet einteilen, — die Fachleute dér Macroforaminiferologie sind aber sehr entseliie-

den anderer Meinung. Nacli ilmen sollten die subplanulatus-Schichten álter als die laevi-

gatus-Schichten sein, alsó Eondin, wenn auch sie sich in gleicher stratigraphisehen Eage
befinden. Die Wiehtigkeit dér Nuimnuliten bei dér Parallelisieruiig von Eozánbildungen
kann nieht geleugnet werden; doch ist es etwas schwierig anzunehmen, dass dér Horizont
des Potamides (Tympanotonos) hantkeni im Bakony Gebirge (w7o er sich im unmittel-
baren Eiegenden dér laevigatus-Schichten befindet) jünger als in dér Umgebung von
Esztergom (unterhalb dér subplanulatus-Schichten) sein sollte.

Die Obereozánfauna ist verháltnismássig sehr arm (Kolonne B in dér Fauna-
liste), darin wurden nieht nur die seltenen sondern auch die fraglichen Formen aufgezáhlt.

Sie hat aber nur wenige Arten mit den álteren Niveaus gemeinsam, prozentuell sind darin
die neu erschienenen Arten iiberwiegend.

Zwischen und über den Kohlenflözen gibt es Süsswassersclnchten mit wenigen
Schneckenarten (z. B. Bythinella cavbonaria M u n. — C h a 1 m.), die aber für eine

Parallelisierung mit auslándischen Bildungen nieht hinreiehend sind. Die Behauptungen,
dass brackische oder maríné Ablagertmgen unterhalb dér Hauptkohlenflöze gefunden
worden seien, konnten nieht genügend bewiesen werden; hauptsáchlich hat mán keine
áltere (untereozáne oder paleozáne) Molluskenfauna dórt gefunden.

Zeichenerklárung dér Fossilienliste (im ungarischen Text)
;
in dér ersten Kolonne

± sehr verbreitet in Ungarn; + mittelmássig verbreitet; — selten oder auf ein kleineres

Gebiet beschránkt; a im Auslande nur untereozán oder paleozán;
Kolonne E.: Vorkommen in den P. hantkeni-Schichten, von Gánt und in den laevigatus-
oder subplanulatus-Schichten; Kolonne P: Oberlutet; Kolbnne B: Obereozán; in den
Kolonnen L, P und B -f- Vorkommniss, ? fraglich. - Die selteneren Formen des Oberlutet
imd die selteneren, im Auslande nieht bekannten Arten dér unteren Schiclitengruppe
(Kolonne E) wurden aus dér Eiste weggelassem

Eiteratur s. im ungarischen Text.



A BAKONYI NUMMULITES PERFORATUS CSOPORT
MORFOGENETIKÁJA
DR. KECSKEMÉTI TIBOR*

Összeloslalás. A morfogenetikai elemzés egy fajon vagy fajcsoporton belül bizo-
nyos alaktani jellemvonások tanulmányozásán alapul, melyek a földtörténeti idk folya-
mán törvényszeren változnak. E jellemvonások fejldésében különböz szakaszok álla-

píthatók meg statisztikusan s igy mint idindikátorok a korhatározás szolgálatába állít-

hatók. E módszerrel a fajon vagy'fajcsoporton belül slénytanilag olyan alkategóriák adód-
nak ki, melyeknek az emeletnél kisebb idrendi egységek felelnek meg.

Ilyen vizsgálatokra különösen alkalmasak a N. perforatus -csoport fajai, melyek a
bakonyi középseocén rétegösszletben vízszintes és függleges elterjedésben egyaránt nagy
mennyiségben állnak rendelkezésre. Több, a középseocén képzdményeket teljes egészé-
ben harántoló mélyfúrás és több meglehetsen teljes feltárási szelvény N. perforatus-ának
morfogenetikai vizsgálata alapján szerz a bakonyi lutéciumban 3, a N. perforatus fajcso-
port egy-egy faja által jól határozott szintet különít el. Az alsót a N. sismondai, a középst a
N. aturicus és a felst a típusos N. perforatus jellemzi.

A modem inikropaleontológiai kutatások egyik viszonylag új és jelents eredmé-

nyekkel kecsegtet vizsgálati módszere a morfogenetikai elemzés. Miután e módszernek

nemcsak slénytani, rendszertani és származásiam jelentsége van, hanem rétegtani vonat-

kozásai is vaimak, úgy vélem nem felesleges ennek szélesebb kör ismertetése, annál is

inkább, mivel hazai szakkörökben errl viszonylag kevés szó esett.

A módszer háromévtizedes nniltra tekint vissza. Els ízben 1932-ben Tan Sin
Hók jelentkezett ilyen természet vizsgálatokkal a Cycloclypeiis-dkról írott munkájá-

ban. [24] Pár évvel utána Thalmann, H. E. [25] felismerve a kezdeményezés hatal-

mas lehetségeit, már behatóan ismerteti a módszer elnyeit, s szinte ezzel egyidejleg

megindulnak a különböz nagyforaminifera-esoportokon a részletes elemz munkák.
Elbb Brönnimann, P. [3], majd Renz.O. & Küpper,H. [18] adják közre

a Discocyclina-, Lepidocyclina-, Heterostegina- és Miogypsina- féléken végzett vizsgálataik

eredményeit.

Érdekes, hogy az igen gyakori s jól ismert morfológiájú Nummuliteszekre csak

Tan Sin Hók úttör vizsgálatai után mintegy két évtized múlva, 1951-ben került sor,

amikor S c h a u b
,
H. [22] a svájci flis alsóeocén Nummuliteszeit állította példamutató

elemzés alapján fejldési sorokba.

Morfogenezisen valamely fonnának a keletkezését, kialakulását értjük, s ez a

fogalom vonatkozhatik egy szerv, valamint az egész szervezet alakjára. Szorosan hozzá-

kapcsolódó fogalom az ontogenezis, mely magába foglalja valamely lény teljes genezisét,

beleértve a szövetek differenciálódását jelent liisztogenezist, valamint alakjának (mor-

fogenezis) és egyéb tulajdonságainak kialakulását is. Az slénytani anyag, amelyet módunk-

ban van tanulmányozni, az éllénynek csak a fennmaradásra alkalmas szilárd része, tehát

az ontogenezisben résztvev anyagnak csak egy részét alkotja. A fennmaradásra alkal-

mas szervek genezisérl szólva tehát mindig morfogenezist értünk.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1963. jan. 9. eladóülésén.
Kézirat lezárva 1962. dec. 1.
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Közismert, hogy az ontogenezis és a filogenezis között bensséges, elválaszthatat-

lan kapcsolat áll fenn. Ugyanilyen szoros, ha els pillanatra talán nem is ilyen szembe-

tn a kapcsolat a morfogenezis és a filogenezis között is. A filogenezis ugyanis meghatá-

rozott korú anyagot, smaradványokat igényel, melyek viszont csak morfogenetikailag

foghatók meg.

E fogalmakra a morfogenetikai vizsgálatoknál lépten-nyomon szükség van, ezért

még munkánk kezdetén elkerülhetetlen volt ezen elbbiekben ismertetett fogalmak egy-

értelm tisztázása.

A módszer lényegét tekintve a morfológiai elemzés egy fajon vagy fajcsoporton

belül bizonyos alaktani bélyegek földtörténeti egymásutánját, a fejldés során fellép

anatómiai-morfológiai módosulásait veszi vizsgálat alá. E jellemvonások, bélyegek fejl-

désében különböz mennyiségi szakaszok állapíthatók meg, melyek núnt korhatározók a

rétegtan szolgálatába állíthatók.

E módszerrel a fajon, vagy fajcsoporton belül olyan kisebb slénytani kategóriák

jelölhetk ki, melyeknek rétegtanilag az emeletnél kisebb egységnek, szintnek felelnek meg.

E bélyegek törvényszer változásának vizsgálata azt eredményezi, hogy egy lel-

hely alakjainak nagy számánál a bélyegek egy bizonyos elrendezdése túlsúlyban lesz,

amellett azonban kisebb számban olyan elrendezdés is fellép, ami az idsebb, illetve

fiatalabb rétegekben mutatkozik. Következik tehát, hogy nem egy bélyeg típusa, hanem
a típus túlnyomó többség megjelenése jellemz egy bizonyos rétegtani egységre.

A további lépés ezután az, hogy a fajcsoport a bélyegeket túlnyomó többségben
típusosán mutató tagjait egy fajra konkretizáljuk. Természetesen a vizsgálatok során

több ilyen faj adódik ki, melyek mindegyike több másikkal fokozatos átmenettel van
összekapcsolva. Ilyenkor az a feladat, hogy a fajcsoport így kiadódó tagjait egy vagy több
sajátosság, vagy morfológiai bélyeg fokozatos elrehaladó tökéletesedése szerint fejldési

sorba állítsuk.

A morfogenetikai vizsgálatoknak lényegében az alábbi követelményeket kell kie-

légiteniük

:

1. Az anyagnak pontosan ismert szintbl, minél teljesebb folytonos szelvénybl
kell származnia. A faunát minden szintbl külön kell gyjteni.

2. A kiindulási anyag egy és ugyanazon fajcsoport számos egyede legyen.

3. A vizsgálandó bélyegnek számszerleg megfoghatónak kell lennie.

4. A lehetség szerint minél több bélyeg jellemzit vegyük figyelembe.

Ha ezek a feltételek nincsenek meg, fennáll annak a veszélye, hogy a sorozat felál-

lítása pusztán spekuláció és hipotézis marad.

Vizsgálatunk tárgyai, a bakonyi N. perfovatus csoport tagjai, mindezen kívánal-

maknak messzemenen megfeleltek.

Kiindulási anyagnak több, a bakonyi középseocént teljesen liarántoló mélyfúrás-

ból (Úrkút 192, Eplény 40, Dudar 168 és MRF 1.) és több felszíni feltárás összefügg szel-

vényébl (Sümeg— Rendek-hegy; Ajka, csékúti nagy kfejt; Jásd, régi kszénkutatás
mellett; rész-szelvény Sümeg, Darvastói külfejtés; Zirc, Lencsésgödör; Dudar, országút

és Sr-hegy egyesített szelvénye) származott. **

Az anyag többségét Kopek G. gyjtötte a bakonyi eocén 1957— 61 évi térképezése

során. A szíves elzékenysége révén rendelkezésemre álló anyag rétegszerinti mintavé-

tellel került ki a pontosan felvett szelvényekbl. Az anyagot, ahol mennyiségbeli hiány

mutatkozott, e szelvények szerint újabb gyjtésekkel egészítettem ki. így minden szel-

vénybl elegend mennyiség példány áll rendelkezésemre a variációstatisztikai számítá-

sokhoz.

A többi kívánalmak is könnyen kielégíthetk voltak, mivel a Nummuliteszeknél

számos, számszerleg is jól megfogható bélyeg található ( 1 . ábra) . Ezek közti 1 hetet válasz-

tó Földtani Közlöny
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tottam ki s ezek értékeit vetettem össze 2772 példányon. A hét legfontosabb bélyeget az
alábbiakban adjuk.

1. L (A)* = növekedési hányados, mely azt mutatja, hogy valamelyik fordulat lépése hányszorosa a
elznek

2. M (n) = makroszféra nagysága
3. HÍ! = az elssorozatos kamra nagysága

(n) = a kamramagasság és szegélvléc vastagságának hányadosa
(
Vszv/

x) = kamraindex

= fordulatszám a sugárban

= átmér és vastagság hányadosa.

4 - P

5 - K

«• I

* 4

I
. ábra. A Nummuliteszek legfontosabb alaktani jellegei számszer értékeinek felvételi helye (N e m k o v

G. I. nyomán), sz = a szegélyléc vastagsága, km = kamramagasság, kh,= kamrahosszúság, 1 = lépés,M = makroszféra átmérje, Á = átmér, V = vastagság

Abb. 1. Messstellen, wo die Zahlwerte dér wichtigsten morphologischen Merkmale dér Nummuliten erhalten
worden sind (nach G. I. N e m k o w). sz = Dicke des Dorsalstranges, km = Kammerhöhe, kh = Kam-
merlánge, 1 = Schritt, M = Durchmesser dér Makrospháre, Á = Durchtnesser, V = Dicke

Mieltt rátérnénk a N. perforatus fajcsoport morfogenetikai elemzésére, szólnunk

kell néhány szót a N. perforatus nevezéktanáról. Ennek ismertetésénél kitaposott úton
járhatunk kiváló numinuliteszkutatónk, Rozlozsnik P. [19] munkássága révén.

Az nyomán adjuk az alábbi nevezéktani áttekintést.

A N. perforatus egyike a legrégebben ismert Nummulites fajoknak. Els ábrázolása

1798-ból ered, amikor Fichtel, E. & Moll, J. P. C. Nautilus lenticularis név alatt

Kolozsvár környékérl több Nummulites-ía]t ábrázoltak. Ennek egyik varietásában, a

var £-ben kétséget kizáróan a N. perforatus makroszférás alakjára ismertünk. A leírásból

is kitnik, hogy e varietásnál a pillérek egyesével vagy csoportosan a válaszfalcsíkok

között találhatók, a mai értelemben vett N. perforatus típusának megfelelen.

1808-ban Montfort, D. ugyanerre a varietásra az Egeon perforatus nevet al-

kalmazta. A lyuggatottságra utaló perforatus fajnév onnan ered, hogy Montfort, D.

a pillérekhez viszonyította a kis gödröcskék helyzetét s pórusoknak tartotta azokat, ma
már tudjuk, tévesen.

1826-ban Orbigny, A. már a Nummulina génusznevet használja s a fajnevet

a mikroszférás' generációra viszi át; A r c h i a c, A. & Haime, J. is a mikroszférás

generációt illeti a N. perforata névvel.

Egyébként A r c h i a c, A. & H a i m e , J. a faj típusát a La Mortola-i ersen

felfújt és a peremi szakaszon sr spírájú példányok közül jelölték ki, azonban a priorí-

* A latinbets jelölés S c h a u b, H. [22], a görögbets Rozlozsnik P. [19] szerint.



Kecskeméti : Nummulites perforatus csoport morfogenetikája 359

tás F i c h t e 1
, L. & M o 1

1

, J. P. C. Kolozsvár környéki példányait illeti meg a Mont-
it o r t , D. által adott perforatus fajnévvel.

A N. perforatus rendkívül változékony faj, úgy hogy már Archiac, A. &
H a i m e

, J. a típusos N. perforatus mellett 8 varietást különített el s 4 rokon fajt állított

fel.

A roppant változékony csoportban 1883-ban de la H a r p e [8] próbált rendet

teremteni, de ezzel a helyzet nemhogy egyszersödött volna, hanem még bonyoló-

dott, új varietások beiktatásával.

Rozlozsnik P. 1924-ben [19] foglalkozott a N. perforatus fajcsoport tagjaival,

melyek között különböz rendszertani kategóriák (rassz, varietás) alatt az általunk ismer-

tetett négy faj leírása is szerepel, anélkül azonban, hogy azok morfogenetikai egymásra-

következésével és szintbeli helyzetével foglalkozott volna.

A faj nagy változékonysága miatt elállott zavaros nevezéktani helyzetet hen
tükrözi delaHarpe Rozlozsnik P. által 1926-ban sajtó alá rendezett munkája

[9]. Ebben de la Harpe a típusos N. perforatus mellett 6 rasszt, 9 varietást és 5

szubvarietást különít el, melynek zöme helyi változat.

Ilyen körülmények között a faji bélyegek legpontosabb megállapítására alkalmas

variációstatisztikai módszert használtuk a vizsgálatok megbízható eredményeinek bizto-

sítására.

A teljes anyagon felvettük az egyes jellegek számszer értékeit s megállapítottuk

azok variációs szélességét.

Avjellegek között a legfontosabb a spira általános képét tükröz ún. növekedési

hányados, melyek értékei koordinátarendszerre rakva a spiradiagramot adják. Ugyan-
csak fontos differenciák voltak kimutathatók a kamraindex, továbbá a kamramagasság
és a szegélylécvastagság közötti viszonyszám segítségével.

A variációstatisztika segítségével az egyes morfológiai bélyegek változékonyságában

sikerült olyan csomópontokat kapni, melyek két jellemz érték közé esnek.

A vizsgált jellegek értékei között négy eléggé jól elkülöníthet csomópont adódott,

egy-egy faj jellemz faji bélyegeit jelentén a variációszélesség határain belül: N. sismon-

dai, N. deshayesi, N. aturicus és a típusos N. perforatus.

Ezeknek jellemz faji bélyegei közül itt csak a spiradiagramot mutatjuk be grafi-

kus ábrázolásban (2. ábra)
,
a többi csak különböz viszonyszámokat feltüntet képletekkel

kifejezhet jellegeket csak diagnózisszer rövidséggel adjuk.*

N . sismondai. A spiradiagram háromszakaszos. A lépés a 7
— 8. fordulatilag egyen-

letesen n, a középs szakaszban közel állandó, a peremi szakaszban lassan fogy. A kamra
index alapján a kamrák sarló alakúak. A szegélyléc vastagsága végig egyenletes. A kamra
a kezdkanyarulatokban magasabb, mint amilyen hosszú, a perifériális részen 1,5— 2-szer

hosszabb, mint magas. Átlagos átmér 10 mm, vastagság 6 mm. Típusosán lencse alakú.

N. deshayesi. A spiradiagram kétszakaszos. A lépés a 7—8. kanyarulatig egyenlete-

sen n, a középs szakaszban lassan, a peremi részen rohamosan fogy. A kamrák rombusz
alakúak. A kamrák a kezdfordulatokban 1— 1,5-ször, a középs szakaszban 2—4-
szer hosszabbak, mint magasak. A szegélyléc vastagsága nem sokkal nagyobb mint
a kamrák magassága, a perem felé elvékonyodik. Átlagos átmér 15 mm, vastag-

ság 4 mm. Felülete mindenhol pillérezett, a centrumban kissé srbben.
N. aturicus. A spiradiagram háromszakaszos. A lépés a 8. kanyarulatig szabályosan

n, a középs szakaszban szabálytalanul, a peremi szakaszban szabályosan csökken. Kam-
raalak négyzetes. A kamrák 2— 3-szor hosszabbak, mint magasak. A szegélyléc a kezd

* A vizsgálatok teljes anyagát egy külön dolgozatban szándékozzuk közreadni.

6*
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szakaszban sokkal vékonyabb, mint a kamramagasság, a középszakasztól kezdve a kamra-
magasság fele. A kamrák rombusz alakúak. Átlagos átmér: 20 mm

,
vastagság: 7 mm.

N. perforatus. A spiradiagram háromszakaszos. A lépés a kezd fordulatokban
egyenletesen n, a középs szakaszban közel állandó, a peremi szakaszban rohamosan
csökken. A kamrák téglalap alakúak, 4— 6-szor hosszabbak mint magasak. A szegélyléc

a 4 els kanyarulatban a kamramagasság 1/3-a, a középszakaszban a kaniramagasságga
egyenl, a peremi részen vastagabb. Átlagos átmér: 24 mm, vastagság: 12 mm. A pil-

lérek a válaszfalcsíkok közt fekszenek.

2. ábra. A) a N. sismondai d’ Arch. & H a i m e, B) a N. desliayesi d’Arch. & Haime, C) a. N
aturicus Joly & l,eym., D) a N. perforatus M o n t f. spiradiagramja. (A függleges tengely ötszörö-

sen túlmagasítva)

A bb.2. Spirendiagramme: A) N. sismondai d'Arch.&Haime, B) N. deshayesi d’Arch. & Haime
C) N. aturicus J o 1 y & Z, e y m. ,

D) N. perforatus Monti. (Die vertikale Achse ist fünfmal überhöht.)

A csomópontokon kívül es értékek a fajok közti átmeneti alakokra jellemzk, de

ezeket, hogy az egyébként is idigényes munkában elrehaladhassunk, egyelre nem vettük

figyelembe.

A vizsgálatok rétegtani vonatkozásaiból itt csak a legfbb megfigyelések rögzíté-

sére törekszünk, nem akarva elébe vágni a bakonyi eocén széles faunisztikai alapon folya-

matban lev biosztratigráfiai feldolgozásának.

Az ismertetett fajok rétegtani elterjedésének grafikonjából (3. ábra) kiderült, hogy
a N . sismondai (614 db, 86%) a lutécium alsó, a N. aturicus (791 db, 74%) és a N. des-

hayesi (564 db, 46%) a lutécium középs, a típusos N. perforatus (803 db, 86%) pedig a

lutécium fels harmadában dominál.

Az így kapott görbéket összehasonlítva a N
.

perforatus rétegtani elterjedését fel-

tüntet görbével, melyet a Kopek G.-vel korábban megjelent dolgozatunkban [10]

tettünk közzé, azt látjuk, hogy a N . sismondai maximuma a három csúcsú perforatus-

görbe els, a N . aturicus és N. deshayesi dominanciája a görbe második és a típusos

N. perforatus maximuma a görbe harmadik csúcsával esik egybe.

A perfóratus-görbe érdekes háromcsúcsossága, a dolgozat publikálása után rögtön

feltnt és felvetdött a kérdés, hogy a görbe különösségét nem az okozza-e, hogy a vizsgált

N. perforatusok fajilag inhomogének.
A most bemutatott vizsgálatok teljes mértékben igazolták feltevésünket s bebi-

zonyították, hogy az általunk korábban „kollektív-fajként” vizsgált N. perforatu

tulajdonképpen a fent tárgyalt 4 fajra bontható.
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Ezek a megállapítások a korábbi szintelnevezéseinkben csak a ,,N. perforatus-os

szint” megjelölésében hoznak változást, amennyiben azt a továbbiakban N. aturicus-os

szintként szerepeltetjük.

3 - ábra. AJ A TV. perforatus csoport, (Kopek-Kecskeméti, 1960) 1. a .V. sismondai d’A rch. &H a 1 m e, 2. a N . deshayesi d’Arch. SHaime, 3. aAT. aturicus J o 1 y & I, e y m.
, 4. a N. perforvtus

Monti, rétegtani elterjedése a Bakonyban
A&ft. 3. A) Stratigraphische Verbreitung dér Gruppé von A’, perforatus im Bakonygebirge; 1. N. sismondaidArch öíHaime, 2. N. deshayesi d’Arch. & Haime, 3. N. aturicus Joly& teym., 4,

N. perforatus Monti.

A másik, ennek nyomán szükséges módosítás, a N . laevigatus-os szint lutéeiumba
való helyezése, melyet a N. laevigatus mellett tömegesen elforduló jellegzetesen középs-
eocén N. sismondai faj jelenléte is indokol

IRODALOM - RITERATUR

.
1 ü’ A re h i a c, A. & H a i m e, J.: Description des animaux íossiles du groupe nummulitiqne

de 1 Inde, precedée d un résumé géologique et d’une monographie des Nummulites. Paris, 1853, pp. 164. —
?•

,
.
e t t e n s t a e d t, F. : Die stratigraphische Bedeutung phylogenetischer Reihen in dér Mikropaláon-

tologie. Geol. Rundschau 49, 1960. p. 51 — 69. — 3. Brönnimann, P. : Über die tertiaren Orbitoideu



362 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, 3. füzet

und die Miogypsiniden von NW-Marokko. Schweiz. Pál. Abhandl., 63, 1940, p. 1 — 113. — 4. C h a m -

bers, E. G.: Statistical calculation fór beginners. Cambridge, 1958, pp. 168, 2. ed. — 5. F i c h t e 1, L.
& Moll, J. P. C.: Testacea microscopica aliaque minuta ex generibus Argonauta et Nautilus. Wien, 1798,
pp. 123. — 6. F i s c h e r, R. A.: Statistical Methods fór Research Workers. Edinburgh— London, 1950,
PP- 354, ii- ed. — 7. F u c h s H.: Nummulites (Camerina) nagyságbeli gyakoriságának vizsgálata. Földt.
Közi., 85, 1955, p. 466— 473. — 8. de la Harpe, Ph.: Étude des Nummulites de la Suisse, et révision
des espéces éocénes des genres Nummulites et Assilina. Mém. Soc. Pál. Suisse, VII, VIII, X, 1881 — 1883,
p. 1 — 178. — 9. de la. H a r p e, Ph. & Rozlozsnik, P.: Matériaux pour servir á íme Monographie des
Nummulines et Assilines. Földt. Int. Évkönyve, XXVII/i, 1926 p. 1 — 102. — 10. Kopek G. & Kecs-
keméti T.: A bakonyi eocén szintezése nagyforaminiferák alapján. Földt. Közi., 90, 1960, p. 442—
455. — 11. Kopek G.: Jelentés a Bakony-hegység eocén üledékeinek 1958 — 1959. évi újravizsgálatáról.
1960, Kézirat, MÁFI Adattár. — 12. Kopek G.: Kifejldési különbségek okai a délnyugati és északkeleti
Bakony eocén képzdményeiben. 1962. Kézirat, MÁFI Adattár.— 13. L in d e n, A.: Statistische Methoden.
Basel, 1951, pp. 238, 2. ed. — 14. L u t z e, G. F.: Variationstatistik und Ökologie bei rezenten Foramini-
feren. Pál. Zeitschr., 36, 1962, p. 252—264. — 15. M o n t f o r t, D.: Conchyliologie systématique et clas-
sification méthodique des coquilles. Tóm. I., Paris, 1808, p. 166— 168. — 16. d’ O r b i g h y, A.: Tableau
méthodique de la classe des Céphalopodes. Ann. Sci. d’Hist. Nat., 1826, p. 245 — 314. — 17. P a p p, A.:
Morphologisch— genetische Untersuchungen an Foraminiferen. Pál. Zeitschr., 29., 1955, p. 74 — 78. — 18.
R e n z, O. & K ü p p e r, H.: Über morphogenetische Untersuchungen an Grossforaminiferen. Eclog.
Geol. Helv., 39 1946, p. 317 — J42. — 19. Rozlozsnik P.: Bevezetés a Nummulinák és Assilinák
tanulmányozásába. Földt. Int. Évkönyve, XXVI/i, 1924, p. 1 — 136. — 20. Rozlozsnik P., Hant-
ken M. & Madarász Zs. : Nummulinák Magyarország óharmadkori rétegeibl. Földtani Szemle,
I/4, 1924, p. 159—180. — 21. Schaub, H.: Über die Zugehörigkeit dér paláozanen und untereozanen
Nummuliten zu Entwicklungsreihen. Eclog. Geol. Helv., 43, 1950, p. 242 — 245. — 22. Schaub, H.:
Stratigraphie und Paláontologie des Schlierenflysches, mit besonderer Berücksichtigung dér paláocaenen
und untereocaenen Nummuliten und Assilinen. Schweiz. Pál. Abhandl., 68, 1951, p. 1 — 222. — 23.
S c h m i d t, H.: Morphogenese et morphologie en paléontologie. Bull. Soc. Géol. Francé, Sér. 7, Tóm. I,

1959, P- 641—644, — 24. T a n Sin Hók.: On the Genus Cycloclypeus Carp. Wetensch. Med. Dienst
v. d. Mijnbouw, 19, 1932, p. 3 — 194. —25. T h a 1 m a n n, H. E.: Wert und Bedeutung morphogene-
tischer Untersuchungen an Gross- Foraminiferen fiir die Stratigraphie. Eclog. Geol. Helv., 31, 1938, p.

333— 337- — 26. Vadász E. Magyarország földtana. Budapest, 1960, 2. ed.

I

•

Morphogenetik dér Gruppé von Nummulites perforatus aus dem Bakony-Gebirge

DR. T. KECSKEMÉTI

Die morphogenetische Analvse hasiért sieh innerhalb einer Art oder einer Arten-
gruppe auf das Stúdium bestimmter morphologischer Merkmale, die sich im Laufe dér
Erdgesehichte gesetzmássig ándem. Eine statistische Untersuchung ermöglicht verschie-

dene Etappen in dér Entwieklnng dieser Merkmale festzustellen, die somit als Zeitindika-

toren in den Dienst dér Altersbestimmtmg gestellt werden können. Bei dér Anwendung
dieser Methode ergeben sich innerhalb einer Art oder einer Artengruppe solche paláonto-

logische Unterkategorien, denen dér stratigrapliischen Stufe untergeordnete chronolo-

gische Einheiten entsprechen.
Zu solchen Untersuchungen sind besonders die Arteu dér Gruppé von N. perforatus

geeignet, die im mitteleozánen Schichtenkomplex des Bakonygebirges sowolü horizon-

tal, als auch vertikal weit verbreitet und in grossen Mengen vorhanden sind. Auf Grund
dér morphogenetischen Untersuchung dér Vertreter von N. perforatus (s. 1.) in mehreren,
die Mitteleozánbildungen völlig durchquerenden Bohrungen und in mehreren ziemlich

vollstándigen Profilén von Áufschlüssen unterscheidet dér Verfasser innerhalb des
Lutets des Bakonygebirges Horizonté, welche durch je eine Art dér Gruppé von N. per-

foratus gut bestimmt werden können. Dér untere Horizont wird durch N. sismondai,

dér mittlere durch N. aturicus und dér obere durch typische Vertreter dér Art N. perfora-

tus gekennzeichnet.



KELETBORSODI VULKÁNI TÖRMELÉKKZETEK ÁSVÁNY-KZETTANI
VIZSGÁLATA

DR. POJJÁK TIBOR

Összefoglalás: A keletborsodi bamakszénmedencében a középs- és felsmiocén
folyamán — megszakításokkal — végig megtalálhatók vulkáni törmelékszórás nyomai.
A kitörési sorrend nagyjából rendes differenciálódásra utal. Elbb (az alsóbelvéti emelet-
ben) kezddött a riolittufák felhalmozódása, majd késbb (a felshelvétiben) a riolitos

d icittufáké és dácittufáké, végül (a szarmatában) az andezittufáké és andezitagglomerá-
tumoké.

A kzettani vizsgálatok alapján az alábbi öt kzettípus ismerhet fel : i. plagio-
klászos riolittufa, 2. riolitos dácittufa, 3. dácittufa, 4. amfibólhiperszténaugitandezittufa,
5. hiperszténaugitaudezittufa. A riolittufák ásványtani és vegyi szempontból a tokajhegy-
ségi riolitokkal, az andezittufák és agglomerátumok pedig a mátrai és tokajvidéki piroxén-
andezit-félékkel rokon összetételek.

A borsodi bamakszénmedencében és peremvidékein elforduló, igen változatos
kifejldés vulkáni törmelékkzetek részletes ásvány-kzettani és kzetkémiai vizsgálatával
ez ideig alig foglalkoztak. E vizsgálatok hiánya sokszor megnehezíti a térképez geológus és
bányageológus feladatát, mert a tufák pontosabb szétválasztása makroszkóposán alig is

végezhet el. Andezittufának vagy riolittufának minsítettek mindent, kétes esetekben
(átmeneti kzettípusoknál) gyakran a riolittufa javára döntve. Valóban, makroszkóposán
könnyen riolittufának minsíthet több lelhely kzete, amirl a mikroszkópi vizsgálat
— helyenként kémiai elemzéssel is kiegészítve — késbb megállapította, hogy dácittufa,
vagy horzsaköves andezittufa.

A területrl megjelent számos munka közül (1 . irodalomjegyzéket) csak A r ok-
szál 1 á s y Z. [1 ] és P o j j á k T. [7] dolgozatai közölnek részletesebb kzettani adatokat
a medence egy-egy szkebb területének piroklasztikumairól. Ebben a dolgozatban a kelet-
borsodi ('= sajóvölgyi) szénmedence különböz lelhelyeirl származó tufák és agglomerá-
tumok ásvány-kzettani és kémiai vizsgálatának eredményeit ismertetem. A kzetanyag
nagy részét magam gyjtöttem be, kisebb részben Sch'réter Z., Balogh K. és
Radnóthy E. gyjtésébl valók. A borsodi „tufakérdés” e vizsgálatokkal még nem
teldnthet lezártnak. Több lelhely kzetének részletes vizsgálata még hiányzik.

A piroklasztikuniok rétegtani helyzete

A borsodi bamakszénmedencében a középsmioeén elejétl a pliocénig megtalál-

hatók vulkáni törmelékszórás nyomai. Legidsebb a kszéntelepes csoport feküjében talál-

ható alsóhelvéti emeletbe sorolt [13] tin. „alsó” riolittufa. Ez a fekütufa a sajóvölgyi

kszénmedence területén biztosan csak Kurittyán, Szuhakálló ésSajókondó bányafeltárá-

saiból, valamint a jákfalvai és felsnyárádi fúrásokból ismeretes. Azonkívül a külszínen

Varbó községtl D-re a -0- 321 m és -0 337 m pontok között lev domb Ny-i oldalán

felvezet útbevágásban is elfordul kisebb foltokban. A nyugatborsodi területen, Borsod-

nádasd, Bekce és Fedémes környékén azonban elterjedtebb.

Az alsó riolittufa változatos kifejldés. Általában világosszürke — feliér vagy
Sárgás szín, szabad szemmel is felismerhet kvarccal és biotittal. Sajókondón apróbb

szem, Kurittyánban kifejezetten öregszem, biotitdiis és horzsakövet is tartalmaz [2].

A felsnyárádi fúrásokkal harántolt mintegy 100— 1 10 m vastag alsó riolittufa rétegössz-

* Eladta a M. F. T. Északmagyarországi Csoportjának 1962. szept. 27-én tartott szakülésén.
Kézirat lezárása 1963. I. 9.
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letben R a d ó c z Gy. közleménye [9] szerint kristály- és portufa, agyagosán bontott

tufa és tufit is mutatkozik. Réteges, finomsávos kifejldésük vízben való leülepedésre

utal.

A kszéntelepes képzdményben, ill. magában a helvéti kszéntelepben medd
beágyazásként mutatkozó riolittufa átmenetként tekinthet a fekü „alsó” riolittufa és a

kszéntelepes csoport fedjében jelentkez felshelvéti „középs” riolittufák között.

Megtalálhatók a Baross-akna, a perecesi- és lyukóvölgyi aknák, Sajókondó, Sajókazinc,

Sajóivánka, Kisbarca, Bánfalva, Sajókaza és Szuhakálló kszéntelepeiben. A köztes

tufarétegecskék száma többnyire 1 — 3, vastagsága néhány mm-tl pár cm-ig terjed.

A kszéntelepes rétegcsoportra települ, felsmediterrán (felshelvéti— alsó-

tortónai) rétegek bven tartalmaznak vulkáni törmelékanyagot. A felszínre került anyag
tisztán, vagy agyagos-márgás képzdményekkel keverten s gyakran váltogatva ülepedett

le a helvéti tengerben, azért rendszerint jól rétegzett, finomszem, tömött, szemben a

szarmata emelet tufáival, amelyek többnyire teljesen rétegzetlenek és durvább szemek.
Ez az ún. „középs” plagioklászos riolittufa és tufás agyag ma már csak kisebb foszlá-

nyokban vau meg a keletborsodi területen Dédestapolcsány, Tardona és Bánfalva kör-

nyékén. A nyugatborsodi részen: Sáta, Csokva-Omány, Csernely, Mogyorósd és Szucs-

Egercsehi környékén a középs riolittufa jóval elterjedtebb.

A tortonai emelet középs és felsbb szintjeiben fehér és világosszürke riolit-

dácit-tufát, tufitot és tufás agyagmárgát találunk mészmárga és homokos márga közé

települve. Nyomozhatok Sajókazinc, Sajógalgóc, Sajóvelezd, Sajómercse, Uppony, Bóta

környékén, továbbá Bánhorvát és Nagybarca határában [6], valamint Sajóbábony

mellett és Miskolctól É-ra az Ágazat-völgyben.

A felsmiocén (szarmata) elején a terület szárazulattá vált. Nagyobb lepusztulásra

utalnak a mintegy 60—80 m vastagságú szárazföldi kavics-, murva- és homokrétegek

Sajóvelezd, Sajómercse, Bánfalva és Bánhorvát környékén andezittufa és agglomerátum

alatt. A terület K-i és DK-i részén azonban hiányoznak.

A savanyúmagmás vulkáni tevékenység folytatódott a szarmatában is, változatos

riolit-dácittufával. Ez az ún. „fels” riolittufaszint. A riolit-dácittufa egykor kétségtelenül

jóval nagyobb kiterjedés lehetett. Megmaradt foszlányait megtaláljuk Ormospuszta,

Alacska-Kondó környékén, valamint a Sajószentpéter—Miskolc közötti dontbvonulatban

.

Anyaga rendszerint gyengén rétegzett, vagy többnyire teljesen rétegzetlen, tiílnyomóan

már száraz térszínre hullott.

A szarmata emelet jelentsebb vulkáni képzdménye piroxénes andezittufa és

andezitagglomerátum. Igen tekintélyes a kiterjedése, a vastagsága is jelents, mintegy

100— 120 m. A Ny-i és középs részeken (a sajómercsei törésvonaltól K-re a Varbó-

Harica-patak völgyéig) a domborzat 300— 350 m tszf. magasságon felüli része belle épült

fel. Keletebbre, a Sajószentpéter— Miskolc közötti dombvonulatban már alacsonyabb

térszínen is megtalálható [8, 15].

Kzettanilag igen változatos: finomabb-durvább szem, gyakran kzetüveg- és

horzsaklapilliket tartalmazó tufák breccsás és konglomerátumos rétegekkel váltakoznak.

Ez utóbbiak a szögletes vagy legömbölyödött andezitkavics és -törmelék mellett gyakran

nagyobb andezitbombákat, st pár m3-es tömböket is tartalmaznak, fleg a tardonai

völgyben, a Fehérkbérc, Eperjesbérc, valamint Upponytól É-ra a Köbölictet és Három-

köbére környékén [6, 10].

Az egész andezitösszlet ülepedési körülményei regressziós idszakra utalnak.

Az alsóbb szintek itt-ott még rétegzettek, de a felsbbekben már keresztrétegzettség

vagy álrétegzettség észlelhet, st nagyrészt teljesen rétegzetlenek.



P o j j á k : Keletborsodi vulkáni törmelékkzetek 365.

Kzettani vizsgálatok

A megvizsgált kzetek 5 típusba sorolhatók:

1. plagioklászos riolittufa (alsóhelvéti-szarmata emelet),

2. riolitos dáeittufa (felshelvéti-szarmata emelet),

3. dáeittufa (felshelvéti-szarmata emelet),

4. amfibólos hiperszténaugitandezittufa és agglomerátum (szarmata emelet),.

5. hiperszténaugitandezittufa és agglomerátum (szarmata emelet).

A felsorolás nagyjából a keletkezési sorrendnek is megfelel.

Plagioklászos riolittufa

Mint láttuk, a keletborsodi kszénmedencében az egész középs és felsmiócérr

folyamán találkozunk riolittufákkal. Kifejldésük igen változatos. Színük fehér, világos-

szürke vagy sárgásszürke. A fels mediterránba tartozó („alsó” és „középs”) riolittufa

jól rétegzett, többnyire finomabb szem, kevesebb horzsakvel. A szarmata („fels”)

riolittufának csak az alsóbb szintjei rétegesek, többnyire ftömegében rétegzetlen,

mivel már szárazulatra hullott. Rendszerint durvább szem, horzsakövet is bvebben
tartalmaz. Ásványos elegyrészei közül makroszkóposán csak a szürkésfehér, zsírosfénv

kvarc és fekete csillogó biotitlemezkék ismerhetk fel.

A tufák túlnyomó része laza, szétes. Kanadabalzsamos átitatás után is nehéz

bellük mikroszkópos vizsgálatra alkalmas csiszolatot készíteni. A csiszolatok vizsgálatán

kívül a porított kzetanyag fajsúly szerinti szétválasztását is elvégeztük az elegyrészek

százalékos összetételének megállapítása céljából.

Mikroszkópban vizsgálva a tufákat, az uralkodó üveges kötanyag mellett fleg
kvarcot, plagioklászt, biotitot és horzsakövet észlelünk, kevés a magnetit és elenyész a

piroxén, rutil és cirkon mennyisége. Néhány lelhelyrl származó tufakzet ásványos

elegyrészeinek százalékos összetételét az I. táblázat mutatja.

Lelhely
Rétegtani
helyzet

Üveges

kötanj’ag

Horzsak

!

Kvarc
Plagio-

klász
Biotit Hiper- sztén

Magnetit

+

egyéb

százai é k

Varbótól D-re 321 és 337 mp.
között „alsó” 30.2 9,3 20,7 37,3 1,8 ny. o,7

Dédestl DK-re A 283.3 környéke „középs” 22,6 10,5 32,8 28,6 4,5 1,0
Bánfalva—Szabótet A 333,6-tól
ij-ra „középs” 40,0 18,5 12,

3

25,7 2,3 ny. 1,2
Miskolc-strandfürdi fúrás
466— 468 m

,
.középs”-

,
.fels” 39,o 3,5 24,5 31,0 i,5 0,5

Miskolc-strandfürdi fúrás
470— 472 m „középs”-

,
.fels” 30.5 i 4,5 27,0 23,5 3,o 1,5

Sajószentpéter Nagvkorcsolyás-
alsó A. „fels” 38,1 5,5 22,4 30,5 2,3 ny. 1,2

Sajószentpéter Nagykorcsolvás-
felsö „fels” 18,3 37,5 15,5 26,7 i,5 ny. 0,5

Az üveges kötanyag általában 1/3-résznyi a megvizsgált kzetekben. Legtöbb
a Szabótet kzetében (40%), legkevesebb a Nagykorcsolyás fels szintjének kzetében

(
I ^,3%) Többnyire színtelen, olykor rendkívül apró ércásványt, vagy opak szemcsét

tartalmaz (Nagykorcsolyás-fels, Miskolc-strandfürdi fúrás). Az üvegtöredékek helyen-
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ként (Bánfalva) utólagos kovásodással tömör anyaggá változtak. Másutt (Dédes, Sajó-

szentpéter} az üveg részben devitrifikálódott.

A kvarc porfirosan gyakran sajátalakú: dihexaéderes vagy piramis - prizma alak-

együttest árul el. Mérete általában 300— 600 mikron közötti, de lehet nagyobb is (Nagy-
korcsolyás-alsó : 1950 mikron). Mennyisége általában 20— 30%, de aSzabótet és a Nagy-
koresolyás-fels kzetében jóval 20% alatt marad. A nagykorcsolyási kzet nagy kova-
savtartalma (73,21%) a jelents mennyiség (37,5%) kovaanyagú horzsakvel magya-
rázható. A szabóteti kzet esetében pedig a kovaanyagot fként a nagy mennyiség
kzetüveg tartalmazza. Fenti indokok mellett a két kzet esetében a plagioklászok össze-

tétele (I. késbb) is indokolja, hogy ezeket plagioklászos riolittufának tartsuk.

A földpátok csaknem kivétel nélkül plagioklászok. Mennyiségük 25— 40% közötti.

A „beágyazásként” elforduló nagyobb kristályok bázikusabbak : oligoklász-andezinnek,

ill. savanyú andezinnek minsíthetk. Szimmetrikus kioltással mért értékek alapján az

anortit %: Varbó 25— 30%, Dédes 20— 28%, Szabótet 25— 40%, Miskolc-strandfürdi

fúrás 30— 40%, Sajószentpéter 15— 35%. Az alapanyag földpátja savanyúbb: albit-

oligoklász 10— 20%-nyi An-tal. A porfiros plagioklászok 200— 500 mikron között változ-

nak. Gyakran albitikresek, néha zónás felépítések (Dédes, Sajószentpéter).Bennük
apatit és cirkon-zárványok is felismerhetk. Szanidint bizonytalan értékeléssel csak a

Nagykorcsolyás kzetében lehet észlelni.

A biotit 200— 300 mikronnyi, ritkán nagyobb (Dédes 500 mikron). Mennyisége

1,5 — 4,5% közötti. Barnásvörösen áttetsz, igen ersen pleokróos: szalmasárga, sötét-

barna. Többnyire üde, csak ritkán észlelhet a kloritosodása (Szabótet).

A járulékos elegyrészek közül a magnetit apró szemcsékben vagy porszerííen

'elhintve mutatkozik az alapanyagban. Némely tufában hipersztént is megfigyelhetünk

elenyész mennyiségben (Varbó, Bánfalva, Sajószentpéter). Rutil és cirkonszemcsék

ugyancsak szórványosan találhatók (Varbó, Miskolc-strandfürdi fúrás).

A tufák horzskdarabjaiuak anyaga amorf kzetüveg. Nagyságuk 0,5— 2 crn-nyi,

de ennél nagyobb is lehet (Nagykorcsolyás fels szült: 4— 5 cm) . Mikroszkópban a horzsa-

klikacsok falán apró földpátlécecskék és apatittk ismerhetk fel.

Riolitos dácittufa és dácittufa

Lényeges különbség a plagioklászos riolittufák és dácittufák között, hogy utóbbiak

plagioklászai jóval bázisosabbak, s a kvarc mennyisége már nem igen haladja meg a

15%-ot. A mikroszkópi s az azt kiegészít kémiai vizsgálat alapján a nagybarcai, sajó-

mercsei és az ormospusztai kzetek dácittufának, a sajóbábonyi (Piltai-puszta) és az

ágazatvölgyi (Miskolctól É-ra) kzetek riolitos dácittufának minsültek. E két utóbbit

elssorban a plagioklászok összetétele alapján (An% = 30— 55) nem tarthatjuk típusos

riolittufának az aránylag nagyobb (20% körüli) kvarctartalom ellenére sem.

E tufák ásványos összetételét a II. táblázat mutatja.

Az üveges kötanyag ezekben a kzetekben is jelents: 16— 35%. A horzsak-

lapillik általában kisebbek, mint a riolittufáknál, többnyire 1 cm alattiak, a likacsaik

falán, apró földpátmikrolitokkal. Az utólagos kovásodás fleg a sajóbábonyi kzeten

figyelhet meg.

A kvarc mennyisége a dácittufákban 10—15%, a riolitos dácittufákban 20%-nyi.

Ers visszaoldódásókkal néha több mm-es kristályokban is elfordul. Üveg és gázbuborék-

zárványok is megfigyelhetk beime.
’ A földpátok összetétele Ab-,

(1
An30—Ab 45An55

közötti. Az albitikrek mellett zónásság

is megfigyelhet (Sajóbábony, Nagybarca, Ormospuszta). Zárványként apatitot, cirkont
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•és amorf kzetüveget is tartalmaznak. Helyenként (Ágazatvölgy, Ormospuszta) ertel-

jesebben kaolinosodottak.

A színes elegyrészek közül a biotit többnyire ép, kloritosodása csak az ágazatvölgyi

•és a sajóbábonyi tufákban figyelhet meg. Lemezkéi sajátalakúak, 300— 500 mikronosak.

Hipersztént fleg a nagybarcai és ormospusztai kzetek tartalmaznak mérhet mennyi-

ségben.

II. táblázat

Lelhely
Rétegtani
helyzet

Üveges

köt-
anyag

Horzsak

Kvarc
Plagio-

klász
Biotit Piroxén

Magnetit

+

egyéb

százai ék

Sajóbábony Piltaj -pusztától K-re „fels” 16,8 37,2 27,1 21,3 2,5 ny. o ,5
Miskolctól É-ra Agazatvölgy A
232,3

Nagybarca 304 mp alatt
„fels”
„fels”

34
3.7
28.7

*5,9
17,6

20,6
ro,5

25,1
38,5

2,0
2,2 1,0

i ,7
i ,5

Sajómercsétöl D-re országúti
bevágás „középs” 19,

o

16,2 21,1* 38,9 1,8 0,5 2,5
Ormospuszta 246 mp.-tól DNy-ra,
alsó „fels” 32,0 3,5 12,6 47,3 2,6 1,0 1,0
Ormospuszta 246 mp.-tól DNy-ra,
fels „fels” 35,3 5 ,o 14,5 41,7 2,0 o ,5 1,0

* A kvarc jelents (kb. 60%-a) része nem primér-kvarc, hanem a tufaanyaghoz kevered
homokszemcsékbl származik.

Andezittufák és agglomerátumok

Az andezites vulkáni törmelékanyagnak nagy felületi kiterjedése van az egész

keletborsodi medencében. Összetétele különösen változó a hozzáelegyedett agyagos-

homokos anyag miatt. Mikroszkópos vizsgálatok céljára csak a tiszta tufarétegekbl,

ill. a tufák andezitkavicsaiból és a tömbökbl vettünk mintákat.

Az ásványok százalékos arányát részben csiszolatban, integrációs asztallal, részben

bromoformos szétválasztással határoztam meg (III. táblázat).

Az üveges kötanyag átlagosan 30— 45%, de egyes csiszolatokban a 70%-ot is

meghaladja. Csak a galambosbérci és a haricavölgyi kzetben kevesebb 30%-nál. Szín-

telen vagy sárgás (Tótvárgány-hegy, Nyúzótet, Lipótbérc), átlátszó-áttetsz és izotróp.

Több helyen finom hintésként apró opak ércásványszemcsét (valószínleg magnetitet)

tartalmaz, fleg a Háromkbérc, Köbölictet, Magas-hegy, Lipótbérc és a Harica-völgy

kzeteinek üveganyaga.

Az ásványok közül a plagioklász-földpát az uralkodó. Mennyisége általában 35%
fölötti és elérheti az 50%-ot is (Borlótet, Galambosbérc). A porfiros plagioklászok saját-

alakúak, táblásak. Kioltás alapján bázikus plagioklászok 50—70% An-tal. Igen gyakran
zónásak. Normális esetben a mag bytownit (85 — 90% An), a szegély Ab80_ 75

An 20 . 25

összetétel oligoklász. Fordított zónásság a Borlótet, Kövestet, Romány-hegy és a
Harica-völgy kzeteiben észlelhet. Az alapanyag apró plagioklásza bytownit 85% An-tal.

A porfiros földpátok zárványai vékony apatittk, biotitlemezkék, apró földpát-

kristálykák vagy barnás áttetsz üvegfoszlányok. Többnyire zónákban rendezdnek.
A zárványkoszorú rendszerint a zónás plagioklász középs öveit kíséri. A földpátok

általában épek, kaolinos elváltozás csak a Hosszúszl, Damasa- és a Harica-völgy
kzetében figyelhet meg.
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III. táblázat

Lelhely
Üveges

köt-
anyag

Plagio-
klász

Hiper-sztén

’3
d

<

Amfiból

Biotit §>S?

százalék

Bánfalva
Kövestet A 428,4
Bánfalva

3G2 39,6 5,7 3,1 8,5 2,8 4,1

Eperjesbére A 384,8 DNy ....
Nagybarca

30,7 45,4 9,3 4,8 3,2 4,o 2,6

Szokai-volgy 364 mp.-tól D . . . .

Nagybarca

'

3i,5 43,9 9,5 4,1 2,5 3,6 4,9

Dobogótet A 346, mp
Sajóvelezd

42,2 3L3 8,7 7,2 3,6 2,9 4,1

Borlótet 266 Ny
Sajómercse

25,9 47,8 12,6 5,9 2,3 2,5 5,0

Nyúzótet A 378,3 DNy
Uppony

30,0 44,4 13,5 4,9
— 3,° 4,2

Köbölictet A 450,4 D
Bántapolcsány

36 ,4 44,8 8,8 3,6 2,0 i,5 2,9

Magas-hegv A 348,8 ÉK
Tardona

34,7 42,0 11,6 "5,9 — 2,8 3,0

Lipótbérc A 382,5 DK
Tardona

4i,4 36,2 9,2 5,5 1,5 2,5 3,7

Romhány-hegy A 420,3
Tardona
Galambosbérc A 411,2 É
Kondó

45,5 29,0 10,8 7,6 2,4 z,9 1,8

22,1 50,5 13,5 6,1 2,9 i,7 3,2

Harica-völgy A 237,4 27,7 48,0 10,2 4,3 2,0 3,i 4,7

A színes elegyrészek közül legjelentsebb a hipersztén és az augit. Együttesen

io— 20%-nyi a mennyiségük. A hipersztén: augit közelíten 2:1. Csak a dobogóteti
kzetben egyez a mennyiségük.

A hipersztén sajátalakú kristályai ritkák (Eperjesbére, Galambosbére), rendszerint

szabálytalan, de üde kristálytöredékek. Fe-gazdagságát jelzi szembetn pleokroizmusa.

A Köbölictet, Nyulcza-hegy, Rózsásdl, Lipótbérc és a Harica-völgy kzetében a hiper-

sztén gyengén ércesedett.

Az augit kevesebb a hiperszténnél, de a vizsgált kzetek mindegyikében megtalál-

ható. Ez is többnyire töredékes. Automorf, zömök kristályai csak a Dobogótet és a

Romány-hegy kzetében észlelhetk. A gyenge vagy hiányzó pleokroizmus, valamint a

39— 40° körüli kioltás alapján diopszidos-augitnak minsíthet. A Hosszúszl kzetében
klorittá és kaleittá változott álalakok is mutatkoznak.

Az amfiból nagyobb mennyiségben (8,5%) csak a Kövestet kzetében észlelhet,

egyébként 3% körüli. Alaktalan töredékeinek pleokroizmusa igen ers: a -— sárga,

b = világos zöldesbama, c = élénk zöld. Kioltása 17
0 körüli. Gyakran az amfiból helyét

opak szemcsehalmaz (magnetit, limonit) tölti ki.

A biotit többnyire sajátalakú, ritkábban szabálytalan foszlányokban mutatkozik.

Helyenként (Nyulcza, Kerektövis, Eipótbérc) kloritosodott és ércesedett.

A magnetit apró oktaéderekben vagy szabálytalan halmazokban észlelhet.

A másodlagos ásványok közül a kvarc és a kalcit említhet. A koptatott kvarc-

szemcsék kis mennyiségben szinte a legtöbb kzetben megfigyelhetk. A kalcit bvebben
csak a Nyúzótet, Eigetnagy-hegy és a Szabótet kzetében keletkezett.

Az ásványos összetétel alapján az andezittufák és agglomerátumok túlnyomó,

részben hiperszténaugitandezittufák, ill. -agglomerátumok, több-kevesebb amfibóllal.

A kövesteti kzet jelents {8,5%) amfibóltartalma miatt amfibólhiperszténaugitandezit-

tufának minsíthet.
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A kzetek vegyi összetétele és rendszertani helye

A mikroszkópos vizsgálatok kiegészítéseként io mintából vegyi elemzés is készült.

Ezeket Földváriné Vogl M., Sr J. és Bidló G. készítették. Elemzés

céljára szennyezésmentes anyagot választottam ki, az andezittufánál pedig lehetleg

lávazárványokat. Az elemzések adatait a IV. táblázat tartalmazza.

IV. táblázat

I

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 (

)

Si0 2 70,02 75,78 73 ,
2 i 62,46 60,95 65,82 58,96 57,74 57,04 56,32

TiO 0,19 0,02 0,08 0,54 0,25 — o ,53 — 0,68 —
Al a03 14,97 12,51 11,82

0,8l
17 29 18,83- 15,48 18,43 17,06 19,53 16,23

Fe.Oa 2,01
0,78

1,02 2,77 1,18 3,12 5,05 5 ,
2 i 4,70 9,48

FeO 0,71 i ,37 0,38 0,12 i ,75 2,30 2,43 2,55 4,46
MnO 0,09 0,01 0,03 0,02

0,66
nyom — 0,08 — — —

MgO 0,43 0,05 0,14 0,83 1,32 i ,93 2,46 2,01 1,83

CaÓ 2,91
2,82

1,23
3,38

2,28 3,25 1,82 2,58 6,20 8,64 7,40 5,23
1,89Na.O 2,23 0,89 0,Q0 i ,73 2,50

1,76
2,25 2,95

K„Ö 3,54 3,67 3,84 1,17 1,93 2,25 2,53 1,67 1,87
t\o6 0,03 0,01 0,01 0,19

0,06
3,85

0,04 — 0,23 — 0,06 —
CO, — — 0,16 — 0,25 — 0,20 —
H„Ö- 0,68 0,29 0,54 6,03 2,94 0

, 5° 0,63 1,32 0,97
,H.O + i ,57 1,10

99,78
3,07 6,30 6,93 3,12 1,48 1,22 0,25 1 ,68

100,04 99143 99,83 99,97 100,1 I 100,20 100,17 100,36 99,96

Elemz:

'V

fl

'CÜ g
>

XL>

•5 s
'O

'(D

U •

'cd ^
>
'ü T*

d
'O

'<V

ö

u •

'cd S
>
»d Ti

d
0

U tH l-l 2 wi r-H Öl)

'3 :0 0 =0 0 -< :0 O :0 O
J ti) ti) cn fa > I fa > cq fa > w fa > fa

Lelhelyek :

r. Varbó községtl D-re, a 321 és 337 mp.
között,

2. Dédes, A 285,5 környéke,
3. Sajószentpéter,' Nagykorcsolyás ÉK-i része,

fels szint,

4. Ormospuszta, 246. mp. DNy-i része, alsó szint,

5. Ormospuszta, 246. mp. DNy-i része, fels szint,

6. Nagvbarca, 304. mp. alatt,

7. Bánfalva, Kövestet A 428,4
8. Nagybarca, Szokai-völgy 364. mp. D-i oldal,

9. Kondó, Harica-völgy A 237,4 környéke,
10. Sajóvelezd, Borlótet 266. mp. Ny-i oldal

Az elemzések szerint a Si0
2
-tartalom a riolittufáknál 70,02 — 75,78% között, a

dáeittufáknál 60,95— 65,82% között, az andezittufáknál ill. -agglomerátumoknál pedig

56,32— 58,96% között változik. Az A1
203 ,

az összes-vas és a MgO-tartalom általában a

bázikussággal növekszik. Kivétel csak az ornrospusztai kzet, melyben a vasoxid mennyi-

sége mindössze 1,30% (fels szint). Mint a mikroszkópos vizsgálat kiderítette, ez már
mállott és kaolinos-bentonitos összetevket tartalmaz, amit különben a nagy víztartalom

is tanúsít. Az alkáliák mennyisége a kovasavval csökken. Az ormospusztai kzetnél ez is

feltnen kevés.

Az elemzések alapján kiszámítottuk a kzetek Zavarickij-, Osanu-
és N i g g 1 i-értékeit, valamint a C. I. P. W.-normákat is.

Zavarickij kzetrendszerében a riolit- és dácittufák, valamint a kövesteti

amfibólos-liiperszténes-augitandezittufa a 2. osztály 3., 5. és 6. csoportjaiba, a hipersztén-

augitandezittufák pedig a 3. osztály 10. csoportjába tartoznak. A kzetek paramétereit

az V. táblázat tartalmazza.

O s a n n kzetrendszerében a riolit- és dácittufák az I. fcsoportba, az andezit-

tufák pedig a II. fcsoportba sorolhatók. A varbói és dédesi riolittufa, valamint a köves-

teti amfibólos hiperszténaugitandezittufa és a borlóteti hiperszténaugitandezittufa kis

Al-felesleget mutat. A nagybarcai és különösen az ormospusztai két kzet pedig Al-mal

tútelített (T = 6, 34, ill. 9, ol). Az Al-telítettség elbontottsággal magyarázható, melynek
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folyamán a többi fémes komponens jórészt kilúgozódott. Agyagos zárványok nem talál-

hatók e kzetekben.

V. táblázat

I.elhely, ill. az elemzés sorszáma

I 2 3 4 5 6 7 8 . 9 IO

a n ,39 12,31 10,64 3,75 5,02 7,18 8,52 8,99 9,65 7,20
c 3,57 1,46 2,70 4 ,i 9

16,46
2,30 3U 7 7,94 7,42 9,14 6,70

b
„ 4,94 2,65 2,35 19,65 14,08 12,13 14,99 11,11 18,59-

s 80 ,I 0 83,58 84,31 75 ,
6o 73,03 75,57 7 i, 4 i 68,60 70,10 67,51

a’ 33,33 40,00 — 75,44 86,13 52,94 14,29 — — 12,40-
c’ — — 5,88 — — — — 23,81 4,61 —
r 5 i ,39 57,50 85,29 17,54 6,20 30,88 57,14 47,14 62,50 70,16
m’ 15,28 2,50 8,82 7,02 7,67 16,18 28,57 29,05 32,89 17,44
n 54,22 58,06 46,75 53,85 42,86 53,85 67,80 57,14 72,73 60,00-
t 0,17 — 0,08 0,67 0,29 — 0,71 — 0,94 —

34,72 32,50 29,41 15,35 5,47 19,12 37 , 5° 30,95 38,82 46,12
a/c 3,19 8,43 3,94 0,89 2,l8

+ 33,72
2,26 1,07 1,21 1,06 1,07-

Q
kozet-
szim-

+33,85 + 41,08 + 44,64 +39,51 + 33 ,
6 i + 17,84 + n,8o + 11,76 + 13,92-

bólum 2/5 2/3 2/5 2/6 2/6 2/6 2/6 3/10 3/10 3/10

iÓ

si al fm C alk k mg O c/fm
met-
szet qz Magmatípus

1. 353,0 44,6 14,5 15,8 25,1 0,46 0,23 0,52 1,08 VI. + 152,4 yosemitites
2. 481,7 46,9 9,2 8,4 35,5 0,42 0,04 0,54 0,92 V. + 239,7 aplitgránitos

3 - 458,3 43,6 12,0 15,4 29,0
8,4

0,53 0,09 0,31
0,63

1,28 VI + 242,5 aplitgránitos

4 - 335,5 54,8 l8,I 18,7 0,46 0,29 1,04 VI. + 201,9 yosemitites
5 - 35o,o

316,5
63,8 13,1 11,0 12,1 o,57 o,55 0,39 0,84 V. + 201,7 yosemitites

6. 43,9 27,8 13,3 15,0 0,46 o,34 0,41 0,48 IV. + 156,4 granodioritos

7 - 198,8 36,6 2Q,2 22,3 n ,9 0,32 o,33 0,44 0,76 V. + 5 i,o peléeites-tonalitos
8. 176,7 30,7 29,4 28,3 11,6 o ,43 0,38 0,41 0,96 V. + 30,3 peléeites-tonalitos

9 - 177,9 35,8 27,1 24,7 12,4 0,2 7 o,34 Oj4i 0*91 V. + 28,5 peléeites
IO. 177,8 30,1 42,8 17,6 9,5 0,40 0,20 0,53 0,41 III. + 39,9 tonalitos, ill.

kvarcdioritos

A riolittufák si-értékei jól egyeznek a Ven dl A. által [14] a magyarországi

riolitokra megállapított széls értékekkel (350—480), valamint a Hermann M.
által [3] közölt Telkibánya környéki riolitok értékeivel is (351,6— 496,0). Az andezittufák

közül a hiperszténaugitandezittufák si-értékei meglehetsen egyöntetek (176,7—177,9)

s a mátrai és telkibányai andezitekéhez hasonlók (162— 185) . A kövesteti kzet savanyúbb

(si = 198,8).

Magmatípus a riolittufáknál aplitgránitos-yosemitites, a dácittufáknál yosemitites-

granodioritos, az andezittufáknál pedig peléeites-tonalitos.

Az amerikai kzetrendszerben riolittufáink és dáeittufáink az I. osztály 1. és 2.

alosztályába a 3. és 4. rendbe, az andezittufák pedig egységesen a II. osztály 1. alosztály

4. rendjébe tartoznak.

A vizsgálati eredmények összefoglalása

1 . A keletborsodi (sajóvölgyi) kszénmedencében és peremvidékein a savanyúbb

piroklasztikumok nagyobb része plagioklászos riolittufa, kisebb része, fként a felshelvéti

és a szarmata emeleti dácittufa. A riolittufa ásványtani és kémiai összetétel alapján elég

jól egyezik a tokajhegységi riolitokkal, úgyhogy legalábbis a keletborsodi terület riolit-
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tufái genetikailag velük összefüggésbe hozhatók, amint ezt Vadász E. is hangsúlyozza.

[13 ].

2. Az andezittufa és -agglomerátum túlnyomólag hiperszténaugitandezites, rit-

kábban amfiból- vagy amfibólos hiperszténaugitandezit anyagú. Vegyi alkat szerint a

mátrai és toka
j
vidéki piroxénandezit-félékkel rokon összetételek. Durvabrecesás és-

tömbös kifejldés alapján mátrai vagy tokajhegységi kitörési középpontokból alig

származtathatók. A Tardona-környéki Fehérkbérc és Eperjesbérc, valamint a Sajó-

mercse—Sajóvelezd határában lev Háromkbérc és Köbölictet nagy, szögletes andezit-

tömbös breccsái arra utalnak, hogy e helyen kell keresnünk a kitörési középpontokat

[6, 10]. Jaskó S. közleménye [4] szerint a sajókazai Ráró-hegyen mélyített fúrás

150m vastag andezitbreecsát harántolt. Ez szintén a kitörési központ közelségét bizonyítja.

3. A kitörési sorrend nagyjából rendes differenciálódásra utal, a savanyúbbaktól

a bázisos tagok felé halad. Legkorábbi a riolittufák felhalmozódása, mely az alsóhelvétitl

megszakításokkal a felsszarmatáig tartott. Utána a riolitos dácit-, 'majd dácittufák

következtek a felshelvétitl ugyancsak a szarmatáig terjeden. Késbb az alsó szarmatá-

ban amfibólos hiperszténaugitandezittufák (Kövestet), valamint hiperszténaugitande-

zittufák és agglomerátumok halmozódtak fel.

IRODALOM—UTERATUR
1. Arokszállásy Z.: Tufatanulmányok Sajószentpéter környékén. Bölcsészdoktori érte-

kezés. Szeged, 1936. — 2. B a 1 o g li K. : A Bódva és a Sajó közötti barnakszénterület földtani viszonyai.
Földt. Közi. EXXIX. 1949. — 3. Hermann M.: Telkibányai riolitok és andezitek petrográfiája és
petrokémiája, Fcldt. Közi. I.XXXII. 1952. — 4. Jaskó S.: Pliocénkorú kéregmozgások a borsodi barna-
kszénmedencében. Földt. Közi. XC. k. 1960. 5. P a n t ó G.: Beszámoló a vulkáni hegységek kutatásának
idszer kérdéseirl tartott vitaülésrl. M. Á. F. I. F,vi jel. az 1957— 58. évrl. — 6. P o j j á k T.: Jelentés
a MÁSz megbízásából 1948. nyarán a borsodi szénmedence területén végzett földtani vizsgálatokról. Kéz-
irat, Bp., 1948. — 7. Pojjak T.: Sajóvelezd-, Uppony- és Nagybarca-környéki vulkáni tufák ásvány-
kzettani vizsgálata. A Nehézipari Mszaki Egyetem Közleményen I. köt. 1957. — 8. Radnóthy E.:
Földtani vizsgálatok a borsodi kszénmedence déli részén. Földtáui Közi. UXXVTII. 1948. — 9. Radócz
G y.: A borsodi barnakszénkutatás új eredményei. Földtani Közi. XC. k. 1960. — 10. ,S c h r é t e r Z.:
Uppony, Dédes és Nekézseny, továbbá Putnok vidékének földtani viszonyai. Földt. Int. Évi Jel. 1941—42.
évrl. — 11. Schréter Z.: A borsod-hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása. Földt. Int.
Kiadványai, Bp. 1929. — 12. Vadász E.: A borsodi szénmedence bányföldtani viszonyai. Földtani
Int. Kiadványai. Bp., 1929. — 13. Vadász E.: Magyarország földtana, Bp., 1960. — 14. Vendl A.:
A magyarországi riolittípusok. Mát. Term. Tud. Közi. 1929. — 15. Vitális I.: Felvételi jelentés Bánfalva
környékérl. A MÁSz. részére készült kézirat.

Mineralogiscb-petrographische Untersuchung dér vulkanoklastischen Gesteine von O-Borsod;
(N.-Ungarn)

DR. T. POJJÁK

lm Borsoder Braunkohlenbecken können die Spuren von Auswürfen von Vulkano-
klastiten vöm Anfang des Mittelmiozáns an bis zum Pliozán angetroffen werden.

Am áltesten ist dér unterhelvetische sog. »untere« Rhyolithtuff, dér im Liegenden
des Kohlenflözkomplexes lágert. Er ist aus Bergbauaufschlüssen bei Kurittyán, Szuha-
kálló und Sajókondó, aus Bohrungen bei Jákfalva und Felsnyárád und aus Ausbissen
bei Varbó bekannt. Er ist sehr mannigfaltig ausgebildet, wobei sicli gröber- und feiner-
kömige Kristall- und Staubtuffschichten mit in Tonmineralien zersetztem Tuff und Tuffit
abwechseln.

Dér Rhyolithtuff, dér als Bergmittel im helvetischen Kohlenflöz eingebettet beo-
bachtet werden kann, stellt einen Übergang zwischen dem liegenden »unteren« Rhyolith-
tuff und dem den Kohlenflözkomplex überlagernden oberhelvetischen »mittleren« Rhyo-
lithtuff dar. Die Máchtigkeit dér inzwischen auftretenden, dünnen Tuffschiehten schwankt
zwischen ein paar mm und ein paar cm. Im Hangenden des Kohlenflözkomplexes sitid

gewölmlich gut gesehichtete, mit feinkörnigen, dichten tonig-mergeligen Bildungen ge-
mischte, oberhelvetisch-untertortonische Tuffe und tuffige Tone zu finden. Dieser sog.
»mittlere« Rhyolithtuff ist im Gebiet von O-Borsod, und zwar in dér Umgebung vöm
DédesTapolcsány, Tardonatmd Bánfalva schon lediglieh in kleineren Fetzen vorhandem
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In den mittleren und den liöheren Horizontén des Tortons bei Sajókazinc, Sajó-
galgóc, Sajóvelezd, Uppony, Bóta, Bánhorvát, Xagybarca, Sajóbábony und Miskolc
treten Rhyolith-Dazittuífe, Tuffite und tuffige Tonmergel auf, die sieh zwischen Tonmer-
gel und sandige Hergel eingelagert habén. Die sauermagmatische vulkanische Tátigkeit
setzte sich auch im Sarmat fórt und lieferte Rliyolith-Dazittuffe. Das ist dér sog. »obere«
Rhyolithtuff-Horizont. Zr Zeit sind aber nur manche Fetzen dieser Produkte in dér
Umgebung von Ormospuszta, Alacska-Kondó und im Hügelzug zwischen Sajószentpéter-
Miskolc vorhanden.

Xamhafte vulkanische Bildrmgen des Sarmats sind die Pyroxenandesittuffe und
die Andesitagglomerate. Sie weisen eine betráchtliche Ausdehnung und erhebliche
Máchtigkeit auf (ioo— 120 mj.lhre lithologische Zusammensetzung ist sehr abwechslungs-
reich: es wechseln sich feinere und gröbere, oft Gesteinsglas- und Bimssteinlapillis ent-
haltende Tuffe mit brekziösen und konglomeratigen Schichten ab. Die Ausbildung des
ganzen Andesitkomplexes weist auf eine Regressionsperiode hin.

Die untersuchten Gesteine lassen sich in fünf Typen einstufen: 1. plagioklasführen-
der Rhvolithtuff (Unterhelvet-Sarmat), 2. rhyolithführender Dazittuff (Oberhelvet-
Sarmat), 3. Dazittuff (Oberhelvet-Sarmat), 4. amphibolführender Hypersthenaugitande-
sittuff und -Agglomerat (Sarmat), 5. Hypersthenaugitandesittuff und -Agglomerat (Sar-

mat).
Die Prozentsátze dér Mineralbestandteile des plagioklasführenden Rhyolithtuffs

sind in dér Tabelle an Seite3Ó5. angefülut. Kennzeichnend ist die erhebliche Menge des
Gesteinsglases (30— 40%). Die Feldspate sind durch Oligoklas-Andesine vertreten. Dér
rhyolitliführende Dazittuff und dér Dazittuff unterscheiden sich mit ihrem geringeren
glasigen Bindemittel (siehe Tabelle an Seite 367.) und mit ihren basischeren Plagioklasen
vöm Rhvolithtuff. Die Plagioklase des Andesittuffs und Agglomerats sind Andesin-
Labradorite mit 50— 70% An. Unter den farbigen Bestandteilen herrschen das H}-per-
sthen und dér Augit vor, und nur das Gestein am Kövestet enthált eine bedeutende
Menge von Amphibol (siehe Tabelle an Seite 368 ).

10 Proben dér untersuchten Gesteine sind auch chemisch analysiert worden (Ta-
belle an Seite 36g). Die aus den Analvsendaten ennittelten verschiedenen Xormen sind
im ungarischen Text zu finden. Auf Grund dér mineralogischen und chemischen Unter-
suchungen stimmen die Rhyolithtuffe mit den Rhvolithen des Tokaj-Gebirges ziemlich
gut überein, und die Andesittuffe und -Agglomerate zeigen eine áhnliche Zusammenset-
zung sowohl mit den Pyroxenandesittuffen des Mátra-Gebirges, wie auch mit denen dér
Tokaj-Gegend.

Xeben dér Zurückfiilirung dieser Gebilde auf einen gemeinsamen Magmaherd
lásst ihre grobbrekziöse und blockartige Ausbildung die Existenz von lokálén Ausbruchs-
zentren vermutén. Als solche Zentren mögen Háromkbérc, Köbölictet, Fehérkbérc
mid Eperjesbérc gedient habén. Die Reihenfolge dér Ausbrüche deutet auf eine normale
Magmadifferenzierung hin.



FINOMRÉTEGTANI VIZSGÁLATOK A KISKUNSÁGI ÉDESVÍZI
KARBONÁTKÉPZDMÉNYEKBEN

MUCSI MIHÁLY*

Összefoglalás) A Duna—Tisza-köz mélyedéseiben nagy területeken található laza
karbonátiszap és „réti mészk”. A karbonátrétegek idbeli tagolódására eddig nem volt
adatunk. A fekii futóhomokból kis egyedszámmal száraz és hideg éghajlatot jelz fajok
kerültek el. Az erre települ homokos mészkben megjelennek az idszakos és állandó vizet
kedvel puhatestek, ami az éghajlat csapadékosabbá válását mutatja. A tömött mészk-
ben, amely a következ szint, az egyedszám, valamint az állandó vizet igénylk %-os
mennyisége a legnagyobb. Ez ersen csapadékos, az elznél hvösebb kiimára utal. A
következ vékony, lemezes mészk csak pár cm vastag, teljesen faunamentes. Az ezt fed
karbonátiszapban az egyedszám igen alacsony, az állandó víziek a hidegkedvelkkel együtt
kimaradnak. A társulás elssorban idszakos vízi, vízparti és nedves térszíni alakokból áll,

fontos jellemzje a melegkedvel fajok megjelenése. Mindez az éghajlat szárazabbá és
melegebbé válására vall, ez az irányzat a karbonátiszap fels része felé fokozódik. A leg-

fels képzdmény ersen humuszos, homokos aleurit, vagy aleuritos homok, amelyben az
egyedszám ugrásszeren megn, különösen az idszakos vízi és vizparti fajok szaporodnak,
ugyanakkor a száraz térszíni melegkedvelk mennyisége csökken. Ezekbl a klíma csapa-
dékosabbra és kissé hvösebbre fordulását következtethetjük.

A pollenvizsgálat az alacsony egyedszám (20— 40) ellenére is bizonyos egyeztetést
tesz lehetvé a faunaösszetétel változásaival.

A Duna-Tisza közi ÉNy— DK-i irányú mélyedésekben („laposokban”), a nagy
humusztartalmú talajréteg alatt, mintegy másfél méteres vastagságban karbonátüledékek

mutatkoznak. E karbonátképzdményeket földtani szempontból elször M i h á 1

1

z I.

és M. Faragó M. [10, n, 12, 13] vizsgálta. Szerintük ezek anyaga a felszíni futó-

homok és lösz kilúgozott karbonátanyagából származik. A „mésziszap” jelents mennyi-

ségben tartalmaz MgC03-ot, a „réti” mészk MgC03
-tartalma alárendelt.

Miháltz I. — Faragó M. [10] szerint a karbonátiszap valószínleg nagyobb
szódatartalmú szikes tavakban rakódott le; a mészk szódamentes víz alján lassan vált

ki az oldat COs-feleslegének a felmelegedés okozta elillanása, esetleg a vízi növényzet

C0 3-elvonó hatása következtében. A szódamentes kiválást jelzi az is, hogy a „réti”

mészkben mindig van puhatest vázmaradvány, a karbonátiszapban ritkán. A vegyi

összetétel nem mutat vidékenkénti szabályosságot.

A Duna-Tisza közi édesvízi karbonátképzdményekre vonatkozó ismereteket

Kriván P. foglalta össze és értékelte. [9] Az édesvízi, biogén eredet mészk
képzdését nagy vízálláshoz kapcsolódó, magasabb szintben való településnek s a

tavikrétát (karbonátiszap) mélyebb szint, kis vízálláshoz kapcsolódó településnek

tartja, amitl azonban az e dolgozatban közölt települési viszonyok eltérnek. A
karbonátiszap származásának jellegét fed evaporit elnevezést Kriván P. alkalmazza

elsként. Kriván P. a tavikréta MgC03
-tartalmának ásványos megjelenési fortná-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1962. október 3.-Í eladóülésén. Készült a szegedi
József Attila Tudományegyetem Földtani Intézetében. Kézirat lezárva 1962. nov. 28.

7 Földtani Közlöny
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ját N e m e c z E. röntgendiffrakciós eredményeit alapul véve dolomitnak határozt a

meg. A tavikréta dolomittartalmának DTA-vizsgálatokkal való felismerését a tavikréta

változó mennyiség, karbonátos és szulfátos kötés alkálitartalma megakadályozta. E
meghatározási zavarótényez kiszrésére Földváriné Vogl M. és Koblencz
V. DTA-vizsgálat sorozatokat végzett ismert alkálikarbonát, -szulfát, -klorid tartalmú
dolomitmintákon

.

Miliáltz I. és KrivánP. „Alföldi Kongresszus ”-i (1952) eladásaihoz
kapcsolódó hozzászólásban mutatta be Zólyomi B. a kiskunhalasi Fehértó üledék-

sorának palynológiai feldolgozására alapozott rétegtani állásfoglalását, amely mindkét
szerz rétegtani állásfoglalásával egyez eredményt szolgáltatott.

7 . ábra

.

Az 1. feltárás környékének szelvényvázlata. Jelmagyarázat: r. Fekv futóhomok, 2 ..

Édesvízi mészk alsó, homokos rétegtag, 3. Tömött édesvízi mészk (középs rétegtag), 4. Tikacsos, kar-
bonátiszapos édesvízi mészk (fels rétegtag), 5. Karbonátiszap, 6. Humuszos, aleuritos homok, 7. Fels-

holocén futóhomok, 8. Jelenkori futóhomok kissé humuszosodott felszíne

Fig. 1. Coupe schématique des environs de l’affleurement. Légende: 1. Sables mouvants sous-jacents

,

2. Travertin, membre inférieur sableux, 3. Travertin compact (membre moyen), 4. Travertin poreux á
vasé carbonatée (membre supérieur), 5. Vasé earbonatée, 6. Sable á humus et á grés boueux, 7. Sables

mouvants holocénes supérieurs, 8. Surface légérement humifiée des sables mouvants récents

A jelenlegi kutatási területen, Csólyospálos környékén, a feltárások anyagát 5— 15

cm-ként gyjtöttük be, vizsgálataink finomrétegtani irányzatának megfelelen. Édesvízi

mészk Csólyospálos környékén uralkodólag a legkeletibb idszakos viz tómedencében

található (1. feltárás: Újvári Illés, Csólyospálos, Tanya 314). Ny-ra lev idszakos viz
tómedencékben karbonátiszapos, esetenként mészköves és karbonátiszapos kifejldés

mutatkozik (2. feltárás: Csólyospálos, Aranykalász Termelszövetkezet).

A feltárások és a közeli kutak legidsebb képzdménye futóhomok (1. ábra).

Ennek egyenetlen felszínén alul szakadozott foltokban, feljebb összefügg rétegben

meszes homok, majd homokos mészk települ. Vastagsága 20— 30 cm. Mindkét vizsgált

feltárásban megtalálható. Ez az édesvízi mészk alsó rétegtagja. A DK-i feltárásban erre

fokozatos átmenettel települ a tömött kifejldés 20 cm-es középs rétegtag. Erre pedig

éles határral települ az 5— 6 cm-es fels rétegtag. A fels rétegtag finoman rétegzett, er-

sen likacsos, édesvízi mészk. Likacsait kiszárított állapotban rázásra kihulló homokos

karbonátiszap tölti ki.

Az édesvízi mészk feletti karbonátiszap fehér, szürkésfehér, laza, könnyen

szétmorzsolható. Vastagsága az 1. feltárásban 20 cm, a 2. feltárásban 70 cm.

A karbonátiszap gyors változással megy át a felszíni 20— 30 cm vastag, igen humu-
szos, aleuritos homokba.

A rétegsort a medencék peremén, helyenként 1 — 2 m vastagságot is elér fels-

holocén futóhomok borítja.
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Forró sósavas módszerrel végzett karbonátmeghatározás szerint az i . feltárás fekv
futóhomokjának karbonáttartalma a felszíni futóhomokénál valamivel nagyobb. A több-

let oka valószínleg a felette lev karbonátrétegekbl jöv utólagos beszivárgás (2. ábra).

A karbonáttartalom az édesvízi mészk alsó tagjában rohamosan emelkedik (65%),

az alsó és középs tag határán 47%-ra esik vissza. Ugyanitt réteglap szerinti elválás

tapasztalható. Helyi jelleg homokbefúvás okozhatta a hirtelen csökkenést. Az édesvízi

mészk középs rétegtagjában az összes karbonát mennyisége tovább emelkedik és a

karbonátiszap alsó részében éri el a maximumot (87%). Ez állandóbb jelleg vízzel

borítottságra mutat. Felette a karbonáttartalom elbb lassan, majd rohamosan csökken

és a fels humuszos részben már csak 25% körül van.

Az oldási maradék szemcseösszetételében 0,06 mm 0-nél finomabb rész csak a

karbonátiszap fels részében jelents (20%). A finomhomok részleg jelentsége (0,06—
0,1 mm 0) már nagyobb, az oldási maradék szemcseeloszlási maximuma azonban minden

esetben a 0,1 — 0,2 mm 0 közti apró homokrészlegre esik. A 0,2 mm 0-nél durvább rész

mennyisége csak a fekv futóhomokban jelents. A karbonát képzdmények oldási

maradéka szemcseösszetételi alapon is futóhomoknak minsül.

A 2. feltárásban a karbonáttartalom nem éri el az 1. feltárásban észlelt értékeket.

A mészkréteg fels határától felfelé nagyobb, de itt is csak 59%-ot ér el (3. ábra) . Az oldási

maradék szemcseösszetételében nincs lényeges eltérés. Az oldási maradék összmennyisége

nagyobb (Ny-ra lev futóhomok terület közelsége!).

A mészkrétegek gyakorlatilag is fontos tömöttségi viszonyait jól jellemzik a faj-

súly, térfogatsúly és hézagtérfogat változásai. Az 1. feltárás egyes rétegtagjainak több

mintából kapott átlagadatait az I. táblázat mutatja:

I. táblázat

Fajsúly
g/cm 3

Térfogat-
súly
g/cm 3

Hézag-
térfogat

0/
/o

Fels, vékonyréteges laza mészk . . .

Középs, tömött mészk
Alsó, homokos mészk

2,790
2,748
2,729

i ,958
2,034
i ,974

29,82
25,77
27,69

A fajsúly a fels rétegtagban a legnagyobb (MgCOs
tartalom).

Az 1. feltárás mészk rétegsorának fels rétegtagja kivételével mind a fed kar-

bonátiszap, mind a mészk nagy mennyiségben tartalmaz puhatest héjmaradványokat.

Jóllehet a puhatestek nem szintjelzk a negyedkorban, mennyiségi biosztratigráfiai

módszerekkel azonban lehetséges, st könny rekonstruálni az éghajlat és a vegetáció vál-

tozásait, így pedig közvetett úton az üledékképzdés közelebbi kora is meghatározható. Az
elkerült csigák (42 faj) és kagylók (2 faj) ma is élnek, élettér igényük ismert. A faunaegyüt-

tesek alapján végzett finomrétegtani felbontás jól egyezik az üledékkifejldési tagolással.

Mintánként 8 kg anyagot dolgoztunk fel. 3 mintánál az anyag felének feldolgozása-

kor az egyedszám meghaladta a 2 ooo-et, ezeknél a %-os arány 4 kg-ra vonatkozik, de

az összdarabszámnál a teljes anyagot vettük figyelembe. Összesen 37 975 db puhatest
egyed és 1 903 db Charales oogonium került el. A preparálást a karbonátiszapból és a

humuszos részbl iszapolással, a mészkbl pedig ismételt fagyasztással és tördeléssel

végeztük. A nagyobb vázak meghatározása és számolása a szájadék vagy a tekercs fels

részének figyelembevételével történt.

Az üledékképzdés körülményeinek pontos megismeréséhez az elforduló fajokat

M i h á 1

1

z I. kezdeményezésére, Horváth A.-val folytatott megbeszélések alapján

csoportosítottuk, a H o r v á t h-féle eddigi beosztás módosításával. Az öt fkategóriánál

a vízigényességet, az alkategóriáknál a hmérsékleti igényt vettük figyelembe.
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I. Állandó vizet igényl fajok fcsoportjába a kopoltyús vizicsigákat

és kagylókat, valamint az állandó vizet igényl tüds csigákat osztottuk be. (II. táblázat)

Alcsoportok: hideg, euriterm és meleg.

II. Idszakos vízzel megelégedk csoportjába a nyári kiszára-

dást leginkább elvisel fajok kerültek. Alcsoportok: min t elbb.

III. Vízparti fajok: ez a kategória azonos Horváth A. „amfibikus”

csoportjával. Az idetartozó csigák a vízközeit és a magas páratartalmat kedvelik, leg-

gyakrabban nedves moha között és a vízbl kiálló növényeken élnek. Alcsoportként itt

csak az euriterm fajok szerepelnek.

IV. Szárazföldi nedvességkedvelk csoportjába a Horváth-
féle beosztás ligetlakó és ubiquista fajait, valamint a földalatti életmódú Caecilioides

acicula-t tettük. A ligetlakók szinte kivétel nélkül az árnyékos, bizonyos mértékig nedves

területek állatai, faunánkban azonban minimális mennyiségben fordulnak el, ezért nem
tartottuk szükségesnek az egyéb nedvestérszíni fajoktól való különválasztásukat. Mind-

három alcsoport megkülönböztethet.

V. Szárazföldi, nedvességet nem igényl fajok. Az általunk

vizsgált két feltárásban csak melegkedvelt találtunk. A Helicella obvia, a H. hungarica,

a Cepaea vindobonensis a legszárazabb domboldalon is tömegesen gyjthet. A
Helix pomatia a kissé árnyékos területek lakója inkább, de mivel a szárazságot is

jól tri, indokolt ebbe a csoportba való sorolása. A Chondrula tridens és Abida

frumentum tág tréshatárú a nedvességgel szemben, viszont ersen meleg-

igényesek.

Az 1. feltárás fekv futóhomokjából nem került el meghatározható vázmarad-

vány (2. ábra). A homokos mészk alsó részében az idszakos kiszáradást elvisel fajok

uralkodnak, az állandó vizet igénylk százalékos mennyisége kis érték. A társulásban

nedvestérszíni euriterm és melegkedvel fajok (Vallonia enniensis, V. pulchella, Pupilla

muscorum) szerepelnek még, valamint a szárazföldi, nedvességet nem annyira igényl

Cepaea vindobonensis. Az egyedszám a rétegsorban felfelé haladva emelkedik és az alsó

és középs rétegtag határán éri el legnagyobb értékét. A karbonátok kicsapódásának

megindulásakor az éghajlat meleg, enyhén csapadékos.

A középs édesvízi mészk rétegtag felé szaporodnak az állandó vizet igényl

hidegkedvel fajok (Pisidium obtusale, Valvata pulchella, Bithynia leachi), a szárazföldi

nedvességkedvel euritermek helyett a hidegkedvelk szaporodnak, ugyanakkor a száraz-

térszíni melegkedvel Cepaea vindobonensis már nem található a populációban. Ez okvet-

lenül hidegedést és a csapadék növekedését, az egyedszám magas volta pedig a gazdag

növényzetet jelzi.

A tömött középs mészkpadban a hidegkedvel és hidegtr fajok együttes

mennyisége közel 95%. Az állandó és idszakos víziek százalékos aránya itt a legmaga-

sabb. Az idszakos vízzel megeléged fajok mennyiségileg uralkodók, ez természetes,

hiszen számukra is megfelelbb az állandó víz jelenléte. A vízparti és a szárazföldi ned-

vességkedvelk aránya a vízpartiak javára eltolódik. A fenti adatokból csapadékos
éghajlatú, gazdag parti növényzet, nyílt víztükör , hideg-
víz ,,t ó”-ra következtethetünk ebben a szintben. Ez az üledékkifejldéssel teljesen

megegyezik. A hidegkedvelk szaporodása nem okvetlenül az éghajlat általános hvös-
dését jelenti, csak a b csapadék miatt létrejött állandó vízborítást. A sok hidegkedvel

faj tehát mikroklíma jelenség is lehet.

A vékony lemezes elválású mészkbl (fels rétegtag) még
töredékben sem került el egyetlen egyed sem. Hiányuk teljes beszáradást követ utó-

lagos kioldódással, vagy a szódatartalom ers emelkedésével magyarázható. (A 2. ábrá-

ban ennek a rétegnek a faunamentessége nincs feltüntetve.)
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A karbonátiszap alsó részében az egyedszám 66o-ról 194-re esik vissza.

A százalékos arány az idszakos vízzel beér és tág élettérigény Anisus spirorbis és

Succinea oblonga javára tolódik el, együtt 65%. A szárazföldi nedvességkedvelk százalé-

kos mennyisége változatlan, viszont a melegkedvelk hirtelen megjelennek és mennyisé-

gük a 20%-ot is eléri. Az Anisus spirorbis és a Succinea oblonga, ha az abszolút egyed -

számot vesszük figyelembe, szintén lecsökkent, tehát a körülmények számukra is romlot-

tak. A leírt cönozisból a víz magas szódatartalmára, hosszabb ideig tartó nyári kiszára-

dásra és határozottan gyér növényzetre tudunk következtetni.

A karbonátiszap fels részében a szárazföldi nedvességet nem igényl meleg-

kedvelk az idszakos és vlzparti fajok rovására szaporodnak. Uralkodó a Chondrula

tridens. A Helicella hungarica és a H. obvia mennyisége is emelkedett, ez a nyári szárazság

fokozódását és az éghajlat további melegedését jelenti. A karbonátiszap fels része kissé

humuszos, ez azonban a fed humuszszintbl való leszívárgás következménye is lehet.

A fed humuszos, aleuritos homok faunaképe mérsékelten nedves

éghajlatot jelez idszakos vízborítással, sok Anisus spirorbis és Succinea oblonga, igen

kevés Bithynia leachi és Valvata cristata. A hmérséklet az elzhöz képest hvösödött,
de még inkább meleg az Abida frumentum, Chondrula tridens, Helicella obvia, H. hungarica,

jelenléte összesen 31,2%. A vegetáció dús, amit a nagy humusztartalom mutat.

A 2. feltárás fekv futóhomokjából is került el néhány faj kis egyedszámmal.

A legalsó múltában csak Galba truncatula-t találtunk 2 példányban (v.ö. 8,000-es maxi-

mummal). Határozottan hidegkedvel, kevés idszakos vízzel megeléged faj. Felmerül

a gondolat, hogy a fekü futóhomok pleisztocén település, ami a pollenvizsgálattal össze-

egyeztethet, ugyanis innen kizárólag néhány Pinus silvestris került el.

A fekv futóhomok fels részében talált valamennyi faj idszakos vízi és száraz-

földi nedvestérszíni. Az euriterm fajok (Stagnicola palustris, Anisus planorbis, A. spiror-

bis, Succiena oblonga) ilyen aránya homoki területeken idszakos viz, gyér növényzet
tocsogókban található. Az elenyész egyedszám azt mutatja, hogy ezek a fajok is csak

tengdve élhettek. A cönozis feltétlenül kevés csapadékra utal, a hmérséklet az elbbi-

nél melegebb (Stagnicola palustris, Anisus planorbis) .

1 m-ig ersen homokos édesvízi mészkövet találunk. Faunája igen

gazdag, egy mintában meghaladja dm3-ként a 2000 db-ot. Az állandó és idszakos vízi

euriterm fajok uralkodnak a százalékos összetételben, de a hidegkedvelk mennyisége is

emelkedik. A vízparti fajok közül a Succinea pfeifferi érdemel említést, csak a mészkben
szerepel. A Succineák közül leginkább vízigényes, amit az is mutat, hogy az él példányo-

kat legkönnyebben a vízbl kiálló növényekrl gyjthetjük és a víz szódatartalma iránt is

érzékeny. A szárazföldi nedvességkedvel fajok közül a hidegkedvelk mennyisége az

euritermeknél nagyobb. A populáció alapján az adott területen csapadékos, az elznél
hvösebb éghajlattal kell számolnunk, a nagy egyedszámból következtetve határozottan

gazdag vegetációval.

1,0— 0,9 m mélységben laza, kissé lemezes elválás ú mészk
van. Az állandó vizet igényl fajok összmennyisége csökken, az idszakos vízzel meg-
elégedk százalékos aránya változatlan, a vízparti Succinea oblonga mennyisége emelkedik
egyedül, ez az állandó víztükör visszahúzódását jelentheti, de a magas egyedszám gyakori

és teljes kiszáradásokat kizár, nem i'xgy, mint az 1. feltárásnál, ahol ebben a szintben

egyetlen egyed sem fordult el.

A karbonátiszap alsó részében újabb százalékos maximummal szerepel-

nek az állandó vízi hidegkedvel fajok. Ez látszólag ellentétben áll azzal a ténnyel, hogy
itt az üledék kiválásának nagy szódatartalmú vízben kellett megtörténnie. A magyarázat
csak az lehet, hogy az állandó víziek közül a Pisidium obtusale, amely a szódatartalomra

•érzékeny, nemhogy emelkednék, hanem csökken; a szódatartalommal szemben közöm-
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pirorbis

I,

20.

Planorbis

corneus

I,



M u c s i : Kiskunsági édesvízi karbonátképzdmények 383

uo

d
M

GO

o
O
o

00

M
qj0"

qj
d

uo

d q0"

O
UO

CS

'O
ro

N
O
On
tv

M
Gi

cq

M
N
OO M

0
d d

cq
o' qd

<q
h' O

Cl

O

«n

d
W
CO
w

uo

M

UO
CD

O
qj0"

>0
ro

M
ÍN
0"

M
d

uo
O
O"

2,0

VO
UO
M

o
M
O

cq
d

m
o
d

uo
uo
oq

O
°q.
M

uo
O
O

UO

M
'

tV

vd
M

N
O

W
O”

uo

o'

10

d

ÍN.

d
tv

O
UO

d
uo
<D

6
»n
cq

O

M

OJ
d

uo
M
o

10

6 Cq

O"

N
d

Cq

M
n
d

uo

6

w
0

UO

q.
-

0
N
0"

uo
cq

6
ro

O"

CN
ro
ro
N

cq

M
qd
M

cq
0"

O

ro

uo

ro

O"

M
O

vq
d O" O"

ro
G\O

O
Cn
co

co

O

N
M

oq
d* O

cq
0"

Cq

O
Cq

O
UO

O"

ro

O"

q\
tv

in

O

tv

o

ro

vo

tV

d
uo

o
tv

d
ív

O
tv

O
uo

O
c*q

0
H

qj
M

-O
cs

m
o'

cq cq

d d
uo

0
cq

M
O
id

ro

d
ro

uo

O"

cq

d £ <q
co

M
O

in

o
uo

uo

cq
00"

<q
OO**

in

O
uo

0
in

o'

cq

o
vo

ro
ro

tv

ro
qd qj

O

tv

cq

tv
co

cq
uo
O
O"

uo
ro

O
Cq

O
oq
ro d

uo
cq

O

uo

O
CO

0
cq ro

ro

»n
uo
0"

tv

m
Th
0"

uo
UO

0
0
rO
O

rí
M
00

uo
ts

co
cí

qj
d

0?
ro

uo

M

in
cq
0"

cq

O

UO
ro

O"

tv

M
cq

d
uo
ro

6 £Do

uom
6

M
O"

piEdziA IUIZSI 9 ) S 3 Ap 3 ^ raizsjd} zmvzs

uuaiutid 0
[
9Ap35lS3pm IU I D ) IJ ti 3 9I3Ap95í

-Sápra
0 |

3 Ap 33
[ 33pn

összesen

db

21.

Cary

chium

minimum

O.

F.

Mull

22,

Succinea

oblonga

D
r
a

p

23.

Succinea

pfeif/eri

R
m

24.

Cochlicopa

lubrica

O.

F.

Mull

25.

Vertigo

pygmaea

Drap

26.

Punctum

pygmaeum

Drap.

.

27.

Euconulus

trochiformis

Mont.

28.

Fruticicola

jniticum

O.

F.

Mull

29.

Vallonia

pulchella

O.

F.

Mull

30.

Vallonia

enniensis

G
r
e
d.

...

31.

Vallania

costata

O.

F.

M

ü
1

1

.

33.

Zonitoides

radiatulus

Alder

34.

Deroceras

agreste

h

35.

Zenobiella

rubiginosa

A.

Schm

36.

Zenobiella

incarnata

O.

F.

M
ti

1
1

37.

Pupilla

muscorum

L

38.

Monacha

carthusiana

O.

F.

M
ti

1
1

39.

Abida

frumentum

Drap

40.

Chondrula

tridens

M

ü
1

1

e
r

.

41.

Helicella

obvia

Hartm

42.

Helicella

hungarica

S
0
ós

ct

W

43.

C&paea

vindobonensis

C.

P
f.

44

.

Helix

pomatia

I,



384 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, 3. füzet

Az 1. számú feltárás pollentartalma
IV. táblázat

m m in
a?

in

1

Mélység O
CO

O
6 0 * 6 vO

cT
O N

d O 00

O
O q\

d O H H

(m)
1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1m 10 m m
O co *+ m m vO N 00 co Oi Cl M CO m
O O O ' O O O O o~ O ° ° 0 0 H H »

1. Abies I

2. tuglans I 2 2 3 2 5 I

3. Fagus I 2 3
4. Carpinus .... I I 1

5. Fraxinus .... 5
6. Quercus I 6 2 5 3 11 6
7. 1 ilia 3 2 2 3 I 2 2 3 I 2
8. Ulmus I 3 2 I 8 7
9. Corylus I 2 3 I 7

10. Pinus 74 34 25 4 3 8 9 14 I I 2 7 21 10 4 I 2
1 1 . Picea 5 4 I

12. Alnus I 3 6 I 3 9 3 5
13. Salix I 2 I I I 4
14. Betula 28 12 88 13 32 87 3

AP Összesen .... 83 37 29 4 4 43 41 23 Il6 20 47 149 19 47 2 3 2

1. Gratnineae . .

.

2Ó 40 14 32 23 12 7 6 78 24 61 I
2. Cariophyllaceae I 5 I 6
3. Composilae . . . 26 8 7 7 15 5 I 2 9 6
4. Chenopodiaceae 8 3 9 24 6 27 I 3
5. lypha 2
6 . Cyperaceae . .

.

2 2 2 2
7. Myriophyllum I

8 . Pobpodiaceae 2 2 I 2

9. Egyéb spóra . 19 28 9 20 3 34 15 4 5 2 3 8
10. Algáé 4 2

NAP Összesen . . . 79
j

81 13 20 5 55 58 51 27 9 13 1 2

1

39 102 2 3

bösebb Valvata pulchella és Bilhynia leachi adják ki szaporulatot. A vízparti Carychium

minimum és a Succinea oblonga összmennyisége fokozatosan lecsökken. Az egyedszám
lassú fogyásának oka valószínleg a víz szódatartalmának emelkedése.

A karbonátiszap fels, már kissé humuszos részében az állandó vizet igényl

puhatestek fokozatosan kiesnek a társulásból, az idszakos vízzel megeléged és a víz-

parti fajok mennyisége is ersen lecsökken. A szárazföldi nedvességkedvelk szaporodnak,

különösen szembetn a szárazföldi nedvességet nem igényl fajok uralkodó volta.

Ez a szint egyeztethet leginkább a két feltárásban. Az 1. feltárásnál leírt képet kapjuk

itt is, az elznél sokkal melegebb és szárazabb éghajlattal.

A fed humuszos aleuritos homok valamivel vastagabb, mint az 1 . feltá-

rásnál tapasztalt, de a farma összetétele teljesen azonos.

A faunavizsgálat, amint láttuk, jó tagolási lehetséget ad, azonban a holocénnek

növényzet alapján megállapított, ismert klimatikus szakaszaival való azonosítása nagyon

nehéz, mert vízi élettérrl lévén szó, annak mikroklimatikus faktorai ersen érvényesül-

hetnek.

A 2. feltárásból 1903 Charales oogonium is elkerült. Uherkovich G. vizs-

gálata alapján valamennyi inkrusztált állapotú. Többségükben a Nitella genuszhoz tar-

toznak (zömök alkatúak, a spirálisai kevéssé meredekek) és kérdéses, hogy egyáltalán

vannak-e köztük a Chara genushoz tartozók. Mind a Nitella, núnd a Cliara fajok oldott

ásványi sókban és különösen Ca(HC03 ) 2
-ban gazdag vizet kedvelik, viszont nem kedvelik

a szerves szennyezést, úgyszintén az iszapkolloidos vizet sem, azaz „tiszta vizek” lakói..

A Nitelldk olykor a kevésbé tiszta vízben is élnek. Csak a mészkképzdés ideje alatt éltek
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a területen nagyobb mennyiségben (3. ábra) amikor állandó volt a vízzel borítottság és

a szódatartalom nem volt magas.

A növényzeti klímaszakaszokkal való azonosításhoz pollenvizsgálatra volt szük-

ség, amit a szokásosnál nagyobb anyagmennyiséggel végeztünk, 20 g helyett 100 g.

A vizsgálatot M. Faragó M. végezte. A nagy mennyiség anyagból való kioldás a

mészköves feltárásban a lehetségekhez képest elég jó eredménnyel járt. A pollentartalom

általában 20— 40 szemcse volt mintánként, két esetben meghaladta a 100 szemcsét.

A csekély mennyiség ellenére a pollenképbl a legfontosabb változások mégis ki-

adódnak. Mindkét rétegsorban alul a majdnem kizárólagos fenytartalom száraz, hideg

éghajlatot jelent. Lehetséges, hogy a karbonátüledékek bázisát alkotó futóhoniok pleisz-

tocénkori eredet. Ezt támogatja a faunaképben jelentkez hidegkedvel Galba trunca-

tula is.

A mészk alsó, homokos szintjében megjelen melegkedvel lombosok (Quercus,

Tilia, Ulmus, Juglans, kevés Fagusszál), meleg, csapadékos klímát mutatnak. A tömött

mészkben a melegkedvel lombosok mennyisége ersen lecsökken és elrenyomulnak

a Betula, Salix, Pinus. Ez határozottan hmérsékletcsökkenést jelent, amit a puhatest
fauna ugyanilyen értelemben bizonyít. A fels szint és a karbonátiszap alsó részében a

melegkedvel lombosok ismét kissé elretörnek, de Corylus-szál együtt, amely az újabb

melegedés mellett bizonyos szárazodást is jelent. A faunából ugyanekkor az állandó vízi

fajok majdnem teljesen kiesnek. A karbonátiszap többi részében az alacsony szemcseszám

miatt megbízható következtetést nem lehet levonni. A legfels már humuszos karbonát-

iszapban a nagyobb nedvességigény Salix, Picea, st Abies megjelenése kis mennyiség
melegkedvel lombossal együtt csapadéknövekedést és melegedést jelez. Mindez a fauna-

összetétel változásaival egyértelm (Chondrula tridens, Helicella hungavica stb.).

Végeredményben tehát a pollenvizsgálat a két feltárásban azonos irányú változá-

sokat mutat az üledékkifejldés és a farma jellegével, azonban a pollenszám nem kielégít

volta nem teszi egyelre lehetvé, hogy a rétegsort a holoeén növényzeti változások alap-

ján tagolt szakaszaiba beosszuk.
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Examen de la stratigrapbie fine des formations carbonatées d’eau douce du Kiskunság (Hongrie
Centrale)

M. MUCSI

Dans les dépressions de 1 ’Lntre-deux-fleuves Danube—Tisza on trouve des vases
carbonatées molles et des «calcaires rhétiens» sur des vastes territoires. En ce qui conceme
la division chronologique des couches carbonatées on ne possédait jusqu’ici aucune donnáé.
Les sables mouvants formánt le mur des couches mentionnées ont foumi des espéces peu
abondantes en individus indiquant un clhnat sec et froid. Dans les calcaires sableux les

surmontants apparaissent des Mollusques préférant les eaux intemhttentes et permanen-
tes. Cela indique un climat devenu plus humide. Dans les calcaires compacts représentant
l’horizon suivant le nombre des individus ainsi que le pourcentage des forrnes préférant
les eaux permanentes sont les plus élevés. Cela indique un climat plus froid. trés abondant
en condeusations atmosphériques. Les calcaires minces lamellaires qui suivent sont
d’ime épaisseur de quelques cm et tout-á-fait azoiques. Dans les vases carbonatées du
tóit le nombre des individus est trés réduit, et tant les forrnes d’eau permanente que celles

préférant mi climat froid y disparaissent. L’association consiste, pár préférence, en forrnes

habitant les eaux intermittentes, les rivages et les milieux humides, et un trait caractéris-

tique important est l’apparition des forrnes thermophiles. Tout cela témoigne que le cli-

mat est devenu plus aride. Cette tendance s’intensifie vers la partié supérieure des vases
carbonatées. La fonnation du tóit est représentée pár des grés á grain fin trés riches en
humus, en sable et en éléments boueux ou pár des sables á grés boueux dans lesquels le

nombre des individus augmente brusquement. C’est seulement les espéces habitant les

eaux intermittentes et les rivages qui deviennent plus abondantes, tandis que la quantité
des espéces thermophiles habitant les milieux secs diminue. Ces faits suggérent que le

climat est devenu plus humide et un peu plus froid.

Malgré le nombre réduit des individus (20 á 40), l’analyse palynologique a permis
de réaliser une certaine confomhté en ce qui conceme la variation de la composition de la

fauné.



ÚJABB ADATOK A MÁTRAALJAI MIOCÉNHEZ
DR. BÁI,DI TAMÁS* — CSIRRING PÁSZTÓ

Összefoglalás: Üj mélyfúrások alapján szerzk bemutatják a Mátraalja eddig kevéssé
ismert felstortonai — alsószarmata üledékösszletét. A kzettani, települési és mikropaleon-
tológiai jellegek ismertetése mellett foglalkoznak a Kisnána 2. sz. fúrásból elkerült gazdag
alsószarmata puhatest faunával.

Az utóbbi idben nagyarányú mélyfúrási kutatás folyik Mátraalján. Ennek célja

a pannóniai fás-szerkezet barnakszén feltárása. Néhány fúrás figyelemre méltó, új ada-
tokat szolgáltatott a Mátraalja eddig kevéssé ismert miocén üledékeirl is. Ebben a vo-
natkozásban fontos a gyöngyöshalászi vízkutató fúrás is.

A környéken ismert legidsebb képzdmény a Mátra alsótortonai andezittömege.

A fúrások területén ez már a mélyben helyezkedik el, és a mélyfúrások közül egyedül

a gyöngyöshalászi érte el 801,5 m mélységben (v. ö. D o b o s I. [2]).

A Mátra elterében a legutóbbi idkig nem voltak ismeretesek tortonai üledékek

(nem számítjuk ide a gyöngyöspatai medencét). A tortonai kifejldés els jeleként a

Domoszló-13. fúrás pannóniai homokjából átmosott, kovásodott Turritella cf. turris

került ki. A gyöngyöshalászi vízkutató mélyfúrás az andezit felett 498— 801,5 m között

[2], a Visonta-156 /A I fúrás pedig 368,1 m-tl a 401,8 m-es talpig felstortonai üledék-

összletben haladt.

E fúrások tanúsága szerint a több mint 300 m, szokatlan vastag felstortonai réteg-

sor aleuritos meszes márga, homokos agyagmárga, homokk váltakozó összletébl áll és

Fóraminiférákból, Bryozoákból, szivacstkbl és süntüskékbl álló gazdag mikrofaunát

tartalmaz. A Foraminifera-fauna leggyakoribb alakjai Jámbor Á.-né vizsgálatai

szerint a Globigerina bulloides d’ Orb., Discorbis cf. planorbis B r a d y. Nem ritka a

Rotalia beccarii L., GyroicLina soldanii d’Or b., a Dentaliná-k, az Elphidium crispum

Lám. és E. macellum F. M.. Fontos még az Amphistegina lessoni d' Orb. jelenléte.

A Globigerina -
, Gyroidina-, Discorbis- és Amphistegina-fajok tengeriek és a tortonai eme-

letre utalnak. A Rotalia beccarii és az Elphidium-ok társulása a fenti alakokhoz, továbbá

az alsótortonait aimyira jellemz gazdag Lagenida-Orbulina-íauna hiánya, egyaránt

e képzdmény felstortonaiba és ezen belül is a legfels, „rotaliás szint”-be való sorolását

indokolja.

smaradványokkal igazolt szarmatát Mátraaljáról felszíni feltárásban Scliré-

ter Z., majd Vígh Gy. [8] írt le. A szarmata rétegek a Visonta-i 56-os fúrás szerint

élesebb határ nélkül, felteheten üledékfolytonossággal települnek a felstortonai réte-

gekre. A szarmata rétegek alján 12 m vastag, faunamentes, aleuritos agyagmárga észlel-

het (456,6— 368,1 m), melyre 28,5 m vastagságban tufitos agyag és homokk következik

(328— 356,5 m). Az utóbbiban Jámborné szarmata mikrofaunát, többek között

a szarmata legmélyebb szintjére jellemz (,.Elphidium reginum-szint") Elphidium acu-

* Eladták a Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Csoportjának 1961. november
9-i eladóülésén. Kézirat lezárva: 1963. III. 6.
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leatum d’Or b.-ot talált. A Kisnána-2. sz. mélyfúrás, mely 150 m mélységben még a szar-

matában állt meg, legalul biotitlemezkés, finom homokos, tufitos agyagot ütött meg, mely
azonos a Visonta- 156-ból említett tufitos rétegekkel.

A tufitos szint felett (fels riolittufa) a szarmata rétegek aleuritos agyagból és

márgából állnak, melyben még mindig találhatók gyéren távoli tufaszórásra utaló nyomok
(üde biotit és földpát). A legalsó szarmatára utaló elphidiumos mikrofauna és puhatest
fauna észlelhet e rétegekben. A fúrásokban talált szarmata rétegsor: a faunamentes

1. ábra. A miocén adatszolgáltató mélyfúrások a Mátraalján, az andezitösszlet felszíni elterjedésének fel-

tüntetésével. Magyarázat: 1. Mélyfúrás helye, 2. Az andezit felszíni határa

A bb. 1. Am Fusse des Mátragebirges angelegten Tiefbohrungen, die die Angaben über das Miozán geliefert

habén, mit Anführung dér Verbreitung des Andesitkomplexes an dér Oberfláche. Zeichenerklá-
r u n g e n: 1. Stelle dér Tiefbohrung, 2. Grenze des Andesits an dér Oberfláche

(,, szárazulatinak minsül”) agyagmárga, a tufitos szint, valamint a faunagazdag, csök-

kentsósvízi agyag egymásutánja jól egyezik V i g h Gy. [8] felszíni megfigyeléseivel, így

a Tamaszentmária melletti Hagyóka szelvényével.

Gazdag szarmata makrofaunát hozott felszínre a Kisnána-2. sz. fúrás 109,00—
109,50 m között 26 puhatest fajból álló, kitn megtartású, dús faunát találtunk, mely-

nek javarészét kistermet csigák: az Acteocina lajonkaireana, Mokrensternia-íélék, és

Hydrobiá-k alkotják. Nagyobb növés fajok közül egyedül a Pirenella picta gyakoribb,

bár ez utóbbit is inkább csak spirális díszítés juvenilis része képviseli. A teljes faunalista

a következ:
Cardium vindobonense Parts eh (i. r .), Gibbula hoernesi J e k. (e. gy.), Callio-

stoma anceps (E i c h w.) (e. gy.), Clithon pictus (F é r.) (e. gy.), Hydrobiá suturata Fuchs
(e. gy.), H. stagnalis (B a s t.) (i. gy.), H. frauenfeldi (Horn.) (i. r.), Pyrgula eugeniae

(N e u m.) (i. r.), Alaba ex aff. adela C o s s m. (e. gy.), Mohrensterni'a inflata
(
A n d r z.)

(e. gy.), M. hydrobioides (H i 1 b.) (e. gy .), M. sarmatica F r i e d b. (e. gy.), M. pseudo-

sarmalica F r i e d b. (e. gy.), M. friedbergi (S e n e s) (i. r.), M. longa (Senes) (e. r.),

M . angulata (E i c h w.) (i. gy.), M. pseudoangulata (H i 1 b.) (i. gy.), M. styriaca (H i 1 b.)

(e. gy.), Cerithium palatinum K ó k a y (i. r.), C. rubiginosum (E i c h w.) (e. r.), Pire-

nella picta (D e f r.) (i. gy.), Terebralia lignitarnm (E i c h w.) (i. r.), Polinices catena
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helicina (Brocc.) (e. gy .), Ocinebrina sublavata (B a s t.) s. str. (e. r .), Retusa truncatula

(A d a m s) (e. r.), Acteocina lajonkaireana (B a s t.) (i. gy.).

Ökológiai tekintetben e fauna a sekélyvízi „algaerdk” (Daminaria, Zostera) jel-

legzetes rissoás-trochuszos-acteocinás együttesét mutatja, mélységi elterjedése tehát nem
haladhatta meg a 30 m-t. Rétegtanilag pedig az alsó szarmata legmélyebb szintjének,

a „rissoás szint”-nek [Papp 4] felel meg. Ilyen jelleg faunát közölt már korábban

Strausz [5] a karádi mélyfúrásból, K ó k a y [3] a várpalotai alsószarmatából. A tor-

tonai reliktumfajok B o d a [1] szerint különösen a cserháti szarmatára jellemzk.

A kisnánai fúrás rissoás rétege felfelé kagylókban gazdag márgába megy át,

amelybl 106— 108 m között az alábbi 14 fajt határoztuk meg:

Musculus sarmaticus (G a t.) (i. gy.), Cardium vindobonense P a r t s c h (i. gy.),

C. plicatofittoni S i n z. (i. r.), Ervilia dissita podolica Eichw. (e. gy.), Macira vitaliana

eichwaldi Task. (i. r.), Calliostoma angulata (E i c h w.) (i. r.), Clithon pictus (Fér.)

(e. r.), Hydrobia stagnalis (B a s t.) (i. gy.), Mohrensternia inflata A 11 d r z. (e. r.),

M. sarmatica F r i e d b. (e. r.), Cerithium rnbiginosum (p i e h w.) (i. r.), Pirenella pic-ta

(D e f r.) (i. r.), Terebralia lignitarum (F i c h w.) (e. r.), Acteocina lajonkaireana (B a s t.)

(i. r. = igen ritka, e. r. = elég ritka, e. gy. = elég gyakori, i. gy. = igen gyakori.

Feltn, hogy a szarmata összlet vastagsága a mélyfúrások szerint alig éri el az

30 m-t, st a gyöngyöshalászi fúrásban nem is észlelték, anú azzal is magyarázható, hogy
az utóbbi fúrásban csak 50 m-enként vettek magmintát. A szarmata csekély vastagsága

már önmagában is egy, a szarmata üledékképzdést követ lepusztulást valószínsít.

A Kisnána-2. sz. fúrás 106. méterében kezdd agyagos, homokos pannóniai aleurit-

összlet alján a szarmata üledékanyag és faima áthalmozottságát észleltük, tehát itt a

szarmata és pannon közötti diszkordancia határozott. A gyöngyöshalászi (10— 498 m)
és Visonta- 156-os (323 m-ig pannóniai) mélyfúrásban a pannóniai összletbl Limnocardium
lenzi R. H o e r n. került el, mely újabban az alsópannon magasabb szintjeibl is-

ismertté vált [6]. így a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján lehetséges, hogy az

alsópannon mélyebb részén üledékhézag jelentkezik, ami ugyancsak a diszkordancia.

tényét hangsúlyozná.
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Beitrag zr Kenntnis des Miozáns am S-Fusse des Mátragebirges (Nord-Ungarn)

E- CSIBEING UND DR. T. BÁRDI

Auf Grund neuer Tiefbohrungen beschreiben Verfasser den bisher wenig bekann-
ten untersarmatischen Scliichtenkomplex von Mátraalja (Fuss des Mátragebirges). Dér
300 m máchtige Komplex des Obertortons (weehsellagernde aleuritische Kalkmergel und
Sandsteine) enthált eme aus Globigerina

'

bulloides, Discorbis-, Amphistegina-, Rotalia
beccarii, Elphidinm-Arten, sowie aus Spongienuadeln und Echinidenstacheln bestehende
Mikrofauna ( »Rotalien-Horizont«) . Die konkordant darüber lagemde, kaum 50m máchtige
untersarmatische Sedimentfolge (aleuritischer Tón und Mergeí mit tuffitischen Schiehten
an dér Basis) entspricht dem »Rissoen-Horizont«. Sie führt in dér Bohrung Kisnána Nr.
2 eine reiche, wohlerhaltene Molluskenfauna (siehe Faimaliste). Dér pannonisehe Kom-
plex überlagert das Sarmat, aller Wahrscheinliehkeit nacli, diskordant.

8 Földtani Közlöny



ANYAGELKÉSZÍTÉSI ÉS PREPARÁLÁSI MUNKÁK FAGYASZTÁSSAL

GÖMÖRY ISTVÁN*

Összefoglalás! Az alábbiakban ismertetett eljárás az anyagelkészítési és prepará-
lási munkákat lényegesen meggyorsítja és kényelmessé teszi. Az eljárást az Egyetemi s-
lénytani Tanszéken számos esetben alkalmaztam smaradványok kinyerésére különböz
kzetekbl. Ezen túlmenen az eljárás jól használható a különböz szemcseösszetétel vizs-
gálatokhoz.

Az eljárás kidolgozásánál a cél az igen költséges mélyhtszekrények használatá-

nak kiküszöbölése, valamint a preparálási id lehetleg minimálisra csökkentése volt.

A víz térfogata jéggé fagyva kb. 10%-kal megn. A képzd jégkristályok a h-
foktól függen igen nagy feszítert képesek kifejteni, a legnagyobb a nyomás — 22 ° C-on

(2100 kg/m2
!). A fagyasztásos eljárásoknál a felmelegítés és lehtés folyamatát a kívánt

eredmény eléréséig többször meg kell ismételni. Ezért is igen fontos a fagyasztási id
minimálisra csökkentése.

Az eljárásnál a htést denaturált szeszben oldott szilárd széndioxiddal, száraz-

jéggel oldottam meg. A megfelel méret, de legalább 0,5— x literes denaturált szesszel

teli edénybe kerül a kb. diónyi darabokra tört szárazjég a folyadék mennyiségétl függen
egy literre 200— 500 g. Az smaradványok nagyságától függ darabokra tört, vízzel

telített mintákat belehelyezzük a htfolyadékba, legegyszerbben egy nagyobb méret
merkanálba töltve. Amikor a víz megfagy a kzetben, a mintát kiemeljük, vízfürdn,

vagy szárítószekrényben megszárítjuk. Vízzel újra átitatjuk, újrafagyasztjuk, és az el-

járást a kzet teljes széteséséig ismételjük. Ha nem dolgozunk túl nagy mennyiség
anyaggal, a múlták szárítása igen egyszeren megoldható. Mindössze a denaturált szesz-

bl kiemelt mintákat meg kell gyújtani, és az elég alkohol hje azokat megfelelen ki-

szárítja. Az eljárásnál elkerülhetetlenül jéggolyók kerülnek a denaturált szeszbe. Ezek az.

edény alján összegylnek. Az eljárás befejeztével ezért a denaturált szeszt egy vászon-

darabkán keresztül rögtön leszrjük. így ez felhígulás nélkül újra felhasználható.

Az eljárás hatásosságát a szárazjeges htfolyadék igen alacsony hfoka adja.

A htfolyadék hmérséklete —50 — —60 C°, vagy ennél is alacsonyabb. Az alacsony

hfok következtében a mintában lev víz megfagyása igen gyorsan, sokszor másod-

percek alatt történik. Ha az eljárás folyamán a htfolyadék hmérséklete emelkedik,,

újabb adag szárazjeget kell az oldatba tenni. A szárazjeget denaturált szesz helyett

acetonban is feloldhatjuk, s így még alacsonyabb hfok érhet el. A fokozott tzveszé-

lyesség miatt azonban az acetonos htfolyadék használata nem ajánlatos.

A szárazjég tárolása kívül fából, belül horganylemezbl készült egyszeren el-

készíttethet szabvány ládában történhet.

* Elhangzott a M. Földtani Társulat slénytani Szakcsoportjának 1963. április 29-i eladóülésén.
Kézirat lezárva 1963. jún. 8-án.
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A fagyasztásos eljárás nagy elnye, hogy a mintába vizen kívül más idegen anyag

nem kerül. A szárazjég alkalmazásával a fagyasztás igen eredményes preparálási el-

járássá tehet.

Preparation of fossils by freezing

I. GÖMÖRY

The following method gives good results by the preparation of fossils. It is based
on the special character of ice. The best results are attained at —22 0

C.

Dissolving solid carbon dioxide in denatured alcohol —50 to 60° C are reached.
After soaking in water the sample is pút int the refrigerating fluid in a big spoon. The
water contained in the sample is frozen within a short time and produces a great expansive
force.

Fór the drying of the sample the following method is used. The denatured alcohol

is set on fire and the sample is d ried by heat.
The procedure must be re peated till the required result is attained.



HÍREK — ISMERTETÉSEK

\

Földköpeny-kutatás nemzetközi összefogással

A geo-tudományok történetében nem találunk példát olyan nagyságú, annyi
tudományos és anyagi erfeszítést összpontosító, szervezett nemzetközi vállalkozásra,
mint a Nemzetközi Geofizikai és Geodéziai Unió (IUGG) most kidolgozott tervezete a
Földköpeny fels részének kutatására (Upper Mantle Project).

A Földkéregre és a Földköpeny fels részére — tehát égitestünk felszínalatti

ioo km-ére vonatkozó — adataink az utolsó években megsokszorozódtak, jelentségük
azonban mennyiségüknél sokkal nagyobb; Következtetés helyett megállapításokra, fel-

tevés helyett megismerésekre alkalmasak. Az IUGG elnöke, V. V. Belouszov pro-
fesszor helyesen ismerte fel, hogy megérett az id a „fels köpenyrész” közvetlen, tény-
leges megismerésére, s azt is, hogy az e téren jelentkez feladatok leghatékonyabban
széles nemzetközi és tudományágak közötti erösszevonással és tervegyeztetéssel érhe-
tk el.

A Földköpeny sajátosságainak felderítése csomópontjába került a geo-tudományok
együttes fejldésének. Kikeriilhetetlenné, sorsdöntvé vált, hogy 20— 60—100 km mély-
ségbl biztos felvilágosítást szerezve, elsdleges okokra visszavezetett megoldást, választ
nyerjünk a földfelszín, vagy akár a bolygóközi tér közeli részeinek anyagi és fizikai

jelenségeire. Az egyes tudományágak érdekeltsége (az elérend eredmények
hasznosítása tekintetében) a kéreg- és köpenykutatásban különböz fokú, s nem pontosan
arányos az illet tudományág fontosságával a kéreg- és köpenykutatás számára.
Fzért is elengedhetetlen a koordináció, a vizsgálatok egyeztetése, arányosítása, egybe-
kapcsolása a szaktudományok felett álló nagy közös cél érdekében.

A köpeny- és kéregkutatás feladatai sajátosan összetettek, s az elérend nagyszer
célok záloga éppen a legkülönfélébb úton nyert eredmények szerves illeszkedése, kölcsö-
nös kiegészülése, bolygónk általános törvényei szerint rendezdése. Nehéz volna a részes

tudományágak között fontossági sorrendet megállapítani. Szinte eldönthetetlen, hogy a

Földköpeny anyagi megismerésére a geofizikai úton [szeizmológia (földrengések és mes-
terséges robbanások kiértékelése), geotermika, földmágnesség, tellurikus áramok, gravi-

táció] a szárazföldön, fúrásokban, óceánon, tengerfenéken, repülgépen vagy mesterséges
égitesteken mérhet paraméterek a fontosabbak, vagy a petrológiai labor-kísérletek a
kéreg- vagy feltehet köpenyanyag viselkedésének megismerésére rendkívül nagy nyo-
máson és hmérsékleten. De nem tekinthet másodrend jelentségnek a geokémiai
megismerés sem, különösen az izotóp-eloszlás és radioaktív egyensúlyok vagy az atom-
magfizika idevonatkozó megállapításai vonatkozásában.

Az anyagszer megközelítés összetett földtani, vulkanológiai és óceánográfiai

megfigyelésekre támaszkodik. Az észlelés körének kibvítésére soha nem látott méret,
nagy mélység, tisztán tudományos célkitzés, tízéves szárazföldi fúrási program
szolgál. A 4— 10 km-es fúrásoktól az archai pajzsok, gránit-batolitok, ultrabázit-lopolitok

mélyebb öveinek közvetlen megismerését remélhetjük.
A köpeny elérését célozza, saz Upper Mantle Project részét képezi a

„Mohole”, mélytengeri fúrás terve, mely az óceánfenék alatt 4— 5000 m mélységben bele-

lyukaszthat a köpenybe. Az eddigi kísérleti fúrások eredményesen szolgálták az — egye-

lre közepes mélység — tengeri fúrás technológiájának tökéletesítését. Csendes-óceáni

szigeteken végeznek most fúrásokat a „Mohole” végleges helyének kiválasztására.

A Földköpeny-kutatásban szinte minden ország részt vesz anyagi erihez és terü-

leti adottságaihoz mérten. Vezet helyen a Szovjetunió és az Egyesült Államok óriás-

programja áll, de lehetségei szerint minden fejlettebb tudományú ország kiveszi részét

— az észlel, obszervatóriumi szolgálaton felül — a kutatómunkából is. Nemzeti Bizott-

ságunk az alábbi témák kutatását hangsúlyozta bizonyos fokú kutatási érdekeltséggel:
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1. Szeizmikus hullámok kis terjedési sebességével jellemzett csatornák:

a) a köpenyben
b) orogén övék alatt

2. Földrengések hipocentrumában fellép jelenségek

3. Szerkezeti mozgások és a magmatizmus vizsgálata a fels köpenyrésszel való
kapcsolatában.

Az egyes nemzeti Földköpeny-kutatási tervek széles kör nyilvánosságát az

IUGG a Monographs 22. kötetében és a Chronicle 47. számában (1963. jan.) való közléssel

kívánta biztosítani. A tervek egyeztetésére az IUGG 13. közgylésén 1963 augusztusában
Berkeleyben került sor.

P a n t ó G.

ENSZ tudományos konferencia Genfben

1963. február 4— 20 között a világ szakembereinek bevonásával az ENSZ tudo-
mányos konferenciát rendezett Genfben a tudományos és mszaki eredmények alkalma-
zásának a lehetségérl az elmaradott országok területén. ^United Nations Conference
on the application of Science and teclinology fór the benefit of the less developed areas.)

A Konferencián egyrészt dolgozatokkal, másrészt mint a Magyar Delegáció tagja

geológus részrl Dr. Alföldi László és Dr. Barnabás Kálmán vett részt.

A Konferencia elkészít bizottsága nevezettek dolgozatait elfogadta, angolul és

franciául teljes szöveggel, spanyolul és oroszul pedig kivonatosan megjelentette.

A megjelent dolgozatok címe:
Dr. Alföldi L.: Prospections d’eau dans les deserts experiences acquises dans le Góbi

Mongol.
Water prospecting in desert regions.

Dr. Alföldi D. — Illés Gy. — Dr. Kessler.H.: Recherches d’eau et approvisi-
onnement en eau.
Water prospecting and water supply.

Dr. Barnabás K.: Prospecting fór and processing of Bauxite.
Prospection at traitement de la Bauxite.

A dolgozatok sikerére utal, hogy a ftitkárság beszámolója külön kiemeléssel 15 illetve 14
nyomtatott sorban tárgyalta a szerzk megállapításait.

Február 9. Dr. Alföldi a földalatti vizekkel foglalkozó szekció ülésen felszólalásban
foglalkozott a vízkutatás elsdlegességével a fejld területeken és ismertette
Magyarország Vízföldtani Atlaszát.

Február 1 1. Dr. Mosonyi E. és Dr. Alföldi D. rendkívüli ülés keretében nagy
sikerrel bemutatta az Atlaszt.

Február 1

1

. Dr. Barnabás K. szólalt fel a bauxitkutatás egyszer, gyors és gazdasá-
gos módszereirl.
A Konferencia számos, többek között szakmai vonatkozású szekcióra tagolódott.

Dr. Barnabás K.az ásványi nyersanyag kutatással és felhasználással Dr. Alföldi
L. pedig a vízkutatással és felhasználással kapcsolatos üléseken vett részt. Szerzett
tapasztalataikról a késbbiekben számolnak be.

Alföldi L.

A' földalatti vízkészletek számbavétele és nyilvántartása Tárgyú K.G.S.T. ülés Budapesten

Március hó 25 — 30 között az ivó és ipari vízellátás céljára szolgáló földalatti víz-

készletek számbavétele és nyilvántartása tárgyában KGST munkabizottsági ülés folyt.

A benyújtott anyagok és a megbeszélések alkalmat adtak az egyes KGST orszá-
gokban a földalatti vízkészletek megismerésére irányuló kutatások, a készletszámítás
módszertani, a készletek felhasználási és nyilvántartási helyzetének megismerésére.

Az értekezlet megállapította, hogy valamennyi KGST tagállam népgazdasága,
valamint a lakosság ivóvízellátása szempontjából egyre nagyobb jelentségre tesznek
szert a földalatti vízkészletek

Éppen ezért igen fontos feladat a földalatti vízkészletek mielbbi felmérése és
nyilvántartásba vétele.

Az ülés során megállapították a földalatti vízkészletek számításának és nyilván-
tartásának alapelveit. Felhívták a figyelmet arra, hogy a földalatti vízkészleteket az
egyik legfontosabb ásványi nyersanyagnak kell tekinteni.
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Az egyéb szilárd, folyékony és gáznem ásványi nyersanyagokkal ellentétben a
vízkészletek ún. termelési készleteit kell megállapítani. A termelési vízkészlet az adott
vízföldtani, vízháztartási körülmények között a legcélszerbben kiemelhet vízmennvi-
ség-

A termelési vízkészletek megállapítását fázisokban végzett kutatásokkal állapít-
ják meg.

Ezek során a felderít kutatások a megkívánt mennyiség és minség víz fel-

derítését; az elzetes kutatások a tervezett vízkivételi m helyének kiválasztását; a
részletes kutatások pedig a vízkivételim tervezéséhez és telepítéséhez szükséges adatok
megszerzését szolgálják.

A földalatti vízkészletek készletszámítását ajánlatos többféle módszerrel, azokat
együttesen alkalmazva elvégezni.

A földalatti vízkészletek gazdasági jelentségük szerint mérlegszer, vagy mrevaló
és mérlegen kívüli, illetve nem mrevaló csoportokra oszthatók.

A vízkészletek ismeretességi fokától függen A, B, Cx és C2 kategóriájú készleteket
különböztethetünk meg.

A vízkészletek kimerülésének megakadályozására, valamint a népgazdaságban
való hatékony és gazdaságos felhasználásának biztosítására az országos vízkészletek
rendszeres nyilvántartását ajánlatos megvalósítani.

A földalatti vízkészletek minségük és felhasználhatóságuk szerint csoportosí-
tandók.

A földalatti termelési vízkészleteket a felszíni vizekre gyakorolt hatásának figye-
lembevételével vizsgálják.

A készletek jóváhagyása az Ásványvagyon Bizottságok, a nyilvántartás pedig
állami központi szerv feladata.

A földalatti vízkészletek kiértékelése és nyilvántartása a vízgazdálkodási szervek-
kel egyetértésben oldandó meg.

Az ülés résztvevi Budapest termálvíz létesítményeit, továbbá a mezkövesdi,
miskolci, miskolc-tapolcai, lillafüredi és egri mélységbeli vízm létesítményeket tanul-
mányozták.

Az ülés munkáját sikeresen oldotta meg. Sok, hazai vonatkozásban is hosszú és be
nem fejezett vitákra okot adó kérdést zárt le. Az álláspontok egyeztetésével megterem-
tette a közös alapot a további kutatási feladatok megoldására.

Mészáros M.

E. Roch magyarországi látogatása

A magyar— francia kulturális egyezmény keretében 1963. májusában több mint
két hetet töltött hazánkban Edouard Roch, a Sorbonne professzora, a legnevesebb
francia bauxit-kutató.

Roch professzor nevéhez fzdik a bauxitképzdés eolikus eredetének elmélete.

Az utóbbi években revízió alá vette ezt az elméletet, de bizonyos fenntartásokkal még
ma is kitart mellette. A bauxitképzdés epigén és allotigén jelenségeit vizsgálva földünk
különböz területein, magyarországi tartózkodása alatt összehasonlítást keresett a magyar
bauxittelepekkel is. Magyar b luxitszakértk kíséretében megtekintette a magyar bauxit-
telepeket és mezozóos képzdményeket.

A Magyar Földtani Társulat és az Akadémia Földtani Fbizottsága rendezésében
eladást tartott ,,A bauxitképzdés földtani problémái” címen. Ezen az eladáson
K e r t a i György, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke elnökölt. Élénk vita alakult

ki, az eladáshoz sokan hozzászóltak, többek közt Gedeon Tihamér, S z é k y n é

F u x V., Kiss János, és mások. Roch professzor ezen kívül vitadélután keretében
az Akadémián találkozott a hazai bauxitkutatókkal. Ezen az összejövetelen Szá-
deczky-Kardoss E. akadémikus elnökölt. A vita során többek közt Szá-
deczky-Kardoss E., Gedeon T„ Kiss J„ Bárdossy Gy, szólaltak

fel. Mindkét esetben Bárdossy Gy, tolmácsolt.

Kiigazítás Magyarország földtani térképén (Agártet)

Földtani térképeink az Agártet nagy bazalttakarójától közvetlenül E-ra egy kis

bazalt-foltot (bazaltomlást) jelölnek a Gadár-hegyen. 1960-ban a területen végzett tér-

képezési munkálataink során megvizsgáltuk ezt a kis méret bazalt-elfordulást is.

A vizsgálatok eredménye szerint a Gadár-hegy tetején törmelékben található bazalt
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nem földtani alakulat, hanem középkori épületmaradvány. Az egyes darabokon található

habarcsanyagot összehasonlítva a Gadár-hegy lábánál meglehetsen épségben lev közép-
kori templomtorony-rom bazalt építanyagával, ill. kötanyagával, azonosnak bizo-

nyult.
A Magyar Nemzeti Múzeum Középkori Osztálya gyjtött mintáink anyagvizsgá-

lati eredményeit régészeti szempontból megfelelnek találta.

Vörös I.

A m s t u t z, G. C.: L’origine des gites minéraux concordants dans les rockes sédimentaires.

(Konkordáns nyersanyagtelepek az üledékes kzetekben és azok eredete.) Chronique des
Mines et de la Recherche Miniére 30/308: 115— 126. 1962.

Szerz újabb, világos és meggyz bizonyítékokra felépített állásfoglalása az üle-

dékes összletek konkordáns nyersanyagtelepeinek üledékes származásáról, több, mint
egy teleptani elmélet kifejtése. Számunkra, akik üledékes-szingenetikus eredettel eddig
is igen sok esetben számoltunk, nem hatnak A m s t u t z megállapításai annyira
„forradalmian”, mint Amerikában, ahol a vezet teleptani szaktekintélyek megrögzött
epigén-magmás álláspontja szinte megdönthetetlenül érvényben van ma is minden olyan
esetben, ahol a hasznosítható anyag elhelyezkedésének „geometriájáéban bármilyen
kis méretekben is diszkordancia, vagyis „kiszorítás” (helyettesítés) figyelhet meg.

A sziléziai, vagy Amerikában a Tri State típusú ólomcinkérc telepekre nézve az
üledékes-szingenetikus eredet a meggyz bizonyítékok sokasága alapján, úgy érezzük,
eldöntöttnek tekinthet. A meg nem alkuvó magmás epigén álláspont feladása az Új-
világban kiáltóan konkordáns üledékes telepeknél valamilyen legyzhetetlen elvi aka-
dályba ütközik. Ennek okát Amstutz jogosan keresi a modern ember miszticizmusra
hajlamosságában, bármennyire is valószíntlen elre megalkotott elmélethez (idée pré-
comjue) ragaszkodásban látja. Mi hozzátehetjük, hogy itt az idealista filozófiának a tudo-
mány fejldését gátló hatásával állunk szemben. Nem a dialektikus materializmus alap-
ján álló kutatók hajlamosak arra, hogy jelenségek forrását inkább a megismerhetség
körén kívül (ez esetben rejtélyes eredet emanációkban) keressék, mint az üledék és

üledékképzdés transzcendentális elemet nem tartalmazó körén belül. Nem véletlen, hogy
H. L, e y, a Humboldt Egyetem filozófia professzora, a XIV. Berg- u. Hüttemnánnische
Tagung ünnepi eladója, a materialista filozófia fölényének bemutatására a tudományos
kutatásban, éppen a sziléziai típusú érctelepek genezise körül támadt vitát választotta
például.

Amennyire örvendetes, hogy üledékekben foglalt ásványi nyersanyaggtelepek
genezisére vonatkozóan az egészségesebb nézetek tért hódítanak — melyekkel kapcsolat-
ban a mexikói kongresszus kirándulásán minden kétségen kívül üledékes eredet rézérc-

telep (El Boleo, Alsó-Kalifomia) esetében még a legmerevebb elzárkózást tapasztaltuk, —
annyira óvatosnak is kell lenni a kérdésben, nehogy helyes alapokon állva, túlzott álta-

lánosítással magunk jussunk helytelen következtetésekre. Helyes, hogy Amstutz
az epigenezis megítélésében a nagy lépték, „diszkordancia” felismerésének tulajdonít
dönt jelentséget, ugyanakkor megalapozatlannak látszik az iiledékes-szingetikus
származás általánosítása minden mészk-mellékkzet sziderit és magnezittelepre,

így Rudabánya esetében az érc kis és nagy lépték „diszkordanciáját” mellékkzetéhez
képest annyira bizonyítottnak látjuk, hogy feltétlenül kivételt kell képezzen.

P a 11 1 ó G.

Augusta J. — Burian Z . : Das Bucii von den Mammuten (Könyv a Iliammu-
tokról). 59. o. szöveg számos fényképpel és függelékül számos fesménnyel. Prága
(Artia) 1962.

A két híres szerz legutóbbi munkája a repül hüllkrl és smadarakról alig egy
éve jelent meg s máris újabb hatalmas kötetük fekszik elttünk. A paleontológus pro-
fesszor és a festmvész ezen munkája a mammuttal foglalkozik. A szöveg kitn, ol-

vasmányos stílusban ismertet meg bennünket elször a Berezovka partjának mammutjá-
val és a lelet megmentésére szervezett expedíció munkájával. Izgalmas kultúrtörténeti
olvasmány ez a fejezet, de nem kevésbé érdekes a következ sem. amely a Berezovka
partról megmentett lelet eltt és után ismertté vált maradványokról számol be. A fejezet
nagyon sok adatot sorol föl, amelyeknek összegyjtésével a szakember számára is értékes
munkát végzett a szerz. A következkben foglalkozik a mammut földrajzi elterjedésével
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és alaktani sajátosságaival, st életképet is ad róla. A mammut szrzetének színével
kapcsolatban ismerteti a különböz szerzk felfogását. Bár kissé talán túlzottan részletes
is itt a szerz, fejtegetései mégis érdekesek, mert rávilágítanak azokra a nehézségekre,
amelyek az slénytani kutatásban még tárgyi leletek esetében is jelentkezhetnek. A
mammutok törzsfejldését O s b o r n alapján ismerteti, bár megemlíti az ifjabb ide-
vonatkozó kutatásokat is. Megítélésem szerint elég részletesen és szakszeren tárgyalja az
ormányosok s ezen belül elssorban az elefánt-félék törzsfejldését, úgyhogy kitn
népszersít stílusában az ifjabb eredményeket (s a helyesebb nomenklatúrát is!) részle-
tesebben építhette volna be. Az utolsó fejezet címe: Mammut és ember. Színesen és le-
bilincselen írja meg, hogyan vadászott az sember a mammutra, milyen sokat jelentett
az egész közösség számára egy-egy maimnut elejtése. Érdekesek a „kjökkenmöddingek”-
rl, azaz a konyhahulladékokról készített fényképek a mammut csontokkal. A könyv
fényképanyaga a szakember számára is sok értékes adatot szolgáltat és lehetvé teszi
a csontvázak felállítása közötti különbségek megfigyelését.

B u r i a n festményei a mamniuton kívül más elefánt-féléket is szemléltetnek,
olyanokat, amelyekrl eddig nem igen láttunk életképeket.

A két kitn szerz ezen legújabb kötete méltán csatlakozik az elzkhöz és ko-
moly gazdagodást jelent az slénytant népszersít irodalomban.;

B o g s c h L.

P a s c u, M. — S t e 1 e a, V. : Manna] practic de geologie technica. (A mszaki geológia,,

gyakorlati kézikönyve.) Teclmikai kiadó. 320 lap, 134 ábra és 5 táblázat. Bukarest.
1963.

Szerzk igen hálás témát dolgoznak fel, s egyúttal a mszaki kérdések megoldására
adnak egységes, jó útmutatót, ami a szakvélemények egységes szabványosítását segíti

el, s ez épp úgy az elkészítk, valamint az illetékes elbírálók számára is elnyt jelent.

Igyekeznek a gyakorlati élet legfontosabb ágainak tekintetbe vételével jó összefoglaló
ismertetéseket közölni. Feldolgozásukban a legfrisebb külföldi és hazai irodalmi forrásokra
támaszkodnak. (Az irodalomban felsorolt szakmunkák száma 113.)

Az els fejezetben a kzetek általános tulajdonságairól van szó, s a gyakorlati
vizsgálatoknál számba jöhet tulajdonságoknak alapfogalmait tárgyalják.

A vízrajzi részben a felszíni (folyók, tavak) és a földalatti víz különböz típusai
kerülnek el eredetüknek kérdéseivel. A források féleségeire nagy súlyt helyez a könyv a
vízellátással kapcsolatban.

A küls dinamikai erk mködésérl szólva a defláció, abláció és eróziós jelensé-

geknek mszaki jelentségét emelik ki. Tengerparti építkezésekrl is lévén szó Romániá-
ban, azért az abrázió jelentségére hívják fel a figyelmet.

Tekintettel az erdélyi és a Kárpátok küls zónájában lev fiatal harmadkori réte-

gek felszíni mozgásaira, részletesen foglalkozik a könyv a különböz típusok jelentségei-

vel (okok, fajták, ezek helyszíni tanulmányozása, védekezések).
Földrengéseknek a Kárpátkönyökben nagy jelentsége van, hiszen kisebb-nagyobb

mértékben évenként megismétldnek.
Geomorfológiai kérdések jelentsége.
Jelents rész a mszaki geológiai kutatások módszertanának a kidolgozása. M-

szaki geológiai térképezés, geofizikai módszerek felhasználása, feltárómunkák különböz
fajtái, az adatok otthoni feldolgozása és a szakvélemény szerkesztéséhez utasítások.

Az iparban és építészetben hasznos kzetek kutatásának módszerei, készlet-

számítások.
Vízellátási kérdésekben készítend tervek felszerelése.

Völgyzáró gátak részletes ismertetése után a vízellátás kérdésének megoldásával
foglalkozik a könyv a legrészletesebben.

Jó útmutatások a hajózható csatornák, vízlecsapolás, öntözés, utak, vasutak,

hidak, alagutak építésénél felmerül geológiai kérdések megoldására. Mint különleges

építkezéseknél elforduló mszaki geológiai eshetségeket a repülterek, sodronypályák,
magasfeszültség vezetékek tartóoszlopainak építését is tárgyalja.

Minden fejezet végén a megfelel szakvélemény elkészítésére kapunk utasításokat.

Bányai J.
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Répertoire bibliographique des publieations du domaine des Sciences géologiques en Hongrie de
l’année 1962

EH6jiHorpat})Hfl jiHTepaTypbi reojiorHqecKHX h CMe>KHbix HayK, nyöJiHKaqHOHHbix

b BeHrpHH b 1962 r.

A jegyzék összeállításánál a következ folyóiratokat és kiadványokat vettük figyelembe:

r. Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae
2. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae
3. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
4. Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae
5. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Biologica, Szeged
6. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged
7. Acta Universitatis Debreceniensis de I.udovico Kossuth nm., Series geographica, geologica et meteo-

rologica, Debrecen
8. Acta Universitatis Carolinae, Geologica, Prága
9. A Bányamérnöki és Földmérmérnöki Karok Közleményei, Mszaki Egyetemi Karok, Sopron

10. A Nehézipari Mszaki Egyetem (idegennyelv) Közleményei, Miskolc
11. A Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Tudományok Osztályának Közleményei
12. A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei
13. A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1959. évrl
14. A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Országos Földrengésvizsgáló Intézete Kiadványai
15. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolaudo Eötvös nm.. Sectio Geologica
— Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici lísd Magyar Nemzeti Múzeum — Természet-

tudományi Múzeum Évkönyve
16. Archaeologiai Értesít
17. Bányászati Kutató Intézet Közleményei
18. Bányászati Kapok
19. Építanyag
20. Fólia Archaeologica
21. Földrajzi Értesít
22. Földrajzi Közlemények
23. Földtani Közlöny
24. Földtani Kutatás
25. Freiberger Forschungshefte, Berlin
26. Geofisica púra e applicata, Milano
27. Geofizikai Közlemények
28. Geologie, Berlin
29. reononmecKHü CöopHHK JlbBOBCKoro TeoJiorHMecKoro OmecTBa, JlbBOB
30. Hidrológiai Közlöny
31. Hidrológiai Tájékoztató
32. Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató
33. Magyar Geofizika
34. Magyar Tudomány
35. Magyar Nemzeti Múzeum — Természettudományi Múzeum Évkönyve — Annales Historico-Naturales

Musei Nationalis Hungarici
36. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport, Közlemények
37. Ménioires du Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres, Páris
38. III. Nemzetközi Kolajkonferencia anyaga
39. Senckenbergiana lethaea, Frankfurt/M.
40. Studii si cereetari de astronomie si seismologie, Bucuresti
41. Swiatowit, Varsó
42. Travaux du I.aboratoire forestier de Toulouse
43. Természettudományi Közlöny
44. United Nations Conference on the Applicatiou of Science and Technology fór the benefit of the less

developed areas
45. Vasi Szemle, Szombathely

Adonyi Z. — Menyhárt J - né — Mészáros M.:A perkupái gipsz-anhidrit-

telep ásvány-kzettani összetételének vizsgálata II. rész. Építanyag, 13, 1961,

146—152, 6 táblázat, 18 ábra, or. ném. R III. rész: u. o. 184— 187, 6 táblázat, 2

ábra, or. néni. R (I. rész lásd Mészáros M.)
Afanaszjev, G. D. (Moszkva): OcoeHHOCTii cjiioa 11 nojieBbix innaTOB, Ba>KHbie A-afl

reoxpoHOJionui — Properties of mieas and feldspars important fór geochronology
— In geochronologischer Hinsicht wichtige Besehaffenheiten dér Glimmer und
dér Feldspate. Acta Geologica, VI, 3— 4, 1962, 275— 283, 3 ábra, 4 táblázat,

oroszul, ang. ném. R
A

j
t a y Z. szerk.: Bányavizek elleni védekezés — Protection contre les eaux karstiques
— 3amiiTa nptmiB KapcTOBbix boa. — Mszaki Könyvkiadó, 1962, 1 — 543, 254 ábra

Alföldi L. — Illés Gy. — Kessler H.: Water prospecting and water supply —
Pa3BeAKa Ha boay 11 boaoxo3Hüctbo — United Nations Conference etc. Agenda
item: A. 3. .3. 1. Hungary, 1—9, 2 ábra, angolul
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Alföldi L.: Water prospecting in desert regions — Pa3BeflKa Ha boav b nycTbiHíix.
— United Nations Conference etc. Agenda item: A. 3. 3. 1. Hungary, 1 — 8, angolul

Alföldi L. : Lefolyástalan területek vízföldtani kérdései a Mongol Népköztársaság
sivatagi és félsivatagi területein — Hydrogeologische Fragen dér abflusslosen
Gebiete in den Wüsten und Halbwiisten dér Mongolischen Volksrepublik. —
— riiApojioniMecKiie Bonpocu TeppuTopiiií He HiueiomHX CTOi<a b nycTbiHflx 11 nonyny-
cthhhx MoHrojiCKOÜ HapoflHoix Pecnyö.iHKH. — Hidrológiai Közlöny, 42, 1962,

233— 240, 4 ábra, or. ném. R
Alföldi L. : A mongóliai vízkutató expedíció néhány tapasztalatáról — Les expéri-

ences de l’expédition hydrogéologique en Mongolie — Pe3yjH/raTbi niflporeo.no-

riiHecKOH 3Kcneflnmin b MoHrojiHH. — Hidrológiai Tájékoztató, 1962. április,

33-34
Andreánszkv G.: Contributions á la connaissance de la flóré de l’Oligocéne supé-

rieur de la briqueterie Wind prés d’Eger (Hongrie septentrionale) — JJaHHbie k
3HaHino (jí.nopbi BepxHero o.miroueHa, nponcxoflAmeií H3 KiipniiMHoro 3aB0fla okojio

r. 3rep, C-h BeHrpim. — Acta Botamca, VIII, 3 — 4, 1962, 2x9—239, 3 tábla, 10
ábra, franciául

B á 1 d i T. : Megjegyzések dr. Csepreghyné Meznerics Ilona „A »katti«-

akvitáni kérdés tudománytörténeti megvilágításban” cím cikkéhez. Földtani
Közlöny, 92, 1962, 197— 198

B á 1 d i T. : Glycymeris s. str. des europáischen Oligozáns und Miozáns — Glycymeridae
EBponbi ii3 ojinroueHa 11 MnopeHa b y3K0.M CMbiCJie CJioBa. — Magy. Nemz. Múzexrm
Évkönyve — Annales Hist. —Nat. Musei Nat. Hung., 54, 1962, 85— 153, xi

tábla, németül, or. R
Balkay B.:A Kisalföld és az afrikai árkok közötti hasonlóságról — On somé rift-

like features of the Little Hungárián Piain — CxoflCTBO MOKfly Manón BeHrep-
ckoíí Hii3MeHH0CTbH) ii AijipiiKaHCKiiM rpaeHOM. — Geofizikai Közlemények, X,

1—4, 1962, 39— 43- 3 ábra, ang. R
Bányai J.: Interessaixte Ablagerung von Chalcedon — HHTepecHoe OTJio>KeHne xajuxe-

flOHa. — Acta Univ. Szegediensis, Acta Min. — Petr. XV, Szeged, 1962, 3— 6, 2

tábla, németül
Barabás A.: Hozzászólás Baranyi I. és Jámbor A. ,,A komplex geofizikai

és geológiai vizsgálatok felhasználása stb.” c. eladásához. Magyar Geofizika, III,

1962, 177— 181
R. Baranyai L i v i a: Az Ellend 1. földtaxxi alapfxirás kzettaixi vizsgálata — Exa-

men lithologique dix forage fondamental géologique „Ellend 1” — nepTporpa-
(juiMecKoe ii3yMeHiie onopHoii ypoBoií CKBa>KHHbi «3juieHfl 1». — A MÁFI Évi Jelen-
tése az 1959. évrl, 1962, 439— 461, 1 melléklet, 4 tábla, 17 ábra, 1 táblázat, fr.

or. R
Baranyi I. - Jámbor Á.: A komplex geofizikai kutatások és geológiai vizsgálatok

eredményeinek felhasználása a DK-Dunántúl területén az alaphegység kutatásá-
ban — Application of the resxxlts of geophvsical and geological researches in the
investigation of the basic in the area of SE-Transdanubia — KoMnjieKCHaxi reo-

<J)ii3imecKafl pa3BeflKa Ha K)B-on TeppuTopiiií 3aflyHaiiCK0H o.iacTii. — Magyar Geo-
fizika, III, 3— 4,^1962, 165— 181, 4 ábra, hozzászólás, or. ang. R

Bárdossy Gy. : Ásványi elegyrészek meghatározása vékonycsiszolatban röntgen-
diffraktométerrel — Metlxod fór detemxination of nxineral particles in thin section

by X-ray diffraction — MeTOfl ajih onpeaeneHHH MimepajibHbix uacrim b mniHjiax

peHTreHoamjxjipaKTOMeTepoM. — Földt. Közlöny, 92, 1962, 319— 323, 3 ábra, ang. R
Bárdossy Gy. : Petrograplxiscke uixd geochemische Auswertung von Tiefbokrun-

gen — neÉporpaijHiHecKaH 11 reoxn.MimecKaH oueHKa rnyoKiix ypeHiiü. — Freiber-

ger Forschungshefte C-123, 1962, 141— 149, németül
Bárdossy Gy.: The relation of the kaolinitic clay deposits of the Bakony Mountains

to the deposits of bauxite — Verháltnis dér kaolinischen Tonschichten zu den
Bauxitlagem im Bakony-Gebirge — OTHomeHiie nnacTOB KaoJiimoBOH rnuHbi k
MecTopojKfleHiiHM OKCHTa b ropax EaKOHb. — Acta Geologica, VI, 3—4, 1962,

333— 340, 1 ábra, 1 táblázat, angolul, ném. or. R
Bárdossy Gy. : Jelentés az üledékkzettani laboratórium 1959. évi munkájáról —

L’acitivité du laboratoire de lithologie en 1959 — Othct 0 paoTax, ripoBefleuHbix

ocaflOMno-neTporpatJuiHecKoii JiaopaTopneH b 1959 roay. — A MÁFI Évi Jel. az

1959. évrl, 1962, 497— 500, 1 táblázat, fr. or. R
Barna J.: Hazai horzsakövek ixjabb vizsgálati eredményei — Nouveaux résultats

de l’examen de pierres ponces en Hongrie — HoBbie pe3yjibtaTbi nccjieflOBamiH



Magyar földtani irodalom jegyzéke, 1962. 399

neM3 B BeHrpmi. — Bányászati Kutató Intézet Közi. VII, 1962. 283— 293, 4
táblázat, 5 ábra

Barnabás K.: KGST javaslat a fedett területek és egyes ásványi nyersanyagel-
fordulások fogalmi meghatározására és osztályozására — Proposition pour la

fi éterin in ation et classification des régions couvertes et des occurrences de matiéres

premieres minérales. Földtani Kutatás, V, 1962, 1, 18— 20, 3 ábra
Barta Gy, : A földmágneses tér excentricitásának kapcsolata a Föld háromtengelyrísé-

gével — Connection between the Earth’s magnetism and the elliptieity of tlie

equator — CBti3b Mewfly MameTH3M0M 3eMJin n ajuninniMHOCTbio SKBa-ropa. — Geo-
fizikai Közlemények, X, 1—4, 1962, 45— 62, 5 táblázat, 6 ábra, ang. R

B artha F.: Examen biostratigraphique du complexe houiller du Crétacé supérieur

de la partié méridionale de la montagne Bakony — Biostratigraphische Unter-

suchung des oberkretazischen kohlenfiihrenden Kompiexes im südlichen Teil

des Bakony-Gebirges — EnocTpanirpaijiHMecKoe ii3yMeHiie BepxHeMeJioBoü yraeHOC-

hoh TOJIUUI b ioxkhoíí Maem rop EaKOHb. — Aeta Geologica, VII, 3 — 4, 1962,

359— 398, 10 tábla, 7 táblázat, 6 ábra, franciául, ném. or. R
B artha F.: A makói és gyulai vízkutató fúrások puhatestinek slénytani vizsgálata

— Évaluation des moílusques des forages de recherche hydrologique dans les en-

virons de Makó et de Gyula — riaaeoHTOJionmecKa^ oueHKa myoKiix ypeHiiií Ha
Bogy, 3aao>KeHHbix b paüoHe Mai<o h É^ma. — A MÁFI Évi Jel. az 1959. évrl.

1962, 271—295, 1 melléklet, x tábla, 2 táblázat, fr. or. R
Bartha F.:A Déli Bakony felskréta kszénösszletének biosztratigráfiai vizsgálata —

Biostratigraphische Untersuchung dér oberkretazischen kohlenfiihrenden Bildun-
gen des südlichen Bakony-Gebirges — EHOCTpaTiirpa^miecKoe H3yMemie Bepx-
HeMCJiOBbix, ynneHOCHbix opa30BaHiifi ioxkhom Hacra rop EaKOHb. — Földt. Köz-
löny, 92 , 1962, 203 — 208, 2 tábla, 2 ábra, ném. R

Bélteky E. — N. Gellai Ágnes — Ráng G.: A csepeli II. sz. melegvizes
kút — Dér Thermalbrunnen No II bei Csepel — TepMajibHbiü KOJiogeu Ménén 2 .

— Hidrológiai Közlöny, 42
, 1962, 246—254, 1 ábra, 5 kép, 2 táblázat, or. ném. R

Bencze P.:A villámcsapási helyek és a földtani szerkezet közötti összefüggésrl —
Connection between the distribution of places hit by lightning and the geological

structure of the underground — CB«3b Me>KAy MecTaivui ygapoB moahiih n reono-
rHHecKOH CTpyKTypoii (jtyHAaMeHTa. — Geofizikai Közlemények, X, 1—4, 1962,

63— 68, 3 ábra, ang. R
B e n d e f y L.: Vasmegyei mélyfúrások — Forages profonds en com. Vas — FnyoKiie

öypeHiiH b kom. Barn. — Vasi Szemle, II, 1961, 24— 44
Bendefy D.: Közép-Európa legbvebb héviz kútja — Le puits d’eau thermale le

plus abondant en Europe Centrale — Ca.Mbiü noJiHOBOAHbin TepMajibHbin iicto'ihiik

b IfeHTpaAbHOÜ EBpone. — Hidrológiai Tájékoztató, 1962, 16— 19, 1 ábra
Bendefy L.: Mélységi hévizeink hutánpótlása — Le recrutement thermique de

nos sources thermales artésiennes — Hctohhiik Terma rayöimHbix TepMa.ibiibix boa
BeHrpmi. — Földrajzi Értesít, XI, 1962, 290— 291, 1 ábra

B e n k F. : A mélyföldtani szerkezet-vizsgálatok növekv szerepe a nyersanyagkutatás-
ban — Le ríe croissant des recherches de la structure profonde axi cours des pros-
pections de matiéres premieres — Bo3pacTatomaflCH poxib iiccjieAOBaHHÜ rjiyöOKOü
CTpyKTypu b npouecce pa3BeAKii Ha MHHepajibHbie CbipbH. — Földtani Kutatás,
v

- 3-Á 1962, 2-5
B e n k F. : A kutatási minták vizsgálati eredményeinek ellenrzése — Le contrle des

résultats d’examen des échantillons — IlpoBepKa pe3yjibTaT0B aHajiii3a 0Öpa3U0B.
— Földtani Kutatás, V, 1, 1962, 3—17, 2 ábra, 7 táblázat

Bisztricsáuy E.: On the problem of magnitude determination — Asupra problemei
determinarii magnitudinii — O npoüneiue onpeAcacHiiA ox.e.Ma seMJierpAceHiiii.
— Studii si cercetari de astronomie si seismologie, VI, 1961, Bucuresti, 221—223,
angolul, román R

Bisztricsány E. — Kiss Z.:A body-wave magnitude equation fór shallowfocus
earthquakes — VpaBHemie BejinmiHbi 3eMAeTpHceHiiü. — Annales Univ. Budapesti-
nensis, Sectio geol., V, 1961. Budapest, 1962, 3— 9, 1 táblázat, angolul

B o g s c h L. : Megjegyzések di . Csepreghyné Meznerics Ilona ,,A
»katti«-akvitáni kérdés tudománytörténeti megvilágításban” c. cikkéhez. Földt.
Közlöny', 92 , 1962, 196—197

B o g s c h L.: Einige prinzipielle xxnd praktische Fragen dér erdgeschichtliehen Grenzen
auf Grund dér Egerer Faima — OcHOBHbie h npaKTiiHecKHe Bonpocbi HCTopiiKO-
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reojioniMecKHX rpamm Ha ocHOBe arepcKon (jtayHbi. — Annales Univ. Budapesti-
nensis, Sectio geol., V, 1961, Budapest, 1962, 11—23, németül

Bogsch L. lásd Vendel M.
B o li n P.: Római kori téglák vizsgálata — Ivxamen des briques de l’époque romaine —

AHajHi3 KHpnHMeft pbíMCKoro Bpe.Mé'HH. — Archeológiái Értesít, 89 , 2, 1962, 250—
253, 3 kép

Boldizsár T. szerk.: Mszaki földtan (írták: Richter R„ Boldizsár T.,

K é z d i Á., P a n t ó G., Wein Gy., Tömör J. in: Bányászati kézikönyv
III. kötet). Mszaki Könyvkiadó, Budapest, 1962, 455— 707, 50 ábra, 5 táblázat

Bulla Béla (Nekrológ) lásd Mátrai L.
Bulla B.: Magyarország természeti földrajza. Egyetemi tankönyv — Géograpliie

physique de Hongrie — <t>M3MHecKan reor pariin Bempnii. — Tankönyvkiadó;
Budapest, 1962, 1—424, 96 kép, 146 ábra, 36 táblázat

Bulla B.: Magyarország természeti tájai — Die Naturlandsehaften Ungarns — flpn-
poflHbie JiaHaiuacjíTbi BeHrpiiH. — Földrajzi Közlemények, X (86), 1962, 1 — 16, 6
ábra, német R

Csajághy G.: A vegyi laboratórium 1959. évi mködése — L/activité du laboratoire
chimique en 1959 — HenTenbHOCTb xiiMiiHecKOií jiaöopaTopnn b 1959 r. A MÁFI
Évi Jelentése az 1959. évrl, 1962, 493 — 496, fr. or. R

Csajághy G.: Emlékezés Nendtvich Károlyra születésének 150. év-
fordulóján — En mémoire de K. Nendtvich á l’occasion du 150-iéme anni-
versaire de sa naissance — B naMHTb K. H e h a t b h i a no noBOfly 150-oro ahh
powaeHiiH. — Földt. Közlöny, 92, 1962, 3

—
7, 1 kép

Csalogovits I. J.: XiiMiinecKan ciiCTeivia TpaxiiAOJiepuTOB. — The Chemical System
of trachydolerites — Das chemische System dér Traehydolerite. Acta Geologica,
VI, 3 — 4, 1962, 285 — 305, 10 ábra 1 táblázat, oroszul, ang. nem. R

Csepreghyné Meznerics Ilona: Das Problem des Chatt-Aquitans in wissen-
schaftgeschichtlicher Beleuchtung — Bonpoc «xaTTCKO»-aKBHTaHCKoro npycoB b

CBeTe iiCTopnn HayKH. — Magyar Nemz. Múz. Term. Múz. Évkönyve — Annales
Hist.— Nat. Musei Nat. Hung. 54, 1962, 57— 71, németül

Csepreghyné Meznerics Ilona: A Éöld- és slénytár tudományos munkája
— Le travail scientifique du Musée de Paléontologie et Géologie — HayHHan
paoTa flaneoHTOJioriiMeCKO-reonornHecKoro My3en. — Természettudományi Köz-
löny, VI (93), 1962, 323-324, 5 kép

Csepreghyné Meznerics Ilona: A ,,katti”-akvitáni kérdés tudománytör-
téneti megvilágításban — Le probléme „ehattien”-aquitanien dans la lumiére de
l’histoire de la science — Bonpoc «xaTTCKO»-aKBHTaHCKoro npycoB b CBeTe hctophh
HayKH. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 185—195, or. fr. R

C s i k y G.: A földkéreg átfúrásának terve — The project of drilling through the crust

of the earth — ÜJiaH npoöoaeHHH 3eMHon nopbi. — Földt. Közlöny, 92 , 1962,

iii— 112
C s i k y G. : A 25 esztends bükkszéki kolaj — 25 ans d’huile minérale á Bükkszék —

25-JieTHHH Hetjrrb c. EioKKCeK. — Földt. Közlöny, 92, 1962, 470— 471
C s i k y G. : A Föld 1960. évi kolajkészlete — Les réserves d’huile minérale de la Térré

en 1960 — 3anacbi He(f>TH Miipa b 1960 r. — Bányászati Lapok, 95, 1962, 117—118,
1 táblázat

Csikv G.: 25 esztendeje fedezték fel a bükkszéki kolaj-elfordulást — 25 ans de
l’occurrence d’huile minérale á Bükkszék — 25 JieT OTKpbiTHfl MecTOHaxowfleHiifl

HecjiTn b c. BiOKKceK. — Bányászati Lapok, 95 , 1962, 755— 756
C s i k y G.: A Föld 1961. évi kolajtermelése — La production en huile minérale de la

Térré en 1961 — MiipoBan AOÖbnia neíjmi b 1961 r.— Bányászati Lapok, 95 , 1962,

679— 680, 1 táblázat
Csikv G.: Földünk legészakibb és legdélibb kolajkutatási területei — Les territoires

situés au Nord et auSud de la Térré de recherches pour huile minérale — TeppuTopnn
pa3BeAKii Hetjmi, pacnojiaraiomnecn b caMoií ceBepHoii h ioxkhoíí nacTeií 3eMJin.

— Bányászati Lapok, 95 , 1962, 348— 349, 2 ábra
C s i k y G.: A demjéni kolajmez — Über das Ölfeld in Demjén — ÉeMbeHCKOe He4>T'

HHoe MecTopo>KAeHHe. — Magyar Geofizika, III, 1 — 2, 1962, 123— 131, 3 ábra, or.

ném. R
Csömör D. lásd Kiss Z.

B. Czabalay Lenke: Paleoökológiai megfigyelések a bakonyi munieriás agyag-

összletben — Observations paléoécologiques sur le complexe argileux á Munieria

dans la montagne Bakony — flaJieosKOJiornnecKHe HamoAeHim HaA cbhtoh MyHuep-
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neBbix rmiH b ropax EaKOHb. — A MAFI Évi Jelentése az 1959. évrl, 1962, 175 —
179, 1 tábla, fr. or. R

B. Czabalay Lenke: Apti és albai Nerineák a Bakonyhegységbl — Nérinées
aptiennes et albiennes de la inontagne Bakony — AnTCKne H anbCKiie HepiiHeii

H3 rop EaKOHb. — A MÁFI Évi Jelentése az 1959. évrl, 1962, 155^173, 3 tábla,

1 ábra, fr. or. R
D a 1

1

o s J. lásd Willems T.
D a n k V.: Az új magyar földgázelfordulások földtani alkata — Das geologische Gefüge

dér neuen ungarisclien Erdgasvorkommen — Geological strueture of the new
Hungárián natural gas deposits — TeononiMecKoe CTpoemie hobhx BeHrepcniix
MecTopo>KAeHHH npnpoAHoro ra3a. — Bányászati Lapok, 95 , 1962, 756— 768, 12
ábra, or. ném. ang. R

D a n k V.: A Dél-Zalai-medenee mélyföldtani vázlata — Sketcli of the deep-geological
strueture of the South Zala Basin — Cxe,na noABepxHOCTHoro CTpoemiH iowhoíí
HacTH 3anaiíCKoro acceiiHa. — Földt. Közlöny, 92

, 1962, 150— 159, 2 ábra, ang. R
H. Deák Margit: Két új spóra genusz az apti agyag-márga sorozatból — Deux

nouveaux genres de spore de la série d’argiles et de rnarnes aptiennes — ÉBa

HOBbix poga cnop 113 raiiHiiCTOH n MepreJHiCTon maiim anTa. Földt. Közlöny, 92 ,

1962, 230— 235, 2 tábla, fr. R
Derszib J.: Megemlékezés Hantken Miksáról — En mémoire de M. Hantken — B

naMHTb M. XaHTKeHa. Bányászati Lapok, 95 , 1962, 489— 493, 1 kép

Dobos Irma: Távlati vízkutató fúrások földtani eredményei — Résultats géologi-
ques des recherches perspectiviques á l’eau — FeojionmecKiie pe3yjibTaTbi nep-

cneKTiiBHOH pa3BeAKii boah. Földtani Kutatás, V, 3 — 4, 1962, 10—14, 1 térkép
1 táblázat

Dombai T.: Eötvös Loránd, a geofizikus — Roland Eötvös, dér
Geophysiker — P 0 n a h a 3 t b e lu, reo(J)ii3iiK. — Geofizikai Közlemények, X,

1

1 — 4, 1962, 5— 12, or. ném. R
P. Donáth Éva: Investigation of the thermal decomposition of zeolites by the DTA

method — Untersuchung dér thermischen Zersetzung dér Zeolithe dureh die
DTA-Methode — H3yaeHiie TepMimecKoro pa3noH<eHHH ueojiHTOB mctoaom ai iijK})e-

peHmiaJibHO-Tep.MimecKoro 3HaJin3a. — Acta Geologica, VI, 3—4, 1962, 429— 442,

3 ábra, angolul, ném. or. R
S z. Drubina Magda: Bakonyhegységi jura képzdmények kzettani vizsgálata —

Exarnen lithologique des formations jurassiques de la montagne Bakony
— rieTporpat})iiHecKoe ii3yHeHiie ropcKiix pa3pe30B b ropax EaKOHb. — A MÁFI Évi Je-
lentése az 1959. évrl, 1962, 99—153, 1 melléklet, 35 ábra, 12 táblázat, fr. or. R

Dubay L.: Az Észak-Zalai-Medence fejldéstörténete a kolajkutatások tükrében —
Die Entwicklung des nördliehen Zala-Beckens im Lichte dér Erdölschiirfung
- Pa3BiiTne C-oií Hacni 3ajiaüCKoro EacceÜHa b CBeTe nonCKOB Ha ne(j)Tb. — Földt.
Közlöny, 92 , 1962, 15 — 39, 4 ábra, ném. R

D udi cli E. jr.: Un nouveau tbe d’Annélide trouvé aux environs de Budapest
- HoBan Tpya anHejinAbi, HaiiAOHHan b OKpecmocTbHx r. EyAaneiiiT. — Annales
Univ. Budapestinensis, Sectio geologica, V, 1961, Budapest, 1962, 43— 45, 3 ábra,
franciául

D u d i c h E. jr.: Új gyrsféreg-lakócs az alsómátyásföldi helvéti kavicsösszletbl —
Ein neues Anneliden-Wohnrolír aus dem lielvetischeu Schotterkomplex in dér
Náhe von Budapest — HoBau Tpya aHHeJiHAw, HaiiACHHan b OKpecTHOcrax ropoga
EyAaneiuT. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 107— 109, 3 ábra, ném. R

Dudich E. jr.: A biológiai aktualizmus elvének alkilmazása fosszilis bryozoákra —
Application du principe de l’actualisme biologique á l’examen des Bryozoaires
fossiles — npHMeHeHHe npimmina HOnornaecKoro ai<Tyajiji3Ma npn H3yaeHHH HCKonae-

I

Mbix MLuaHKOB. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 297— 307, 2 ábra, fr. R
Egyed L. szerk.: Geofizika (írták: Egyed L. Oszlaczky Sz„ Haáz I. és

Scheffer V., Stegena L. és Gál fi J., Sebestyén K„ Stegena
L., Boldizsár T., Tatár J. in: Bányászati Kézikönyv III. kötet) Mszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1962, 708— 937, 243 ábra, 36 táblázat

Egyed L.: A Vörös-tenger kialakulásának kérdéséhez — On the origin of the Red Sea
— K Bonpocy pa3BiiTiin KpacHoro Mopn. — Geofizikai Közlemények, X 1—4, 1962,

69— 75, 8 ábra, ang. R
Egyed L.: A Föld bels energiái és azok kapcsolata a természettudományok fejldésé-

vel — Les énergies internes de la Térré et leur relation á l’évolution des Sciences
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naturelles — BHyTpeHHiie eHeprim 3eMJin h hx CBH3b c pa3BiiTneM ecTecTBeHHbix
Hayx. — A MTA Mszaki Tud. Oszt. Közleményei, 31 , 1—4, 1962, 207— 212

Egyed L.: Geofizikai adatok értelmezésének dinamikus módszerei a Föld bels szer-
kezetének kutatásában — Dynamisehe Methoden dér Interpretation geophysika-
lischer Daten in dér Erforschung dér inneren Struktur dér Erde — E»HaMHMecKHe
Meroflbi iiHTepnpeTamm reo(j)ii3HMecKnx flamibix npn n3yveHHH BHyTpeHHero CTpoemiH
3eMJiH. — Magyar Geofizika, III, 1—2, 1962, 5— 9, or. ném. R

Egyed E.: Somé geophysical problems in connection with recent and pást crustal
movements — reo$n3HBeCKHe nponeMbi b cbh3h c coBpeMeHHbiMH h npoinjiHMH
flBii>KeHHHMii 3eMH0Íi Kopbi. — Deutsche Akademie dér Wissenschaften, zu Berlin,
Internationale Union für Geodásie und Geophysik, Intem. Symposium über
rezente Erdkrustenbewegungen in Eeipzig, DDR, Akademie Verlag, Berlin, 1962,

423— 432, 10 ábra, angolul, ném. R
E r y Z.: A Hosszúhetény 29. sz. 1200 méteres szénkutató fúrás hidraulikai viszonyai

— Les conditions hydrauliques du forage houiller á 1200 m de Hosszúhetény
— FnApaBJinBecKne ycnoBiin pa3BeAOMHoro Gypemin Ha yronb b 1200 m b c. Xoccy-
xeTeHb. — Földtani Kutatás, V, 2, 1962, 7— 11

Erdélyi J.: Hidrohalloysit (Hidroendellit), a Halloysit-esoport új ásványa Nagy-
bányáról (Baia Maré, Románia) és a Mátrából — The hydrohalloysite (Hydroeu-
dellite), as a new mineral of the halloysite group írom Baia Maré (Rumania)
and the Mátra Mountains — rriAporaJiJiya3HT (rnapo3HflejuniT) — HOBbih MHHepan
rpvnnbi raJTJiya3HT0B, HaiifleHHbiii b r. Bán Mape (Py.wbiHfl) h b ropax MaTpa. — A
MÁFI Évi Jelentése az 1959. évrl, 1962, 77— 98, 3 ábra, 2 táblázat, ang. or. R

Erdélyi M.: Debrecen jövbeni vízellátásának földtani szempontjai — Approvision-
nement en eau de la vilié de Debrecen du point de vue géologique — BoAOCHa-
>KeHne ropoaa JJepeueH c tohkh 3peHiiH reojiormi. — Hidrológiai Tájékoztató, 1962,
augusztus, 27— 29, 1 ábra

Erhardt Gy.: A Sárospatak-végardói hévíz — Das Thermalwasser zu Sárospatak-
Végardó — TepManbHafl Boga b LIlapoumaTaK. — Hidrológiai Közlöny, 42 , 1962,

514— 517, 1 ábra, 3 kép, 1 táblázat, or. ném. R
S. Farkas Erzsébet: Üledékkzettani vizsgálatok a Dorogi-medence Ny-i ré-

szén (Mogyorósbánya) lemélyített térképez fúrások pleisztocén mintaanyagán —
Sedimentological studies on the Pleistocene shallow boring samples in the W part
of the Dorog coal basin (Mogyorósbánya) — JhiTOJiornHecKoe HCCJieAOBaHiie njieií-

CTOUeHOBblX nopOA, B3HTbIX H3 Cbe.MOMHblX CKB3JKHH, npOy peÚHblX B 3-OÜ MaCTII

JfoporcKoro acceiiHa. — A MÁFI Évi Jelentése az 1959. évrl, 1962, 469—483, 6
táblázat, 7 ábra, ang. or. R

Fejér L.: Hozzászólás Lendvai K. „Geofizikai módszerek a szénkutatásban” c.

eladásához. Magyar Geofizika, III, 3— 4, 1962, 160—163
Földvári A.: Elnöki megnyitó — Discours d’ouverture du président — BcTynuTenb-

Hau peMb npe3iiAeHTa. — Hidrológiai Tájékoztató, 1962, augusztus, 17—18, 1 ábra
Földvári A.: Megjegyzések Dr. Csepreghyné Meznerics Ilona ,,A

»katti« akvitáni kérdés tudománytörténeti megvilágításban” c. cikkéhez. Földt.

Közlöny 92 , 1962, 198—199
Földváriné Vogl M.: Proposition de classification et de nomenclature des mi-

néraux argileux — Vorschláge zr Klassifikation und Nomenklatur dér Tonmine-
ralien — npeAJioweHiie k KJiacci!(J)iiKamiK) 11 k HOMeHKJiaType rjiHHiiCTbix MHHepanoB.
— Acta Geologica, VI, 3— 4, 1962, 341—344, 2 táblázat, franciául, ném. or. R

F ü 1 ö p J.: Igazgatói jelentés az 1959. évrl — Compte rend du directeur sin l’année

1959 — ÜTMeT AHpeKTopa 3a 1959 toa. — A MAFI Évi Jelentése az 1959. évrl,

1962, 3— 7, fr. or. R
G á 1 f i J. lásd Egyed L.
G é c z y B.: Cancellophycus et chondrites, deux traces de vie du Dogger inférieur de la

partié du N de la montagne Bakony — Cancellophycus w xohapht, ABa >KH3HeHHbie

CJieAM n3Hii>KHeroAorrepa C-oií Mac™ rop BaKOHb. — Annales Univ. Budapestinensis,

Sectio geologica, V, 1961, Budapest, 1962, 47— 54, 3 ábra, franciául

Gellai Ágnes lásd BéltekyL.
Góczán F. : Mikroplankton a bakonyi krétából — Un microplankton dans le Crétacé

de la montagne Bakony — Min<ponnaHKTOH 113 MenoBofi cucTeMbi rop BaKOHb. ,—

A MÁFI Évi Jelentése az 1959. évrl, 1962, 181 — 209, 4 tábla, fr. or. R
G o r s k o v, G. P. lásd G z o v s z k i j, M. V.
G b e 1 E.: Éger város mélyföldtani és vízföldtani viszonyai az újabb fúrásos kutatások

alapján — Les conditions géologiques et hydrologiques de la vilié d’Eger pár les
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donuées des forages récents — reo.nonmecKne h rHApOJionmecKHe ycnoBim ropOAa
3rep no AaHHbiM pa3BeA0MHbix ypeHníí. — Földtani Kutatás, V, 3— 4, 1962, 14—17,
3 ábra

Grassellv Gy.: Analytical methods of manganese ores I. — AHaJinniMecKiie MeTOAbi

MapramieBbix pyA. 1 . — Acta Univ. Szegediensis, Acta Min.-Petr., XV, Szeged,

1962, 7— 18, 2 táblázat, appendix, angolul
Greguss P.: Le genre DUCAMPOPINUS est-il valable en vertu de sa xvlotomie?

— LlciícTBiiTejieH-Jin poA DUCAM PGPINUS b CHJiy er KCiiaoTOMini? — Travaux
du Laboratoire forestier de Toulouse, I, V, 1962, art. XIII, 1—6, 3 tábla, franciául

Greguss P. — Heerdt, S.: Kin 1500-jáhriger Mammutbaum aus dem fluviatilen

Unter-Miozán von Malliss (SW-Mecklenburg) Sequoioxylon cf. germanicum Gre-
guss — HaxoAKa 1500-JieTHero waMOHTOBoro AepeBa 113 peonbix OTJioweHiin nuwHero
MHOueHa H3 c. Majuinc. — Geologie, 11 ,

Berlin, 1962, 700— 715, 5 tábla, németül,
ang. or. R

Groholy T. : Recent results of the seismic exploration in Hungary — HoBbie pe3yjib-

TaTbi ceöCMHMecKOH pa3BeAKii b BeHrpHH. — Geofizikai Közlemények, X, 1 — 4, 1962,

77— 78, angolul
G z o v s z k i j, M. V. — G o r s k o v, G. P. — Senkareva, G. A. : BapnaHT

coriocTOBjiemiH ceiíCMUHHOCTii c TeicTOHHKOií BeHrpim — Variation de comparaison
entre la séismicité et la tectonique de Hongrie. Annales Univ. Budapestinensis,
Sectio geologica, V, 1961, Budapest, 1962, 55— 63, ,5 ábra, oroszul

Hajós Márta: Holocén diatomaföld-elfordulás Újpesten — Holozáne Kiesel-
guhrscliichten bei Újpest (Budapest) — ToJioueHOBbie cjioii AnaTOMiiTa okojio r.

yüneuiT. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 464— 466, 1 ábra, ném. R
antken Miksa lásd M a

j
z o n L.

e e r d t, S. lásd Greguss P.
e g e d s Gy.: Magyarországi oligocén korallok — Coralliaires oligocénes de la Hon-

grie — OjinroueHOBbie Kopan/ibi BeHrpnu. — A MÁFI Évi Jelentése az 1959. évrl,
1962, 231 — 261, 3 tábla, 1 táblázat, fr. or. R

Heiskanen, W. A. (USA) : Somé recent gravimetrc studies 011 the isostasy and the
tliickness of the Earth’s crust — HoBbie rpaBiiMeTpimecKiie iiccneAOBamiH ii30CTa3itn
h MomHOCTH 3eMH0Ü Kopbi. — Geofizikai Közlemények, X, 1—4, 1962,79— 89, 5
ábra, angolul

Hoppé, W. (Weirnar) : A szilárd kzetek vízvezetképességének megállapítására vo-
natkozó módszerek és tapasztalatok — Methods and experiences fór determining
the transmissibility of coherent rocks — OnbiTbi n MeTOAbi oripeAe.iennfl BOAonpo-
HimaeMOCTii TBepAbix nopoA. — Hidrológiai Közlöny, 42

, 1962,51 — 55, 1 táblázat,
or. ang. R

Horusitzky F. — Wein Gy.: Érckutatási lehetségek a Budai-hegységben —
Erzschürfungsmöglichkeiten im Ofner (Buda) Gebirge — The possibiiities of re
prospecting in the Buda-mountains — flepcneKTiiBbi pa3BeAKii pyA b ByAaiícKiix
ropax. — Bányászati Lapok, 95 , 1962, 749— 753, 1 ábra, 1 táblázat, or. ném.
ang. R

Hunyadi L.: Az érdparkvárosi gerinces smaradvány-lelhely — Dér Fundort von
fossilen Wirbeltierresten bei Erdparkváros (in dér Náhe von Budapest) — MecTO-
Haxo>KA6Hiie HCKonaewbix oct3tkob no3BOHOMHbix okojio 3pAnapi<Bapouj, b6jiii3 r.

ByAanemT. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 460— 463, - ábra, ném. R
Illés Gy., lásd Alföldi L.
Jámbor Á. : A Téseny- 1 . sz. fúrás földtani eredményei — Geologische Ergebnisse dér

Bohrung Téseny-i (Mecsek-Gebirge) — PeoJToniMeCKHe pe3yjibTaTbi pa3BeAOMHoro
öypemiH JX° 1 b ropax Menex. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 458— 459, ném. R

Jámbor Á. lásd Baranyi I.

Jánossy D.: Vorláufige IVÉtteilung über die mittelpleistozáne Vertebratenfaima dér
Tark Felsnische (NO-Ungam, Bükk-Gebirge) — npeABapiiTeJibnoe cooömeHiie
0 cpeAHenjiencToueHOBon (j)ayne no3BOHOMHbix H3 KaivieHHoií hiiluii y c. Tapxe. —
Magyar Nemzeti Múzeum Terrn. Tud. Múz. Évkönyve — Annales Musei Nat.
Hung., 54 , 1962, 155 — 176, 2 tábla, 2 ábra, németül, or. R

antskv B.:A jöv energiaforrásai: radioaktív ásványi nyersanyagok — Les futurs
sources d’énergie: les matiéres premieres radioactives — Hctomhuk 3Heprmi 6y-
Avmero: paAiioaKTiiBHbie MiiHcpa.'ibHbie cupbH. — Tudományos Ismeretterjeszt
Társulat, Szakosztályi füzetek, Budapest, 1962, 1—40

Jaskó S.: Újabb adatok az északbakonyi karsztszurdokok vízföldtanához — Contri-
bution á l’hydrogéologie des ravins karstiques de la montagne Bakony — HoBbie
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AaHHbie k riiAporoeoJioniii KapcTOBbix OBparoB b ropax BaKOHb. — Hidrológiai Tájé-
koztató, 1962. április, 19— 21, 3 ábra

Jaskó S.: Kszénterületeink földtani térképezése — Geological mapping of our coal-
bearing areas — TeojiorimecKoe KapTiipoBamie yrjieHOCHbix TeppiiTopnn. — Földtani
Kutatás, V, 1, 1962, 21—27, 2 táblázat, 1 ábra, 1 térkép

Jugovics L.: A nemesgulácsi és diszeli bazaltbányák egyesítése a diszeli Halyagos-
hegyen, különös tekintettel a természetvédelmi és gazdasági vonathozásokra —
Vereinigung dér Basaltsteinbrüche von Nemesguláes und Díszei auf dem Halya-
gosberge von Díszei, mit besonderer Rücksieht auf Naturschutz imd Ökonomie —
— O-beanHeHiie HeMeinryjiaMCKiix h gncejicKiix a3ajibT0Bbix xapbepoB Ha ahccackoh
rope Xaiíaroui, ímen b Biiay 3K0H0MimecKne cooöpaweHiiH 11 npeanocbuiKH npupogbi.
Építanyag, 13 , 1961, 413— 414, or. R

Jugovics I,.: Kbányászatunk fejlesztése céljából 1948— 1960. évek alatt végzett
geológiai kutatások gyakorlati eredményei — Praktische Erfolge dér in den Jah-
ren 1948— 1960 erfolgten geologischen Untersuchímgen zweeks Förderung des
Steinbruchwesens — r 1pakth

m

ecKH e pe3yjibTaTbi reoAoniHecKiix iiccjieflOBaHim b

nepiiog 1948 — 1960 rr., npoBeAeHHbix c ueAbio cnococTBOBaTb AaAbHeHuieMy pa3-
BiiTino TexHOJioniH aohmh iomha. — Építanyag, 14

, 1962, 142 — 148, ném. or. R
Juhász Á. : A balatonfelvidéki permi homokkösszlet kvarcporfiranyagának eredete

— B’origine des porphyres quartziféres dans le complexe de grés permiens du
Haut-Pays du lac Balaton — nponcxon<AeHiie KBapn-nop(})iipoBoroMaTepnaAa nepM-
ckoh necMaHiiKOBon cbhth naocKoropba 03. BajiaTOH. — Földt. Közlöny, 92

, 1962,
160—173, 4 tábla, 2 ábra, 2 táblázat, fr. R

Juhász Z . : A study of the water-vapour adsorption isotherms of clays. Role of the
specific surface in determining the properties of clays — Stúdium dér Wasser-
dampf-Adsorptionsisothermen dér Tone. Die Rolle dér spezifischen Fláche in dér
Bestimmung dér Beschaffenheiten dér Tone — H3yMenne ii30TepM aACopmm
boahhhx napoB niHHaMH. PoJib yAeAbHOÜ noBepxHOCTii b onpeAejieHim cbohctb rjiirn.

— Acta Geologica, VI, 3— 4, 1962, 345— 364, 17 ábra, 1 táblázat, angolul, ném.
or. R

Kádár B.: Erdausdehnung, Meeres- und Kontinententwicklung, Polwanderung und
Kiima — Földtágulás, óceán- és kontinensképzdés, pólusvándorlás és éghajlat
— yBejiiiHeHiie oöieMa 3eMJin, pa3Bimie Mopeü 11 kohtiihchtob, CMememie nojioB

11 KAiuviaTa. — Acta Univ. Debreceniensis, Series geogr. geologica et meteor., T.
VIII, (Seriei 1), 1962, 3—12, németül, magy. R

Káli Z. : Üledékciklusosság a mecseki alsó liász kszéntelepes összletben. Komlói
terület — Cycles de sédimentation dans le complexe liouiller du Lias inf. dans la

Montagne Mecsek. Région de Komló — IfiiKJHiMHOCTb ocaAKOopa30BaHHH b

yrneHOCHoií CBiiTe HiiwHero Aefiaca b ropax MeneK. — Földtani Kutatás, V, 2,

1962, 12 — 40, 20 ábra, 8 tábla
Kardos I.: Mecseki érckutató fúrások geofizikai vizsgálata — Geophysical investi-

gation of re and water prospecting wells — MccneAOBaHiie CKBawiiH, ypHmiixcH
na pygbi 11 BOAy npn no.MOimi reo(})ii3imecKiix mctoaob. — Magyar Geofizika, III,

3— 4, 1962, 191 — 199, 2 ábra, or. ang. R
Kassai L.: Beszámoló a miskolci II. Országos Földgáz Ankétrl. Bányászati Lapok,

95 , 1962, 681—683
Kassai L.: Nagyalföldi földgáztelepek mvelésének fbb kérdései — Die wichtigsten

Fragen des Abbaues dér Erdöllagerstátten dér Grossen Ungariselien Ebene —
Major problems of exploiting natural gas pools in the Great Hungárián Piain
— OcHOBHbie Bonpocw pa3paoTKii ra30Bbix mcctopo>kaghiih BoAbinoií BenrepcKon
Hí i3MeHH0CTii. — Bányászati Lapok, 95 , 1962, 835— 844, 14 ábra, or. ném. ang. R

Kaszap A.: A Villányi-hegység maim rétegeinek mikrofácies-vizsgálata — Mikro-
fazies dér Malmschichten im Villányer Gebirge — MiiKpocjjamiii Ma.'iMa b ropax
BiiAAaHb. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 61—68, 3 tábla, ném. R

Kecskeméti T. : Patologikus jelenségek Nummuliteszeken — Symptömés patliolo-

giques observés sur des Nummulites — I IaTOJioriiMeCKiie hbjichiim Ha HynMymiTax.
— Földt. Közlöny, 92 , 1962, 209— 216, 6 ábra, 3 tábla, fr. R.

Kecskeméti T.: Pathologisclie Erscheimmgen an Nummuliten — I IaTOJioniMeCKiie

HBJieHiin Ha HyMMVAiiTax. — Magyar Nemz. Múzeum-Term. Múz. Évkönyve, —
Annales Hist.—Nat. Musei Nat. Hung. 54

, 1962, 73— 84, 3 tábla, 1 ábra,

németül
Kecskés T.: Nyugatdunántúl ríj kincse: a büki hévíz — Un nouveau trésor de Trans-



Magyar földtani irodalom jegyzéke, igÓ2. 405

danubie: l’eau thermale de Bük — HoBoe npitpoAHoe öoraTCTBO TpaHCflaHyönH:
TepMaabnaa BOAa b c. Biok. — Természettudományi Közlöny, V, 1961, 318— 319

Kedves M.: Noremia, a new microfossil genus from the Hungárián Eocéné, and sys-
tematical and stratigraphieal problems about tlie Crassosphaeridae — Noremia,
HOBbin pog MHKpo$occnnnH H3 BeHrepcKoro aopeHa n npoJieMbi KJiaccmJiHKapun n
CTpaTiirpa(})iiH, CBHsaiiHbie c Crassosphaeridae. Acta Univ. Szegediensis, Acta Min.
— Petr., XV, Szeged, 1962, 19— 27, 2 tábla, angolul

K e r t a i G y.: A kolaj keletkezésérl —'On the genesis of petróleum — O npoiicxo-

>KgeHmi Heijmi. — Földt. Közlöny, 92, 1962, 8— 14, 1 ábra, ang. or. R
Kertai Gy.: Elnöki megnyitó a Magyarhoni Földtani Társulat 1962. május 9-i

rendes közgylésén — Discours du président de la Société Géologique de Hongrie
á l’assemblée générale du 9 mai 1962 — PeMb npe3UfleHTa BeHrepcKoro reojiom-
MecKoro OömecTBa Ha OöigeM CoöpaHini 9-oro Mán 1962 r. — Földt. Közlöny, 92,

1962, 255-257
Kertai Gy.: A magyarországi földgáztelepek kialakulásáról és továbbkutatásuk

alapelvérl — On the formation of the Hungárián natural gas deposits and the
fundamental principle of their further exploration — 0 (jiop.MnpoBanim ra30H0CHbix
MecTopoHcgeHH ií BeHrpmi n 0 npHHunne hx AanbHenuien pa3BegKn. — Földt. Közlöny,
92, 1962, 274— 279, ang. or. R

Kessler H. lásd Alföldi F.
Kéz A.: A riapartok kialakulása — La formation des ctes de rias — O6pa30BaHiie pna-

coBbix öeperoB. — Földrajzi Értesít, XI, 1962, 289— 290
K é z d i Á. lásd Boldizsár T.

Kiss J.: The hydrothermal conditions of uránium migration and the genesis of pitch-
blende — riiApoTepMaJibHbie ycjiOBiiH Miirpaumi ypaHa n nponcxo>KAeHne ypaHimiiTa.
— Annales Üniv. Budapestinensis, Sectio geologica, V, 1961, Budapest, 1962,

79— 88, 4 ábra, angolul
Kiss J.: A hydrothermal enrichment of Pb-Zn-Cu in the Frdsmeeske gránité (Mecsek

Mountains) — rHApoTepManbHoe oöorameHHe Pb-Zn-Cu b rpamiTe c. OpAeuiMeMKe,
ropbi MeMex. — Annales Univ. Budapestinensis, Sectio geologica, V, 1961, Bu-
dapest, 1962, 89— 92, 6 ábra, angolul

Kiss Z. — Csömör D. — Szilber Józsefné: Rapport microséismique de
l’Institut Géophysique de Plongrie 1959 — M 11 kpoce ií

c

mii m eck ii fi AOKJiag BeHrep-
cKoro reo(j)H3HMecKoro HHCTiiTyTa b 1959 r. — A Magy. Áll. Eötvös L. Geo-
fizikai Intézet Országos Földrengésvizsgáló Intézete kiadványai, Budapest, 1962,
3-61

Kiss Z.: Az 1959. évi magyarországi földrengések — SeMJieTpAcemiH b Bem pun b
1959 r. — A Magy. Áll. Eötvös L. Geofizikai Intézet Földrengésvizsgáló Intézete
kiadványai, 1962, 2— 8

Kiss Z. lásd Bisztricsány F.
K 1 i r, S. (Prága) : Zr Tektonik dér Karboninsel bei Zemplin in dér Ostslovakei — Contri-

bution to the tectonics of the isolated Carboniíerous rocks in the region of Zemplin,
Fastem Slovakia — K tcktohhkc KapöOHOBoro ocTpoBa b6jih3 3eMipiHH b Boctobhoh
C.noBai<HH. — Acta Geologica, VII, 3 — 4, 1962, 399— 403, 1 ábra, németül, ang.
or. R

Kopek G.: Alsó-eocén üledékek Zirc—Dudar—Eplény környékén — Sédiments de
l’Éocéne inférieur dans les environs de Zirc—Dudar—Eplény — HnrKHesonenOBbie
OTJioweHiiH b OKpecTHOCTHx cc. 3npu— dlyAap— SnjieHb. — A MÁFI Évi Jelentése
az 1959. évrl, 1962, 9—19, 1 melléklet, 1 ábra, 1 táblázat, fr. or. R

F. Kovács Éva: Untersuchungen an ungarlándisehen Eichen des Tertiars, I.

Sarmatische Eichen — MccJieAOBaHnn BemepcKHX AyöOB TpeniMHoro nepiioAa. 1.

CapMaTCKiie Aybi. — Acta Botanica, VIII, 3— 4, 1962, 283— 302, 6 ábra, németül
Kovács L.: Die mesozoische Paláogeographie Transdanubiens — Me3030ÜCKayi na-

JieoreorpaJnH TpaHCAaHy6iiii. — A Bányamém. és Földmérmém. Karok Köz-
leményei, XVIII, Sopron, 1955, 53— 82, 2 ábra, ang. or. R

Kovács L. : Die charakteristisehen Züge dér Lebensweise dér Ammoniten mit Hinsicht
auf die Faziesbesthnmung — XapaKTepHbie MepTbi opa3a >kii3hii 3mmohmtob b cbh3h
c onpeAeneHiieM <J»am in. — A Bányamém. és Földmérmém. Karok Közleményei,
XIX, Sopron, 1956, 227— 247, 6 ábra, ang. or. R

Kovács L. : Manganerzausscheidrmg in den jurassischen Ammonitenmeeren — BbiAe-
JieHue MapraHueBOH pygbi aiWMOHHTOBoro Mopn ropbi. — A Bányamém. és Földmér-
mém. Karok Közleményei, XIX, Sopron, 1956, 249— 256, ang. or. R

Kovács L.: Einige Ergebnisse dér Analyse einzelner Bakonyer Juraprofile — HeKO-

9 Földtani Közlöny
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Topbie pe3yjibTaTbi aHajiii3a ropcKiix npo^iiJiefí b ropax BaKOHb. — A Nehézipari
Mszaki Egyetem (idegennyelv) Közleményei, XXI, Miskolc, 1960, 139— 153,
2 ábra, 2 táblázat, ang. or. R

Kovács L.: Die Wiederspiegelnng klimatischer Wirkungen in den jurassischen Ab-
lagemngen — OTpoweHiie bjuihhiih KJurnaTa b iopcicnx OTJioweHimx. — A Nehéz-
ipari Mszaki Egyetem (idegennyelv) Közleményei, XXI, Miskolc, 1960,
155—162, 1 ábra, ang. or. R

Kovács L.: Bionónnai kérdések a bakonyi juratengerrel kapcsolatban — Biono-
mische Fragen in Verbindung mit dem Bakonver Jurameer — Bionom problems
connected witli the Jurassic System of Bakony — Ouestions bionomiques en
rapport avec la mer jurassique de Bakony — Bonpocbi hohomhh b cbhsh c íopcKHM
MopeM b BaKOHb. — A Nehézipari Mszaki Egyetem Közleményei, 6, Miskolc,
1961, 223— 235, 2 ábra, táblázat, ném. ang. fr. or. R

Kovács E.: Hazai kszéntelepes üledéksorok rétegtani helyzete az üledékképzdési
ciklusok szemléletében — Stratigrapliie situation of Hungárián coal-bearing beds
and aspect of cycles of sediment formation — C

t

patn rpa (}) 1me

c

k0e nonoweHHe
OTeMecxBeHHbix ocaaoMHbix yrjieHOCHbix cbiit, ocMaTpiiBan Bonpoc co CTopoHbi
(JjopMiipoBaHiiii UMKJiooTJio>KeHiiH ocagKOB. — Bányászati Eapok, 95 , 1962, 249—
256, 8 ábra, or. néni. ang. R

K. Körmendy Anna: j molluszka-fajok a várpalotai középsnüocénbl . I.

Gastropoda. — Neue Molluskenarten aus dem Mittelmiozan von Várpalota. I,

Gastropoden — HoBbie bhaki mojuhockob 113 cpeAHero MiioueHa r. BapnajioTa. E
racTeponoAbi. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 81—99, 3 tábla, ném. R

K. Körmendy Anna: j molluszka-fajok a várpalotai középsmiocénbl. IE
Lamellibranckiata — Neue Molluskenarten aus dem Mittelmiozan von Várpalota.
II. Eamellibrancliiata — HoBbie biiah mojuhockob ii3 cpeAHero MiioqeHa r. BapnanoTa.
2 . JlaMeJuinpaHxnaTbi. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 217— 229 4 tábla, ném. R

K. Körmendy Anna: A tokodi Erzsébet-akna és a csolnoki VI-os akna eocén
rétegeinek slénytani vizsgálata — Études paléontologiques concernant les couches
éocénes dans le puits ,,Erzsébet” á Tokod et puits VI á Csolnok — IlaJieOHTOJio-

riiHecKiie iiccneAOBaHUH aoHeHOBbix CJioeB maxTbi « 3p>Ke6eT» cejia Tokoa 11 LuaxTbi

JNe 6 ceaa Hojihok. — A MÁFI Évi Jelentése az 1959. évrl, 1962, 211 — 229, 2
tábla, 1 ábra, 1 táblázat, fr. or. R

Kretzoi M.: A csamótai faima és famiaszint — Faima und Faunenhorizont von
Csarnóta — <t>ayHa n ^ayHHCTHHecKHH ropii30HT MapHOTbi. — A MÁFI Évi Jelentése
az 1959. évrl, 1962, 297— 395, 5 tábla, 10 ábra, néni. or. R

Kriván P.: Paláolittoralische Érscheinungen im Budaer Gebirge. Dér Begriff dér
Subgression — IlajTeoJHiTopajibHbie hbjichiih b ropax EyAa. noHHTiie 0 cyrpecciiH.
— Annales Ehiiv. Budapestinensis, Sectio geologíca, V, 1961, Budapest, 1962,

93— 101, 6 ábra, németül
Kriván P.: Chronologie dér spátpaláolitliisclienSiedlung in Szekszárd — XponoJioriiA

nocTnajieojiiiTHMecKoro nocejieHim y r. CeKcapA. — Swiatowit, Varsó, 24
, 1962,

211—226, 2 ábra, 1 táblázat, németül
Kriván P. — Rózsavölgyi J.: Felspleisztocén (Rissi) andezitvulkánosság

nyomai Aszód környékén — Spuren von oberpleistozánem (Riss) Andesitvulka-
nismus aus dér Umgebimg von Aszód (Kom. Pest) — CneAbi aHAe3HTOBoro ByjiKa-

HH3M3 BepxHero njiencToueHa (Pucc) b okpccthocthx c. Acoa. — Földt. Közlöny,
92 , 1962, 330— 333, 1 ábra, néni. R

Krolopp E.: Die Malakofauna dér niedrigen Aueterrasse im Grundprofil von Szek-
szárd — <t>ayHa mojuhockob hiiwhhx Teppacc b ochobhom pa3pe3e r. CeKcapA.
— wiatowit, 24 , Varsó, 1962, 203— 210, 1 ábra, 1 táblázat, németül

Kubovics I.: A vulkáni hegységek beszakadásos szerkezete — Stmcture d’effondre-

ment des montagnes volcaniques — OBajioo6pa3HaH CTpyKTypa ByjiKaHiiBecKHX

rop. — Földt. Közlön}’, 92 , 1962, 280— 296, 7 ábra, 7 táblázat, or. R
Kulcsár L. — Guzyné Somogyi A.: A celldömölki Sághegy vulkánja — Ee

volcan de Sághegy de Celldömölk — ByjiKaH IllarxeAb b c. LIcjutaomojik. — Acta
Univ. Debreceniensis, Series geogr., geol. et meteor., VIII, (Seriei I.), 1962, 33— 83,

12 tábla, 9 ábra, 6 táblázat, fr. R
Lakatos S.: A geofizika feladatai és lehetségei a vízkutatásban — Les táehes et les

possibilités de la géophysique au cours des recherches de l’eau — Saganiia H B03-

mokhoctii reo(j)H3i!Kii b pa3BeAKe Ha BOAy. — Hidrológiai Tájékoztató, 1962. április,

40— 44, 11 ábra
M. Lányi Ilona; A Hidas 53. földtani alapfúrás üledékes kzettani vizsgálata —



Magyar földtani irodalom jegyzéke, igÓ2. 407

Examen sédimentologique de la série du forage fondamental géologique „Hidas
53” — JliiTOJioriíMecKoe n3yHeHne onopHort CKBawiiHbi Xnaam 53 . — A MÁFI Évi
Jelentése az 1959. évrl, 1962, 463— 468, 1 melléklet, 6 ábra, fr. or. R

Láng G. lásd B é 1

1

e k y L.

Tv e n d v a i K.: Geofizikai módszerek alkalmazásának eredményei és perspektívái a
szénkutatásban — The results and perspectives of the application of geophysieal
methods in prospecting fór coal — Pe3yjibTaTbi n nepcnei<TUBbi iipii.weHeHim reoíjm-

3HMeCKHx MeTOflOB npn ymeni ickobux paöorax. — Magyar Geofizika, III, 3 — 4,

1962, 145— 163, 1 táblázat, hozzászólás, or. ang. R
MAGYARORSZÁG Hidrológiai Atlasza. I. sorozat: Folyóink vízgyjtje. 8. sz. Az

Ipoly. Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Budapest, 1961, 9 melléklet,

soksz.

MAGYARORSZÁG vízföldtani atlasza — Hydrogeologischer Atlas Ungarns - Tnapore-
OJioniMecKiin Amac BeHrpmi. — A MÁFI kiadása, Budapest, 1962 (Fszerk.
S c h m i d t E. R.) 1 — 73 o. (Magyarázó. . . lásd Schmid t E. R.)

M a j
z o n L. : Megjegyzések dr. Csepreghyné Meznerics Ilona „A
»katti« akvitáni kérdés tudománytörténeti megvilágításban « cím cikkéhez. Földt.
Közlöny", 92 , 1962, 201 — 202

Máj zon L.: Hantken Miksa emlékezete — In connnemoration of Miksa
Hantken — BocnoMimaniie 0 M. X a h t k e H e. — Földt. Közlöny, 92 ,

1962, 258— 267, ang. or. R
Majzon L.: Hantken Miksa , .Clavulina Szabói rétegek faunája” cím mvének

nevezéktani módosítása — Nomenclatural modification of the paper ,,The fauna
of the beds with Clavulina Szabói” by Miksa Hantken HoMeHKJia-
TypHau nonpaBKa k paoTe M. X a h t i< e h a «<t>ayHa caoeB c — Clavulina Szabói”

.

Földt. Közlöny*, 92 , 1962, 268— 273, 16 tábla, ang. or. R
Majzon I,.: The Palaeogene Foraminifera horizons of Hungary — Paláogene Forami-

niferen-Horizonte Ungarns — TlajieoreHOBbie (jiopaMiiHiKjiepHbie ropii30HTbi BeHrpmi.
— Acta Geologica, VII, 3 — 4, 1962, 405— 413, 1 ábra, 2 táblázat, 1 tábla, angolul,
ném. or. R

Márton P. — Stegena L.: On the basic principles of geophysieal radioactive
measurements — OcHOBHbie npnumiribi reo^JHármecKHX paaiioaKTiiBHbix ii3MepemiH.
— Geofisica púra e applicata, 53 ,

Milano, 1962, 55— 64, 5 ábra, angolul
Mátrai L.: Bulla Béla (nekrológ). Magyar Tudomány, 1962, 11. sz. 707— 710,

1 kép
Mádéi, E. lásd Müller-Stoll, W. R.
Mészáros Miklós (Kolozsvár) - Dudicli E. jr.-: Közép- és Délkelet-Európa

eocénjének párhuzamosítási és fejldéstörténeti vázlata — Abriss dér Paralleli-

sierung und dér Entwicklímgsgesclchte des Eozáns in Mittel- und Südost-Europa
- CxeMa napajuiejni3amin 11 Hcropmi pa3BiiTim aoueHa b LfeHTpaJibHofi 11 lOroBocroM-
Hoü EBpone. — Földt. Közlöny, 92,1962, 131 — 149, 6 ábra, 8 táblázat, ném. R

Mészáros Mihály — Adón y
r i Z, — Menyhárt Józsefné:A perkupái

gipsz-anhidrit telep ásvány-kzettani összetételének vizsgálata I. - Untersuchung
dér mineralogisch-petrograpliischen Zusannnensetzung des Gipsanlmlrit-Vorkom-
mens von Perkupa — Mccjie/ioBamie MiiHepaJiorimecKoron neTrorpacJjimecKoro cocTaBa
ninc-aHniapiiTHbix mnacTOB c. IlepKyna. — Építanyag, 13

, 1961, 85— 87, 5 ábra,
ném. or. R

Mészáros Mihály lásd A d o n y i Z.

Meznerics Ilona lásd Csepreghyné
Mezsi J.: Beitráge zr Kenntnis dér Métavulkanite von Mátra-Gebirge — JfaHHbie

K 3HaHiuo MeTaByjHOHHTOB M3 rop MaTpa. — Acta Univ. vSzegediensis, Acta Min.
-petr., XV, Szeged, 1962, 9 ábra, németül

Mitchell-Thomé, R. C. (Nigéria) : Wrench faulting and orogeny — Seitenver-
schiebungen und Orogenese — CöpocoBbie caBiini 11 oporeHC3. — Ácta Geologica,
VII, 3— 4. 1962, 415 — 425, 3 ábra, angolul, ném. or. R

Molnár B.: Sedimentpetrographisclie Untersuchung in pliozánen und pleistozánen
Ablagerungen im Síiden des ungarischen Tieflandes — JhiTOJionmeCKoe iiccjie/io-

Bamie njinoueHOBbix h nJieiícToueHOBbix OTjio>i<eHiiH b io>khoíí Hacxii BeHrepcKoü
paBHiuibi. — Acta Univ. Szegediensis, Acta Min. Petr., XV, Szeged, 1962, 43— 51,
2 ábra, 1 táblázat, németül

M o 1

1

a F. — R o c h, E. (Páris): Bauxites d’Espagne: observations et interpétation —
Die Bauxite von Spanien: Beobachtungen und Interpretierung — Eokciitm Ucna-

9*
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huh: HaöJHOfleHMH 11 TpaicroBKa. — Acta Geologica, VII, 3— 4, 1962, 285— 291, fran-
ciául, ném. or. R

M ii 1 1 e r P. — V a d o s I. : Radiometriai vizsgálatok felhasználása a mecseki érc-
bányászatban — The application of radiometric methods in uránium mining and
re separating — PIpHMeHeHHe paAHOMeTpimeCKiix mctoaob b Aobme yrjin h b oöora-
ineHiie pyg. — Magyar Geofizika, III, 3— 4, 1962, 213— 228, 4 ábra, hozzászólás, or.

ang. R
Miiller-Stoll, W. R. — M á d e 1 , E. (Potsdam) : Kin Myricaceen-Holz aus dem

ungarischen Tertiár. Myricoxylon hungavicum n. g., n. sp. Senckenbergiana lethaea,
43

, 323 — 333, 2 tábla, 3 ábra, németül

Nagy Lászlóné (Nagy Eszter): Gyors kiértékelési módszer alkalmazása a
magyar palinológiában — Application d’une méthode rapidé d’évaluation dans
la palynologie hongroise — npiiMeHemie ycKopeHHoro MeToga oueHKM b BeHrepcKOÜ
najiiiHOJiorim. — A MÁFI Évi Jelentése az 1959. évrl, 1962, 415— 423, 1 ábra, fr.

or. R
Nagy Eszter: Reconstructions of vegetation from the Miocéné sediments of the

eastem Mecsek Mountains on the strength of palynological investigations — Boc-
CTaHOBJieHiie pacTHTenbHOCTii MHopeHCKiix OTnoweHiiü B-oii Macni rop Meaex b CHJiy

najiiiHOJiorHMecKHX iiccnegOBaHiiü. — Acta Botanica, VIII, 3— 4, 1962, 319— 328,

3 ábra, angolul
N e m e c z E. : Thermal behaviour of the adsorbed and interlaminar water content of

montmorillonite — Thermisehes Verhaltén des adsorbierten und interlaminaren
Wassergehaltes des Montmorillonits — TepivumecKoe noBCAeiuie coAepwaHHfl a«cop-
npoBaHHoií h Me>KnjiocKOCTHOH BOAbi b MOHTMopHJUioHHTe. — Acta Geologica, VI,

3— 4, 1962, 365 — 388, 14 ábra, 9 táblázat, angolul, ném. or. R
Nemecz E. — Varjú Gy.: Sodium bentonitization. clinoptylolitization and

adularization in the rhyolitic tuffs of the Szerencs piedmont area — Nátrium
bentouitisation, Klinoptylolitisation und Adularisation im Rhyolithtuff des
Szerencser Gebietes — HaTpneBaa 6eHT0HiiTii3amm, KJiiiHonTiiAonimi3amm h aAyjm-
pn3aunH b piioaHTOBbix Tyijiax CepeHHCKOÜ noAropHoü oánacTu. — Acta Geologica-
VI, 3— 4, 1962, 389— 427, 11 ábra, 18 kép, 3 táblázat, angolul, ném. or. R

Németh L.: Radiohydrogeológiai vizsgálatok a Velencei hegységben — Radiohydro-
geologische Untersuehungen im Gebirge zu Velence — Radiohydrogeological
investigations in the Velence mountains — PaAiiornAporeoJionmeCKne nccjieAOBaim
b ropax BeaeHue. — Hidrológiai Közlöny, 42 , 1962, 428— 433, 7 ábra, ném.
ang. R

Odor E.: A Karancs-hegvség kzettani és földtani viszonyai — Conditions lithologi-

ques et géologiques de la montagne Karancs (N de Hongrie) — IIeTporpai})HMecKi;e

11 reoJioniMecKiie ycnoBim rop KapaHH. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 387— 399, 8

ábra, 2 táblázat, fr. R
Oravecz J.: Új ráklelet a hazai triászból — Dér erste Macrurenfund Paraclytiopsis

hungaricus nov. gén. nov. sp. aus dem ungarischen Kam — Hob3>i HaxoAKa paxo-
opa3Hbix 1 13 rpnaca BeHrprin. — Földt. Közlöny, 92

, 1962, 324— 329, 1 ábra» 1

tábla, ném. R
Oravecz J.: Formations triasiques de la régión de blocs située entre les montagnes

de Gerecse et de Buda-Pilis — TpiiacoBbie (jjopMamm b paüoHe rjibi, pacnona-

raiomeMCA Me>KAy ropaMH TepeMe h ByAa— niumin. — Annales Univ. Budapes-
tinensis, Sectio geologica, V, 1961, Budapest, 1962, 103 — 1 15, 3 ábra, 5 tábla,

franciául
Oravecz J.

— Véghné Neubrandt E.: Connexions stratigraphiques et

structurales entre le Trias de la montagne Vértes et célúi de la montagne Bakony
— CrpaTiirpaijmMecKHe 11 erpyKTypHbie OTHomewifl Memgy TpiiacoM rop BepTem h rop

BaKOHb. — Annales Univ. Budapestinensis, Sectio geologica, V, 1961, Budapest,

1962, 117— 126, 5 ábra, 7 tábla, franciául

Oszlaczky Sz. lásd Egyed U.

Ozoray Gy.: Fiatalkorú partingadozások érdekes esete Taormina közelében — Un
cas intéressant des oscillations quatemaires de la cte prés de Taormina — Hhtc-

pecHbin npHMep KOJieaHim epera MOJiOAoro B03pacTa bjih3 ii TaopMima. — Föld-
rajzi Értesít, XI, 1962, 286— 287, 4 kép

P á 1 f a 1 v y I.: Növénymaradványok a Tokaji-hegységbl — Restes de plantes dans
la montagne Tokaj — PacTiiTeabHbie ocTaTKii H3 ToKaöCKHX rop. — A MAFI Évi
Jelentése az 1959. évrl, 1962, 263— 270, 1 táblázat, fr. or. R
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P á 1 f y L. : A földtani kutatással kapcsolatosan felmerül geodéziai kérdések és fel-

adatok — Problémes géodésiques en rapport avec les recherches géologiques
— npoÖJieMbi n 3aAaHii reoAe3iin b CBH3bi c 1 eoiionmecKiix noiiCKOB. Földtani Kuta-
tás, V, 3— 4, 1962, 32— 38, 2 táblázat

Palik Piroska: Különös vasérctelep — Un gisement étrange de minerai de fér

— OcoöeHHoe MecTopoKflemie weJie3H0H pyAbi. — Természettudományi Közlemé-
nyek, VI, (93), 1962, 570— 572, 9 ábra

Pantó G.: Tufa- „galacsin” — Boulettes de tuf — TyiJiOBbie «nHJHOJin». — Földt.
Közlöny, 92 , 1962, 236— 237, 2 kép

Pantó G. : The role of ignimbrites in the volcanism of Hungary — Rolle dér Ignimbrite
im Vulkanismus Ungarns — Pojib nrHMMÖpHTOB b ByjiKaHii3Me Beiirpim. — Acta
Geologica, VI, 3— 4, 1962, 307— 331, n ábra, 2 táblázat, angolul, néni. or. R

Pantó G. lásd Boldizsár T.

Papp F.: A hidrológia és geológia kapcsolata — Relations between Hydrology and
Geology — CBH3b Meway rnApoJioriieií h reojiorneii. — Hidrológiai Közlöny, 42 ,

1962, 189— 191, 1 kép, or. ang. R
Pécsi M. — Sárfalvi B.: Magyarország földrajza — La géograplrie de l’Hongrie

— Teorpaijiim BeHrpmi. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960, 1 — 327, 69 táblázat,

85 ábra, 57 kép, térképek, függelék
Pécsi M.: A magyarországi pleisztocénkori lejts üledékek és kialakulásuk — Die

pleistozánen Gehángeablagerungen in Ungam und ihre Entstehung — CKJiOHHbie

OTJiOKeHim iuieucToneHa 11 nponecc nx opa30BaHiui b BeHrpmi. — MTA Földrajztu-
dományi Kutatócsoport, Közlemények, No 85 , 1962, és Földrajzi Értesít, XI,

1962, 19— 39, 12 ábra, 12 kép, or. ném. R
Pécsi M.: A Kisalföld geomorfológiai képe — La géomorphologie de la Petite Plaine

Hongroise — LeoMoptJioJiorimecKaH KapTima Manón BeHrepcKoii Hii3MeHH0cni. —
MTA Földrajztudományi Kutatócsoport, Közlemények, No 93 , 1962, és Föld-
rajzi Közlemények X (86), 1962, 113— 142, 18 ábra, or. R

Pécsi M.: Tíz év természeti földrajzi kutatásai — Die physisch-geographischen For-
schungen des letzten Jahrzehntes — 10 JieT nccjieACBamm no (j)ii3m:eci<oii reo-

rpacjnin. — MTA Földrajztudományi Kutatócsoport, Közlemények, No 95 , 1962,
és Földrajzi Értesít, XI, 1962, 305— 336, 2 ábra, or. ném. R

P é c s i n é lásd Donáth Éva
Pojják T.: Sajóvelezd-, Uppony- és Nagybarca-kömyéki vulkáni tufák ásvány-

kzettani vizsgálata — MiiHepanbHO-neTporpaijniMecKoe H3yMeHiie ByjiKaHimecKiix
TyijiOB b OKpecTHOCTHX cc. UlaiíoBeJie3A, VnnoHb 11 HaAbapua. — A Nehézipari
Mszaki Égyetem Közleménvei, 2 , Miskolc, 1957, 25— 36

Pojják T. lásd Vendel M.
Prosen D. (Beográd): Die geophysikalische Tátigkeit des Instituts für geologische

und geophysikalische Forschungen in Beograd — reo(J)ii3imecKan AenTeJibHOCTb
klH-Ta a™ reojionmecKux 11 reo$H3iiMecKiix nccjieAOBaHiiü b Beorpage. — Geofizi-
kai Közlemények, X, 1—4, 1962, 107—136, 22 ábra, németül

Puskás T. szerk.: Adatgyjtemény Magyarország felszíni vizeirl. Tanulmányok és
kutatási eredmények 10. sz. Vízgazdálkodás1' Tudományos Kutató Intézet, Buda-
pest, 1961, 11 melléklet soksz.

M. Rásky Klára: Kszénkori erdk és a kszén keletkezése — Foréts carboniféres
et l’origine du charbon — KaMeHHoyrojibHbie Jieca h npoiicxo>KAeHne yrjm. — Ter-
mészettudományi Közlöny, VI (93), 1962, 25— 27, 7 ábra

M. Rásky Klára: Tertiary plánt remains írom Hungary (Upper Éocene and Middle
Oligocene) — PacTiiTenbHbie ocTaTKii TpeniMHoro B03pacTaii3 BeHrpim (BepxHiiií aoueH
11 cpeAHiiií OJiiiroueH). — Magyar Nemzeti Múzeum-Természettud. Múzeum Év-
könyve — Annales Hist. — Nat. Musei Nat. Hung., 54 , 1962, 31 — 55, 3 ábra, 6 tábla,
angolul

a v a s z n é lásd Baranyai Lívia
o c h E. lásd Motta F.
ónai A.: Javaslat az alföldi artézi kutak vízszolgáltatási viszonyainak rendszeres

mérésére — Proposition á la tnesure réguliére des conditions de distribution de
l’eau dans les puits artésiens de l’Alföld — üpeAJioiKeHiie k ii3MepeHiiio goöbimi
Bogbi apTe3naHCKiix KOJioAüeB AjiijiejibAa. — Hidrológiai Tájékoztató, 1962, április,

9—10, 1 ábra
Rónai A.: Debrecen város talajvízviszonyai — Les conditions d’eau souterraine de

la vilié de Debrecen — rpyHTOBbie boah ropoAa ÉeöpeueH. — Hidrológiai Tájé-
koztató, 1962, augusztus, 27
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Rónai A.: Beszámoló a 100 ooo-es térképszerkesztés síkvidéki munkájának 1958.
évi eredményeirl — Compte rend des résultats, obtenus en 1958 dans la con-
struction des cartes 1 au 100 ooof des plaines — OmeT 0 pe3yjibTaTax paoT, npo-
BeAeHHi.ix b 1958 r. b paBHiiHHoii oö/iacTii BeHrpun no cocTaBJieHiuo Kap™ MacuiTaa
1 : 100 000 . — A MÁFI Évi Jelentése az 1959. évrl, 1962, 485 — 491, fr. or. R

Rózsavölgyi J. lásd Kriván P.
Sárköziné lásd Farkas Erzsébet
Schafarzik Ferenc lásd V e n d 1 A.
Scheffer V.: A flisprobléma néhány geofizikai vonatkozásáról — Über einige

geoplxysikaliselie Beziehungen des Flyseliproblems — Alcune considerazioni
geofisiche sül probléma dél flyseli — HexoTopbie reo(J)H3HMecKHe acneKTbi npo-
JieMbi (jjjinma. — Geofizikai Közlemények, X, 1 — 4, 1962, 145— 153, 5 ábra,
ném. olasz R

S cheffer V. : O11 somé problems of the régiónál geophysics of the Carpatliian basins
- O neKOTopbix npoÖJiewax pemoHajibHon reo({)H3HKii KapnaTCKoro öacceiÍHa. — An-
nales Univ. Budapestinensis, Sectio geologica, Y, 1961, Budapest, 1962, 127—138,
8 ábra, 1 táblázat, angolul

S e h in i d t E. R.: Újabb geomechanikai tanulmányok — Recent studies in geomeeha-
nics — HoBbie paöoTbi no reoMexaHUKe. — A MÁFI Évi Jelentése az 1959. évrl,
1962, 425 — 437, 9 ábra, ang. or. R

Sch m i d t E. R. et al .: Vázlatok és tanulmányok Magyarország vízföldtani atlaszához
- Esqísses et études á l’Atlas hydrogéologique de la Hongrie — OnepKii no

ruflporeojiornMeeKOMy aTJiacy BeHrpun. — (Munkatársak: A 1 m á s s y E., B é 1 -

teky L., Ember K., Erhardt Gy., Ferencz K., Láng G.,

Ozoray Gy., Ravasz Cs. Lászlón é) A MÁFI Alkalmi Kiadványa,
Budapest, 1962, 1—654, 4° táblázat, 20 ábra, irodalomjegyzék

Schmidt E. R.: Versenyfutás a legfontosabb nyersanyagért, a vízért — Course pour
l’eau. la plus importante matiére premiere — 3a6er 3a eaMoe Ba>KHoe Cbipbe: 3a

Boay. — Hidrológiai Tájékoztató, 1962, augusztus, 6— 7.

Schréter Z. : Megjegyzések dr. Csepreghyné Meznerics Ilona „A
»katti«-akvitáni kérdés tudománytörténeti megvilágításban” c cikkéhez. Földt.

Közlöny, 92 , 1962, 199— 201
Sebestyén K.: Kszénkutató fúrások karottázs vizsgálatának módszerei — Well

logging methods in coal prospecting — MeTOAbi KapoTa>KHbix paöoT no nccneAO-

Bamno yroJibHbix ckb3>kuh. — Geofiziai Közlemények, X, 1 — 4, 1962, 137— 144, 6

ábra, 1 táblázat, or. ang. R
Sebestyén K. lásd E g y e d L.
Senkareva, G. A. lásd G z o v s z k i j, M. V.
Somogyi S.: A holocén idszakra vonatkozó kutatások földrajzi (hidromorfológiai)

értékelése — Die geographisehe Bewertung dér Holozánforscliungen — reononi-
ieci<aH oueHKa nccjieAOBaHHií, othochluiixch k roJioueHy. — Földrajzi Értesít,

XI, 1962, 185 — 202, 2 táblázat, or. ném. R
Soós L. : Adatok egyes kszénelegyrészek genetikájához — Contributions an génése

de eertaines additions du charbon — JfaHHbie k rene3iicy npiuviecen yrna. — A
MTA Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei, 18

, 7—14, 1962

S t e g e 11 a L.: Über die prinzipiellen Grundlagen dér geoehemischen Erdierkundung.
- O npHHUHnnaJibHbix ocHOBax nonci<OB Heijmi reoxHMHMecKHMH MeTogawH. — III

Nemzetközi Kolajkonferencia anyaga, Budapest, 1962, 1 — 20, németül, or. R
Stegena L. lásd Egyed L.
S t e g e n a L. lásd Márton P.

Stieber J.: Studien an den Holzkohlenresten aus dér spátpaláolitliischen Kultur-

schicht von Szekszárd-Palánk. wiatowit, Varsó, 24
, 1962, 227— 230, 4 ábra, né-

metül
Strausz L.: A gánti eocén fauna ökológiai viszonyai — Über die Paláoökolo-

gischen Verháltnisse dér Eozánfauna von Gánt — O naneoaKOJioriiMecKiix ycaoBiwx

aoqeHOBoií (jiayHbi c. TaHT. — Földt. Közlöny, 92
, 1962, 308—318, 2 ábra, ném R

Strausz L.: Magyarországi miocén-mediterrán csigák határozója — Miozán-mediter-

rane Gastropoden Ungarns — OnpeAemiTenb MiiOHeHCKO-cpeAH3eMHOMopcKnx racTpo-

hoa BeHrpun. — Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962, 1 —371, 79 tábla, 191 ábra,

2 táblázat
Svoboda K. (Prága): Beitrag zr Klassifikation dér slowakischen Tuffe (Unter-

suchungen im slowakischen vulkanisehen Gebiet) — Contribution to the classi-
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fication of the Slovakian tuffs — K KJiaccn(}>HKauHH CJioBagKiix Ty({)OB. — Acta
Geologica, VII, 3— 4, 1962, 293 — 303, 9 ábra, 2 táblázat, németül, ang. or. R

Szabó Elemér lásd Szantner F.

Szabó J.: Geofizikai módszerek alkalmazásának eredményei és további perspektívája
a Mecsek-hegységi érckutatásban — Results of geophysical measurements and
their future in the mineral prospecting of the Mecsek Mountains — Pe3yabTaTbi
n AaJibHeüume nepcneKTiiBbi npiiMeHeHim reo<j)H3HHecKHX mctoaob b noiiCKax pya
b panoHe ropbi MeaeK. — Magyar Geofizika, III, 3—4, 1962, 183 — 189, or. ang. R

S zalai T.: A Cserhát—Mátra gravitációs anomáliáinak tektonikai értelmezése és

kristályos kzeteinek helyzete a Ny-i Kárpátok rendszerében — Die tektonische
Deutung dér Gravitationsanomalien des Cserhát— Mátra Gebirges und die Ragé
dér kristallinen Gesteine im System dér Westkarpaten — TeKTOHiiMecKoe
HCTOJiKQBaHHe rpaBiiTamiOHHbix aHOMajiiiii rop MaTpa— MepxaT 11 noao>KeHne KpriCTaji-

JiHwecKoro KOMnaeKca nocjieAHiix b CHCTeMe 3anaAHbix KapnaT. — Magyar Geo-
fizika, III, 1— 2, 1962, 31—40, 1 ábra, or. ném. R

Szantner F. — Szabó Elemér: Új tektonikai megfigyelések az utóbbi évek
bauxitkutatásai alapján — New tectonic observations on the basis of the recent
years’ prospecting fór bauxite — HoBbie TeKTOHiiMCCKiie HamoAGHUH Ha oCHOBaHim
noiiCKO-pa3BeAOMHbix paoT Ha öokciit, npoBeACHHbix b nocaeAHiie toah. — F'öldt.

Közlöny, 92 , 1962, 416— 451, 21 ábra, ang. or. R
Szántó F.: On the electrochemieal properties and the desaggregation of bentonites —

Über die electroehemischen Eigenschaften und die Desaggregation dér Bentonite —
— Oö ajieKTpoxiiMmiecKiix CBoiiCTBax 11 At‘3arpepamm chtohiitob. — Acta Geolo-
gica, VII, 3— 4, 1962, 305— 314, 2 ábra, angolul, ném. or. R

Szatmári P.: Adatok a Cinkota környéki miocén ismeretéhez — Contributions to
the lithologv of the Miocéné of Cinkota, near Budapest — EaHHbie k JiiiTOJioniH

MHoyeHa c. LfiiHKOTa, okojio r. ByAaneuiT. — Földt. Közlöny, 92
, 1962, 100— 106,

1 ábra, 1 tábla, ang. R
Szebényi L.: Debrecen város földalatti vízkészletének meghatározási lehetségei —

Des possibilités de détermination des réserves d’eau souterraine de la vilié de
Debrecen — Bo3MO>i<HOCTn onpeAejiemiH 3anacoB rpyHTOBort boabi ropoga ^HeöpeueH.
— Hidrológiai Tájékoztató, 1962. augusztus, 38 — 40, 2 ábra

Szebényi R.: A hévizeinkkel kitermelhet hkészlet — Dér erschliessbare Wárrne-
vorrat dér ungarisclien Thermalwásser — Thermal springs as sources of heat —
— TepMaJibHbie hctohhhkh iok hctomhhkh Tenaa. Hidrológiai Közlöny, 42 , 1962,
227 — 232, 3 ábra, 1 táblázat, ném. ang. R

Szebényi R.: Termális vizeink hutánpótlóclása a Föld bels melegébl — Dér aus
dér inneren Erdwárme stammende Wánnenachschub unserer Thermalgewásser —
— EonojiHeHiie Temia TepMaabHbix boa BHyTpenHiiM TeruiOM 3eMjni. — Magyar
Geofizika, III, 1 — 2, 1962, 91—97, 2 ábra, or. ném. R

Székyné Fux V. : Die Rolle von alkaliscli hydrolisierenden Ca-Verbindungen in
dér Bildimg und im Abbau dér Tonminerale" — Poab meJiOHHO-niApoaH3yiouiHX
coeAUHeHiin b npouecce opa30BaHii>i n pa3Jio>KeHim rjiiiuncTbix MimepajioB. — Acta
Univ. Carolinae, Geologica, Supplementum 1, Prága, 1962, 447— 456, 6 ábra,
németül

Szentirmai I.: Földtani és kszénföldtani vizsgálatok a nagybátonvi Katalin II
lejtsaknában — Geologische und kohlengeologische Untersuchungen im Schlepp-
sehaclit Katalin II bei Nagybátony (Nordungarn) — reoJiornHecKiie 11 yraereo-
JionmecKne iiccjieAOBaHim b HaKJioHHon uiaxTe KaTaanH 2 y c. HaAbaTOHb,
C-BeHrpim. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 69— 80, 4 ábra, ném. R

Széles Margit: Alsópannoniai medenceüledékek puhatest faunája — Mollns-
kenfaunen von Beckensedimenten des Unterpannons — OayHa mojijhockob aohhux
OTjioweHHH Hn>KHero naHHOHa. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 53 — 60, 5 tábla, 4
ábra, ném. R

Szépé sházy K.: Mélyföldtani adatok a Nagykrös— kecskeméti területrl — Con-
tributions to the subsurfaee geology of the Nagykrös— Kecskemét area —
ifaHHbie k 3HaHino rioABepxHocTHon reojionm oiiacTii MOKAy rr. HaAbKepem—
KeMRCMeT. — Földt. Közlöny, 92

, 1962, 40— 52, 3 ábra, 1 táblázat, ang. R
Szilber Józsefné lásd Kiss Z.
Szófogadó P.: A mezgazdasági településtervezés és a vízföldtan kapcsolata az

eltervezés során — Hydrogeological aspects of planning agricultural settlements
— CBH3b i\ie>KAy ceabCKOxo3HÍiCTBeHHbiM nocejieHiieM 11 rnAporeoJioniefi ripn npeA-
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BapiiTeJibHOM npoeKTHpoBamin. — Hidrológiai Közlöny, 42 , 1962, 327— 334, 6 ábra,
or. ang. R

Sztrókay K.I: Inezit Gyöngyösoroszi ércteléreibl — Inesit aus den Erzgangen von:
Gyöngyösoroszi — MHe3iiT n3 pyflHbix >kiiji c. ÉbeHAbeuiopocii. — Földt. Közlöny,.
92, 1962, 452— 454, 1 ábra, ném. R

Sztrókay K.Í.: Über die Grrmdprinzipien einer zeitgemássen Systematik des Mine- 1

ralreichs. I. Teil — OcHOBHbie npimminbi coBpeMeHHod KJiaccii({)HKaunH MHHepajib-
Horo MHpa. — Annales Univ. Budapestinensis, Sectio geologica, V, 1961, Buda- .

pest, 1962, 139— 149, 1 ábra, 1 táblázat, németül
Sztrókay K. L: Ércmikroszkópia (Földtani gyakorlat I.) — Microscopie des

minérais — PyAHaa MHKpocKOmm. — Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, 1962,
1 — 85, 27 ábra, soksz.

Tárcz y—H ornoch A.: A Nemzetközi Geofizikai Évrl — I/Année Géopliysique-
Internationale — MewAyHapoAHbin reo([jii3imecKiiH I'oa. — Magyar Tudomány,
1962, 2, 87— 95

Tatár J. lásd Egyed L-
Tokody L.: Mauritzit, ein selbstándiges Mineral — MaypimiiT, caMOCTOHTeAbHbiu

MiiHepaa. — Magy. Nemz. Mtizeum-Term. Múz. Évkönyve — Annales Hist.
Nat. Musei Nat. Hung., 54 , 1962, 27— 30, 3 ábra, németül

Tokody L.: Az Ásvány- és Kzettár tudományos munkája — Le travail scientifi-

que de la Section minéralo-pétrograpliique du Musée d’Histoire Naturelle
— HayMuan paöoTa b Mimepano-neTporpa^imecKOM KaimeTe My3en EcTecTB03HaHim.
— Természettudományi Közlöny, VI (93), 1962, 369— 371, 6 kép

Tokody L. : Mineralien von Érdbénve — Minerals írom Erdbénye — Mimepajibi
113 SpAeöenbe. — Acta Geologica, VII, 3 — 4, 1962, 315—349, 3 táblázat, 7 ábra,
németül, ang. or. R

Tömör J. lásd Boldizsár T.
Török É.: Periglaciális talajfagyjelenségek Magyargencs— Egyliázaskesz környéki

bazalttufa településben — Phénoménes de ía congélation du sol periglaciaire
clans un gisement de tuf basaltique á l’entour de Magyargencs— Egyliázaskesz —
— ílepiirAnmiaAbHbie abachiih Mep3A0Tbi noiBbi b 3aAeraHim 6a3ajibTOBoro Tyipa

b OKpecraocTAx cc. MaAbapreHH n 3Abxa3aiuKece. — F'öldrajzi Értesít, XI, 1962,

287— 289, 2 ábra
Török Z.: Vorsclilag für eine Verbessenmg dér Klassifizierung und dér Forschungs-

methodik dér Pyroklastite — Proposal fór tke improvement of the classification

and the method of investigation of pyroelastics — IIpeAAO>KeHne k yAympeHino
Knaccii(})MKamiH 11 MeTOga u3y4eHMH mipoKAacTimecKiix nopOA. — Acta Geologica,.

VII, 3— 4, 1962, 351 — 357, 3 táblázat, németül, ang. or. R
Ungár T.: Ádatok a nedvestérszini lösz tulajdonságainak ismeretéhez — Beitráge

zr Kenntnis dér Eigenschaften von Nassbodenlössen — Hamibie 0 CBoiíCTBax

neccoB BJia>KHbix MecTHOCTefi. — Építanyag, 13 , 1961, 304— 308, or. ném. R
Ungár T.: Beitráge zr Kenntnis dér Komverteilimg von tonigen Sedimenten —

— ÉaHHbie k 3HaHmo rpaHyjioMeTpimecKoro cocTaBa rjniHiicTbix 0TA0>KeHnü. —
Acta Univ. Szegediensis, Acta Min. - petr., XV, Szeged, 1962, 53 — 60, 4 ábra, 1

táblázat, németül
Urbancsek J.: Szolnok megye vízföldtana és vízellátása — Hydrolgéologie et appro-

visionnement en eau du comitat Szolnok — riiAporeojionm 11 CHa>KCHiie boaoh
kom. Coahok. — Szolnok, 1962, 1— 213, 15 ábra, 29 térkép, 8 táblázat, 13 kép,
irodalomjegyzék

Urbancsek J.: Debrecen város vízellátásának vízföldtani lehetségei — Les possi-

bilités hydrogéologiques de l’approvisionnement en eau de la vilié de Debrecen —
— rnAporeojionmecKiie bo3mo>khoctii BOAOCHaöweHiiH ropoAa ÉeöpeueH. — Hidro-
lógiai Tájékoztató, 1962. augusztus, 20— 23, 1 táblázat, 2 ábra

Vadász E.: A 80 éves Prinz Gyula szerepe a magyar geomorfológiában — Le
rle du prof. G y. Prinz, ágé de 80 ans, dans la géomorphologie liongroise —
— PoAb 80-AeTHero npotpeccopa üb. n p h h u a b BeHrepcKon reoMop^onornH.
— Földt. Közlöny, 92 , 1962, iio-m

Vadász E. : Megjegyzések dr. Csepreghyué Meznerics Ilona ,,

A

»katti«-akvitáni kérdés tudománytörténeti megvilágításban” c. cikkéhez.

Földt. Közlöny, 92 , 1962, 202
Vadász E.: Az egyetemi doktori fokozat jelentsége a földtanban — The signification

of the doctor’s degree in geology — 3HaaeHiie AOKTopcKoií CTeneHii b reoAonm.
— Földt. Közlöny, 92

, 1962, 467— 469
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Vadász E. : A földtan tudományos mvelése és a gyakorlati földtan — Le développe-
ment de la géologie scientifique et pratique — Pa3BHTiie iiayMHOÜ h npaKTimeCKon
reojionm. — Földtani Kutatás, V, i, 1962, 2— 3

Vadász Z.: Bányászati alapismeretek — Connaissances fondamentales miniéres —
— SaeMeHTbi ropHoro gejia. — Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, 1962, 1 — 125,

42 ábra, soksz.

Varga G y.: A Mátra-hegységi dácit és dácittufa genetikai összefüggéseinek vizsgálata
— Study of the genetic relationskip between daeites and dacitic tuffs in the Mátra
Mountains — H3yMemie reHenmeCKOH CBH3bi Me>i<Ay AamiTOB n aamiTOBbix Tyij)OB b

ropax MaTpa. — Földt. Közlöny, 92
, 1962, 375— 386, 7 ábra, ang. R

Varga J.: A világ földgázkészletei és termelése — Les réserves et la production en
gaz natúréi du moncíe — Eoöbnia m 3anacbi npnpoAnoro ra3a Miipa. — Bányászati
Lapok, 95 , 1962, 683, 1 táblázat

Varjú G y. lásd N e m e c z E.
Varrók Kornélia: Recsk— Parádfiird környékének földtani viszonyai — Révi-

sion de la géologie des environs de Reesk et de Parádfiird — PeoJioniMecKoe
HCCJieAOBaHiie oi<pecTHOCTeií PeijKa 11 IdapaA^iopAe. — A MÁFI Évi Jelentése az
1959. évrl, 1962, 37— 61, 1 mellékelet, 3 ábra, 1 táblázat, fr. or. R

V é g h S.: Az Északi-Bakony miocén képzdményei — Miozáne Bildungen des Bakonv-
Gebirges — MnoueHOBbie oöpa30BaHHA C-oii EaKOHH. — A MÁFI Évi Jelentése az
1959. évrl, 1962, 21—36, 1 mellékelet, 6 ábra, 2 táblázat, ném. or. R

Végh S. lásd Balogh K.
Véghné Neubrandt Erzsébet: Alkalmazott földtani anyagvizsgálati gya-

korlat — Mamiéi des analyses de matériel en géologie appliquée — Pvkoboactbo
npaKTiiMecKiix 3aHHTHÍí b npHKnaAHoií reojionm. — Egyetemi jegyzet. Tankönyv-
kiadó, 1962, 1—220, 58 ábra, soksz.

Véghné Neubrandt E. lásd Balogh K.
Véghné Neubrandt E. lásd Oravecz J.
Vendel M. szerk.: Földtan és teleptan (in: Bányászati Kézikönyv III. kötet). Mszaki

Könyvkiadó, Budapest, 1962, 239— 454, 55 ábra, 9 táblázat (írták: Horu-
sitzky F„ Bogsch L., Vendel M.)

Vendel M. szerk.: Ásványok és kzetek (in: Bányászati Kézikönyv III. kötet, irta:

Poj
j
ák T.) Mszaki Könyvkiadó. Budapest, 1962, 3— 238, 163 ábra, 47 táb-

lázat
Vendel M. — Frauenhoffer Kr. : Ionensubstituierbarkeitsindizes fúr Ionen-

kristalle, berechnet auf Grund dér Pauling-Ahren’schen Ionenradien. A Bánya-
mérnöki és Földmérmémöki Karok Közleményei, XVIII, Sopron, 1955, 196— 207,
2 táblázatcsoport, ang. or. R

V e n d 1 A.: A talajvíz szulfát-ionjának csökkenése — La diminution de l’ion sulphati-
que del’eau souterraine — CoKpamemte cyjibtjjaTHoro HOHa rpyHTOBbix boa. — Hidro-
lógiai Tájékoztató, 1962. április, 7— 8, 2 ábra

Vendl A.: Dr. Schafarzik Ferenc (1854—1927). Hidrológiai Tájékoztató,
1962. augusztus, 5

Vendl Anna: Adatok a Duna-kanyar környéki források ismeretéhez — Beitráge
zr Quellenkunde in dér Umgebung des grossen Donaubogens — /lamibie i< 3Hamno
hctomhhkob, pacnoJiaraiomiixcn b OKpecTHOcni Ayni ffyHan. — Hidrológiai Közlöny,
42 , 1962, 241 — 245, 3 ábra, 1 táblázat, or. ném. R

Vértes L.: Ausgrabungen dér altsteinzeitlichen Siedlimg von Árka, 1960—1961
— PacKoriKii b ApeBHe-KaMeHHoyrojibHOM nocejiemiH Apxa b 1960—1961 rr. — Acta
Archaeologica, 14 , 1962, 143 — 157, 8 ábra, 6 tábla, németül

Vértes L. : Die Ausgrabungen in Szekszárd— Palánk und die archáologischen Funde —
— PacKoriKii b Cei<capA—naaaHK n apxeojioniHeci<ne HaxoAKH. — Swiatowit, Varsó,
24

, 1962, 159— 202, 8 ábra, 4 tábla németül
Vértes L.: Zwei paláolithische Gefásse aus dér Theiss — /(Be najreojinTiiMecKne

nocyAbi H3 pexii Tucca. — Fólia Archaeologica, 14 , 1962, 7
— 11, 2 ábra, németül

Vértes L.: Á felspaleolitikum magyar szakkifejezései (in: Jazdzevski K.
szerk.: Glossarium Archaeologicum), fasc. 7—12, Varsó— Bonn, 1962

Vidacs A.: A Nyugat-mátrai színesérctelepek — Les gisements de minerais colorés
dans la montagne Mátra occidentale — MecTopowAewm UBeTHbix pyA b ropax
MaTpa. — Természettudományi Közlöny, VI (93), 1962,^ 297— 301, 10 ábra

Vidacs A.: A Mátraliegység radiogeológiai vizsgálata — Étude radiogéologique de
la montagne Mátra — PaAnoreoJionmecKoe n3yMemie rop MaTpa. — Á MÁFI Évi
Jelentése az 1959. évrl, 1962, 63— 76, 1 melléklet, 3 ábra, 3 táblázat, fr. or. R
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Virágh K.: Hozzászólás Müller P. és Vados I. „Radiometriai vizsgálatok
felhasználása a mecseki ércbányászatban” c. eladásához. Magyar Geofizika,
III, 3— 4, 1962, 226— 228

Vitális Gy.: Az Oroszlány— bokodi völgyzárógát tervezése és építése során végzett
mérnöki-földtani vizsgálatok — Ingenieurgeologische Untersuchungen im Laufe
dér Projektierung und des Baues dér Oroszlány— Bokoder Talsperre — Hmne-
HepHO-reoJionmeCKiie ncc.neAOBaHiiH no noBOAy npoeKTiipoBamin h CTpoiiTenbCTBa
flaMbi OpocnaHb— Bokoa. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 400— 415, 8 ábra, 2 táb-
lázat, ném. R

Vitális Gy.: A Mihálygerge, Jégerf-völgyi víztározó földtani vizsgálata — Geolo-
gische Untersuchung des Speicherbeckens im Mihálygerge-Jégerf Tál — Teono-
nmecKoe nccjieAOBaHiie BOAOxpaHiiJiuma b Aomme Mnxaiirepre, Erep^e. — Hidro-
lógiai Közlön}r

, 42 , 1962, 132 — 144, 12 ábra, 2 táblázat, or. ném. R
Vitális Gy.: A Litke, Komra-völgyi víztározó földtani vizsgálata — Geologische

Untersuchung des Speichersees Litke—Komra—Tál — reononmecKoe nccjieAO-
Bamie BOAOxpaHiiAHma JliiTKe b AOJiiiHe Ko.npa. — Hidrológiai Közlöny, 42 , 1962,
309—318, 10 ábra, 3 táblázat, or. ném. R

Vitális Gv.: Sedimentological investigations on the NW part of the brown coal
basin Salgótarján — CeAiiMeHTneTporpa4)iiMecKiie iiccneAOBaHiifl b CB-on nacTii

ymeHOCHoro acceiiHa LLlajiroTapuHa. — Acta Univ. Szegediensis, Acta Min.-petr.,
XV, Szeged, 1962, 61—70, 2 táblázat, 6 ábra, angolul

Vitális S.: A szocialista város és a vízgazdálkodás. Elnöki megnyitó — La vilié

socialiste et l’économie hydrologique — ComiajuiCTiiHeCKJni ropoAM boaoxo3HÜctbo.
— Hidrológiai Tájékoztató, 1962. augusztus, 51—52

V i a 1 o v, O. Sz. (Lvov): noe3AKii b nonbuiy, BeHrpmo n PyMbimo b 1959 roAy —
Voyage en Pologne, Hongrie et Roumanie en 1959. — CuopmiK JlbBOBCKOro
reonorH'iecKoro OmecTBa, JIbbob, 7— 8 , 1961 , 541 —554 .

Völgyi L. : Debrecen város mélyföldtani felépítése a vízellátás lehetségei szempontjá-
ból — Structure géologique de la vilié de Debrecen du point de vue des possibilités

de l’approvisionnement en eau — PeojioniMecKoe CJiowemie ropoAa EepeqeH c

tomkh 3peHim BOAOCHaöMceHUH. — Hidrológiai Tájékoztató, 1962. augusztus, 40—
42, 1 ábra, 1 táblázat

Vörös I.: Iddingsitesedés a kablregyi bazaltban — Formation of iddingsite in the
basalt of Kabhegy — HAAiiHrciiTii3amiH b 6a3aAbTax ropu KaxeAb. — Földt.
Közlöny, 92 , 1962, 174—184, 1 tábla, 3 táblázat, 5 ábra, or. R

Wéber B.: Thórium és ritkaföld indikációk a Budai-hegységben — Indications of

thorium and rare earths in the Buda Mountains, Hungary — HHAUKamm TopiiH 11

peAKiix 3e.wenb b ropax ByAa. — Földt. Közlöny, 92 , 1962, 455— 457, ang. R
Wein Gy.: A Magyar Medence elfedett hegységei — Les montagnes couvertes du

Bassin Hongrois — noi<pbiTbie ropbi BeHrepcKoro oacceiiHa. — Természettudo-
mányi Közlöny, VI (93), 1962, 394— 396, 2 ábra

Wein Gy.: A ,,Máza-déli” feketekszénterület (Mecsek-hegység) földtani felépítése

— Geologisclier Aufbau des Steinkohlengebietes „Máza-Süd” (Mecsek Gebirge) —
Geological structure of the harci coal area of „Máza South” (Mecsek Mountain
rangé) — TeojioruMecKoe cTpoemie KaneHHOvroAbHon TeppuTopim «Ma3a— IOr» (ropu
MeMeK). — Bányászati Lapok. 95 , r9Ö2, 655 — 662, 4 ábra, or. ném. ang. R

W e i n Gy. lásd Boldizsár T.
Willeins T. — Dallos J.: A vízmosás vizsgálata a dorogi kszénmedence alap-

hegységében kémiai nyomj elzéssel — Examen du mouvement de l’eau courante á
la base du bassin houiller de Dorog á l’aide de tracage cliimique. — H3yMernie

ABiiáceHMH BOAbi b ocHOBaHiiu EoporcKoro öacceiÍHa c noMombio XHMHMecKoro
TpacciipoBaHiiH. — Bányászati Kutató Intézet Közleményei, VII, 1962, 67— 81, 6

táblázat, 1 ábra
Zalányi B.: Adatok a nagyalföldi pleisztocén Ostracoda-fauna ismeretéhez — Con-

tribution á la connaissance de la farmé d’Ostracodes pléistocénes de la Grande
Plaine Hongroise — CBeAemiH k 3Hamno 0 (jiajHe nAencToueHOBbix ocTpaKOA
BoAbmoü BeHiepcKoii Hio.ueHHOCTii. — A MÁFI Évi Jelentése az 1959 - évrl,

1962, 397— 413, 1 melléklet, 4 ábra, 1 táblázat, fr. or. R
A Zoológiái Nevezéktan Nemzetközi Kódexe — International Code of Zoological Nornen-

clature — Code International de Nomenelature Zoologique (ford. Gozmány L.)

Természettudományi Múzeum kiadása, 1962, 1 — 84

Összeállította: Kilényi I. -né
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1963. március 27. Tisztújító Közgylés

Elnök : K e r t a i György
Kertai György elnök a megnyitó eltt üdvözölte a Társulat megjelent tagjait és

vendégeit, Vadász Elemér örökös díszelnököt. Túri Istvánnét a Mszaki és
Természettudományi Egyesületek ftitkárhelyettesét. Szabó Pál Zoltánt a Magyar
Földrajzi Társaság elnökét, Sztrókay Kálmánt az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karának dékánhelyettesét, majd a Tisztújító Közgylés jegyz-
könyvének hitelesítésére B a 1 o g h Kálmán és Csajághy Gábor választmányi
tagokat kérte fel.

*

A megnyitót* követen Kertai György elnök felkérte Dank Viktor választ
mányi tagot a Szabó József Emlékérem Bizottság javaslatának bemutatására.

A Szabó József Emlékérem Bizottság javaslata az emlékérem odaítélésére:

r. ábra. Szabó Tózsef Emlékérem

Dr. P a n t ó Gábornak a föld- és ásványtani tudományok doktorának ,,A ruda-
bánvai vasércvonulat földtani felépítése” címmel 1956-ban a Magyar Állami Földtani
Intézet Évkönyvében megjelent monográfiája kiváló munka. Igen széles látókörre valló,

rendkívül alapos elmélyültségrl tanúskodó komplex tanulmány, amelynek értékétnagyon
szép tudományos eredményei mellett egyben emeli nagy gyakorlati és gazdasági jelent-
sége is, amennyiben a rudabányai vasércvonulat földtani helyzetének és kapcsolatainak
felderítésével minden további itteni kutatás alapját megveti. A vasérctelep közvetlen
megismerését további igen beható ásványi és ércvizsgálati eredményeivel teszi még telje-

sebbé. Végül mindeme vizsgálatok alapján tisztázza az érctelep genezisét is. A tanulmány
minden egyes fejezete olyan kutató képét vetíti elénk, akinek intuíciója karöltve
sokoldalú tudásával tette lehetvé olyan jeles szintézis megfogalmazását, mint ame-
lyet e tanulmány tár elénk.

Kertai György megnyitóját 1. a kötet elején.
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A Szabó József Emlékérem Bizottság javaslatát a Közgylés nagy tetszéssel fo-
gadta s K e r t a i György elnök átadta P a n t ó Gábornak a Szabó József Em-
lékérmet.

A Szabó József Emlékérem tulajdonosai:

x. fB ö c k h János 1900
2. juhiig Viktor 1903
3. fKalecsinszky Sándor 1906
4. jP eth Gyula 1909
5. jP á 1 f y Mór 1912
6. fid. Eóczv Lajos 1915
7. Ballenegger Róbert 1918
8. |T o b o r f f y Zoltán 1921
9. jK renner József 1924
10 jN o p c s a Ferenc 1927
11. jZimányi Károly 1930
12. fL r e n t h e y Imre 1933
13. Ven dl Aladár 1936
14. |R a k u s z Gyula 1939
15. fRozlozsnik Pál /... 1942
16. M a

j
z o n László 1946

17. fid. Noszky Jen 1948
18. Vendel Miklós 1950
19. Vadász Elemér 1954

,20. Szádeczky-Kardoss Elemér 1958
21. Szörényi Erzsébet 1961
22. P a n t ó Gábor 1963

Pantó Gábor köszönt mondatai után K e r t a i György felkérte K r i v á n
Pál titkárt a Hantken Miksa Emlékérem-bizottság javaslatának bemutatására.

A Hantken Miksa Emlékérem-bizottság javaslata az emlékérem odaítélésére:

A Magyarhoni Földtani Társulat Választmányának 1963. március 1
3 -i ülésén

kiküldött II. Hantken Miksa Emlékérem Bizottság március 20. -i ülésén a magyar slénytani
és rétegtani irodalom utolsó 9 év alatti termésének mindenre kiterjed figyelm átnézése
után egyhangúlag úgy döntött, hogy Dr. G é c z y Barnabás a föld- ésásványtani tudomá-
nyok kandidátusának: Cyclolites (Anth.) tanulmányok c. 1954-ben, a Geologica Hungarica
Series Paleontologica 24. fasciculusaként megjelent mvét ajánlja a Hantken Miksa
Emlékéremmel való kitüntetésre.

2. ábra. Hantken Miksa Emlékérem
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Géczv Barnabás Cyc/o/ifes-tanulinánya az elmúlt g éves ciklus egyik legkitnbb
•slénytani alkotása. A magyarországi slénytani anyag egyik feldolgozatlan csoportját
választja témául, s azt korszer, elremutató slénytani szemlélettel dolgozza fel. Minta-
szer, klasszikus tömörség, szabatos szisztematikai fejezetét mélvenszántó alaposság
jellemzi. A leíró részeken túllépén közölt egyed- és törzsfejldéstani megfigyelései és

következtetései, mvének paleobiológiai fejezete sokáig mintája marad a hasonló fel-

dolgozásoknak. Teljes irodalmi áttekintésre támaszkodó mve széles és osztatlan nemzet-
közi elismerésben részesült.

Mindezek a megállapítások teljes mértékben megfelelnek azoknak a követelmények-
nek, amelyeket a Hantken Miksa Emlékérem ügyrendje az érem kiosztásával kapcsolato-
san a jutalmazandó mimkával szemben elír, s ezért a Magyarhoni Földtani Társulat
Választmánya a ,,Cyclolites tanulmányokénak ítélte a kitüntetést, minthogy ez a munka
abszolút becs, önálló kutatások alapján készült, eredményeit klasszikus szabatossággal
közli s az slénytan

(
sélettan) hazai, st nemzetközi fejldése szempontjából feltétlenül

elremutató, haladást szolgáló eredményeket tartalmaz.
A Hantken Miksa Emlékérem Bizottság javaslatát a Közgylés hosszas ünnepléssel

fogadta és K e r t a i György elnök átadta G é c z y Barnabásnak az els ízben kiosztott
Hantken Miksa Emlékérmet.

Miután Géczv Barnabás mesterére T e 1 e g d i Ro t li Károly professzorra
emlékezve meghatott szavakkal megköszönte a kitüntetést, K e r t a i György elnök fel-

kérte K r i v á n Pál titkárt, ismertesse Dr. Ballenegger Róbert tiszteleti tagul
ajánlását.

Ballenegger Róbert tiszteleti tagul ajánlása:

A Magyarhoni Földtani Társulat Elnökségének és Választmányának 1963. március
13. -i ülése úgy határozott, hogy Dr. Ballenegger Róbert Kossuth-díjas egyetemi
tanárnak. Szabó József Emlékérmünk birtokosának. Társulatunk több mint öt évtizede
bséges és aktív tagjának tiszteleti taggá választását egyöntet állásfoglalással terjeszti

a Tisztújító Közgylés elé.

Dr Ballenegger Róbert a földtanból sarjadzott magyar talajtan ma is

fáradhatatlanul munkálkodó nesztora, a századfordulót követ esztendktl kezdve
töretlen lendülettel állt e Dokucsájev ál-

tal megalapozott modem talajtan szolgálatá-
ban. A T r e i t z Péter és T i m k ó Imre
nyomdokain haladó Ballenegger Róbert
ezzel a lépésével a nálunk egyedül jogosult
porosz iskolával szemben a haladás máig
töretlen irányát ismerte fel, s szolgálta min-
den megnyilatkozásával, írásaival, egyetemi
eladásaival egyaránt. Munkássága volt az a
híd, amely a Dokucsaje v—G 1 i n k a-
iskola eredményeit nyugatra vezette. Ily
módon a magyar talajtan a haladás, a nem-
zetközi elismerés eleven áramába került.
A Treitz ésTimkó által kimunkált,
Budapesten egybehívott els Nemzetközi
Agrogeológiai Konferenciától (1909) kezdve a
stockholmi és szentpétervári sikerén alapozó-
dott meg a Nemzetközi Talajtani Társaság,
melynek Treitz után B a 1

1

e n e g g e r

Róbert másfél évtizeden át tagja volt. Érde-
mei azonban nemcsak a talajtan szaktár-
gyainkhoz sok vonatkozással kapcsolódó terü-
letein hervadhatatlanok, hanem a magyar
földtan fejlesztésének, megújhodásának har-
cos akarásában is. Az els világháború évtize-
dében Ballenegger Róbert, mint Társu-
latmik titkára, Közlönyének szerkesztje,
élenjáró harcosa volt haladást megalkuvás
nélkül szolgáló legjobbjainknak.

Bensséges kapcsolatát Társulatunkkal
mindmáig megtartotta. Geológus generációink
nevelésében az elmúlt évig s a vele betöltött
q j ,

6
,, ... ,

y.abra. Dr. Ballen egg.er Róbert a Magyar-
80. esztendig együtt dolgozott velünk. honi Föidtani Társulát új tiszteleti tagja
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Mindezek alapján a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége és Választmánya
kéri a Tisztújító Közgylést, hogy Dr. Balle negger Róbert tiszteleti tagul ajánlását
fogadja el, tegye magáévá.

4. ábra. Balle negger Róbert átveszi K e r t a i Györgytl a tiszteleti tagi oklevelet

Miután a Tisztújító Közgylés egyetértését ünnepi lelkesedéssel kinyilvánította,
Kertai György elnök átadta Balle negger Róbertnek a tiszteleti tagsági oki-
ratrt, aki bensséges szavakkal mondott köszönetét.

*

Ezt követen Székyné Fux Vilma az Ifjúsági Díj Bizottság jelentését ismer-
tette.

Az Ifjúsági Díj Bizottság jelentése:
A Bizottság, melynek tagjai: Géczy Barnabás, Kriván Pál és Székyné

Fux Vilma, az utóbbi három évben végzett geológus hallgatók megjelent dolgozatai
közül részletes megvitatás után. Tisztújító Közgylésünk eltt a következ 3 dolgoza-
tot javasolja jutalomra:

Bál diné Beke Mária: ,,Magyarországi miocén coccolithophoridák rétegtani
jelentsége”

B o 11 d o r Eivia: ,,A magyarországi glaukonitos kzetek üledéktani vizsgálata” és

Szentirmai István: „Földtani és kszénföldtani vizsgálatok a nagybátonyi
Katalin II. lejtsaknában” c. dolgozatát.

A méltató jellemzés után B ál d i n é Beke Mária, B ond o r Lívia és Szent-
irmai István átvette a jutalmat, melyet Szentirmai István köszönte meg.

Ftitkári Beszámoló

Morvái Gusztáv:

Tisztelt Közgylés ! Örömmel tölt el, hogy az 1960. március 9.-én megválasztott
Elnökség és Választmány megbízásából a Magyarhoni Földtani Társulat fennállásának 1 1 5.

évében a társulati tevékenység felvirágzásáról adhatok számot.
Külön megtiszteltetés számomra, hogy rövid néhány év elteltével immár másod-

szor jelenthetem Társulatunk tagságának közösen végzett munkánk eredményeit.
Ugyanakkor szomorú kötelességünknek teszek eleget, amikor az elmúlt három év

személyi veszteségeit is felelevenítem. 1959. óta a földtan és rokontudományaink mveli
közül nyolcán hagytak itt örökre bennünket. 1960-ban dr. László Gábor agrogeológus.
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Ed vi Illés Gyula geológus, valamint S a t s z k i
j
Nikoláj Szergejevies Társulatunk

tiszteleti tagja, 1961-ben dr. H o
j

11 o s Rezs tanár, dr. Ko c h Nándor egyetemi magán-
tanár és dr. R o s k a Márton az srégészet professzora, 1962-ben dr. Bulla Béla
egyetemi tanár és Szávai Ferenc geológusmérnök hunytak el. Emléküket kegyelettel

megrizzük !

Mieltt az elmúlt három évi munka részletes ismertetésére térnék, legyen szabad
néhány jellemz adat közlésével a legfontosabbakra felhívnom a figyelmet.

1960. III. g.-e és 1963. III. 27-e között Társulatunk 277 rendezvényén 465 eladás
hangzott el. A résztvevk halmozott száma 11.115 f, 2 új vidéki és 3 budapesti szakcso-

port alakult. A taglétszám 1963. III. 15.-én 941 f volt.

A gyors siker okait különböz intézkedések és a tagság kezdeményez készségének
szerencsés összejátszásával magyarázzuk. Kedvezen befolyásolta munkánkat, hogy a fel-

lendülés már az 1958. év végén megindult és az 1960. III. g.-i Közgylésen helyes értékelés

született a lelép tisztikar munkáját és a megválasztásra kerültisztikar feladatait illeten.

A Közgylés megállapította, hogy az eseményekkel lépést tartani tudó operatív
vezetést nem lehet nagy létszámú bizottságokkal, hanem csakis kis létszámú elnökséggel
megoldani, beszögezte, hogy a vezetés demokratizmusát a Választmánynak és a tagság
széles rétegeinek a munkába történ bekapcsolásával lehet csak biztosítani. Felhívta
a figyelmet, hogy határozott irányvonal kijelölésével és követésével tervszerbbé kell

tenni a szakmai vezetést. Célul tzte ki, hogy az alkalmazott földtan területén dolgozó
tagtársaink passzivitását számoljuk fel.

Elnökségünk munkáját — több-kevesebb sikerrel — a fentiekben összefoglalt

irányelvek szellemében végezte. A kis létszám, egységes irányvonal és kitn együttm-
ködés lehetségeit teremtette meg. Az elmúlt 3 év során tartott 16 elnökségi ülésen az öt

elnökségi tag közül legalább négy, de az esetek túlnyomó részében mind az öt megjelent.
B o g s c h László társelnök üdülése alatt Mátraházán, 1 960-ban Dorogon tartottunk egy
elnökségi ülést. Sajnos ezt az újszer kezdeményezést nem tudtuk folytatni az elnökség
tagjainak rendkívüli elfoglaltsága és gyakori külföldi kiküldetése miatt. Ennek ellenére

külön-kiilön az elnökség minden tagja számos vidéki és szakcsoporti rendezvényen vett

részt. Kitnen bevált a rendezvények szakosított vezetésének módszere, amely a kollek-

tív vezetés nagyszer példájához és a munka jobb megosztásához vezetett.

Kevésbé sikeresnekmondható az elnökségnek a választmány mozgósításárairányuló
törekvése. A tiszteleti tagokkal és elnökséggel 51 ft kitev választmányból 27 fnél több
sohasem jelent meg egyszerre az üléseken és az elnökségi bizottságokba választottak egy
része is passzív magatartást tanúsított. Ugyanakkor a választmány több tagja, így
B alogh Kálmán, N e m e c z Ern, T asnádi Kubacska András, J a n t s k y
Béla, Barnabás Kálmán és mások idt és energiát nem kímélve dolgoztak Társu-
latunk érdekében. Nekik és a választmányi, elnökségi bizottsági ülésekre rendszeresen
eljáró tagtársainknak köszönhet, hogy a három év alatt 1 1 alkalommal összehívott
választmány mégis a neki szánt szerepet tölthette be. Az elnökségi bizottságokat megbíza-
tásuk idtartama szerint három csoportra oszthatjuk: ún. állandóan és idszakosan
mköd, valamint meghatározott feladatok végrehajtására létesült bizottságokra.

Az állandóan mköd bizottságok közé az oktatási és a vidéki csoportok segítésére
létrehozott bizottságokat kell említenem. Az oktatási bizottság azonban három év alatt

csupán két alkalommal ült össze, s így továbbképzéssel, oktatási reformmal kapcsolatban
központilag irányított munka— a kérdés különösen idszer volta ellenére — sem folyt.

A továbbképzés szervezett formáját egyedül a Mecseki Csoport alkalmazta 1961. május
19— 20.-án rendezett kétnapos ankétjával. Csupán az elmúlt hónapokban élénkült meg az
egyetemek oktatási reformtervezeténektársadalmi bírálata kapcsán az ilyen irányú munka.
Különösen élénk tevékenységet folytatott ebben az idszakban a mérnökgeológiai szak-
csoport oktatási munkabizottsága.

A vidéki csoportok segítésére létrehozott elnökségi bizottságokból általában csak
a vezetk tevékenykedtek, Balogh Kálmán az Északmagyarországi Csoport majdnem
minden rendezvényén résztvett. Barnabás Kálmán segítsége tette lehetvé a Közép-
dunántúli Csoport megalakítását, Nemecz Ern pedig az Agyagásványtani Szak-
csoport vezetése mellett a Középdunántúli Csoport elnöki teendit is vállalta.

Az idszakosan mköd bizottságok közül a Földtani Közlöny Szerkeszt Bizott-
sága 11, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 6, a Hantken Miksa Emlékérem Bizottság

5, a Szabó József Emlékérem Bizottság pedig 3 alkalommal ült össze. Papírforma szerint
csak egy ülést tartott a Jogi tagdíj Bizottság.

Meghatározott feladat végrehajtásával csak a Társulat líj alapszabályát elkészít
ún. Alapszabálymódosító Bizottság volt megbízva. Ennek a bizottságnak, illetve személy
szerint Tasnádi Kubacska András tagtársunknak érdeme, hogy ez a már több
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éve húzódó feladat is végrehajtást nyert és az 1962. május g.-i közgylés elé terjeszthettük
Társulatunk új alapszabályát. Itt mondok köszönetét a Hantken Miksa Emlékérem alap-
szabály elkészítéséért M a

j
z o n László és a Földtani Közlöny 60 évét felölel Regiszter

kötet összeállításáért B o d a Jen, Kaszap András, Lengyel Endre és V é g h
Sándomé tagtársainknak is.

A társulati nagyrendezvények sorából mindenekeltt az évente rendszeresen meg-
tartott közgyléseket említem meg. 1961-ben Szabó József, 1962-ben Hantken Miksa
emlékezetére rendezett és a Szabó József emlékérem átadásával, illetve a Magyarhoni
Földtani Társulat új alapszabályának megvitatásával és elfogadásával ünnepélyesebbé
tett közgylések elssorban a haladó hagyományok ápolását célozták.

Ankétokat rendeztünk a „Magyarországi földtani és geofizikai kutatás 1 5 éves fej-

ldésérl”, a „DTA vizsgálatok problémáiról”, a „Mecseki kszénbányászat és földtani
kutatás idszer kérdéseirl” stb. A Társulat (vidéki és szakcsoportokkal együtt) nagy-
rendezvényeinek száma 18. A résztvevk halmozott száma 2626.

Az elmúlt három évi programunkat 14 kirándulás is szhiesítette. Közülük az egri

és zalai vándorgyléseket (1960-ban, illetve 1961-ben), a várpalotai, ipolvtamóci és dél-

budai kirándulásokat központilag, a szigetvári és komlói kirándulást a mecseki, a nyírádi,

balatonfelvidéki és úrkúti kirándulást a Középdunántúli, a bükki és ormosi kirándulást az
északmagyarországi, a gyöngyösoroszi völgyzárógátépítés és a visontai víztelenít létesít-

mények megtekintését a Mérnökgeológiai Szakcsoport szervezte. Az átlaglétszám — 81
f — és a résztvevk többségének véleménye bizonyítja, hogy a feltárások bemutatásá-
val egybekötött eladások igen nagy népszerségre tettek szert.

1960— 63 évi 1 19 szakülés látogatottsága — a rendezvények túlsrsödésébl, vagy
az évvégi elfoglaltságokból adódó negatív anomáliák ellenére is kielégít (átlag 55 f)
volt.

Az elhangzott 465 eladás 54%-a a központi titkárság, 29%-a a vidéki csoportok,
17%-a a szakcsoportok rendezvényein hangzott el.

Az eladások szakterületek szerinti megoszlása a korábbi éveknél sokkal egyen-
letesebb. A vezetszerep nagyjából egyforma arányban az slénytan-rétegtané (26%) és

az ásvány-kzettan-geokémiáé (23%), de jelentsen megnövekedett az alkalmazott föld-

tani (16%) tárgyú eladások száma is. Akülországi tapasztalatok gyarapodására mutat
a külföldi beszámolók nagy száma .(12%) is. A csak leíró dolgozatok teljes hiánya, az s-
lénytanban a rétegtani, a rétegtanban pedig az ásvány-kzettani irányzat elretörése,
valamint a teleptani eladások korábbinál lényegesen nagyobb száma arra mutat, hogy
a társulati tevékenység nemcsak formai, de tartalmi (szalunai) vonatkozásban is helyes
irányban halad.

Az szi-téli idény szaküléseit színes diapozitívek, keskenyfilmek, zenei bemutató-
val fszerezett klubülések tarkították. A külföldi beszámolók 11 országban: Norvégiában,
Kínában, Indiában, Olaszországban stb. szerzett szakmai és egyéb tapasztalatokról
adtak számot.

14 külföldi ország földtani tudományának egy-egy szakterületére nyiíjtott bepillan-

tást a Társulat rendezvényein elhangzott 20 és az 1962. október 9— 13. -i Olajbányászati
Konferencián elhangzott 23 külföldi eladás is.

A Társulat meghívására járt hazánkban J S e n e s, H. K ü p p e r , I. T h.

Rosenqvist és H. Tazieff. J. Senes a miocén-oligocén határkérdéssel

foglalkozó egri, H. Küpper a zalai vándorgylésre, I. Th. Rosenqvist az agyag-
ásványtani szakcsoport, H. Tazieff pedig a Cataniai Vulkanológiai Konferencián
résztvev magyar geológusok meghívására jött hozzánk.

Tagtársaink közül 31-en jutottak el társulati kiküldetéssel, vagy hozzájárulással

külországi konferenciákra, Oslóba, Rómába, Berlinbe, Varsóba, Lipcsébe, Prágába, Buka-
restbe stb. Nemzetközi vásárokra, kiállításokra, IBUSZ utazásokra Lipcsébe, Brünnbe,
Bécsbe, Poznanba, Moszkvába az elmúlt két év során jogi tag vállalataink 126 dolgozóját

utaztattuk.
Társulatunk taglétszáma az elmúlt három évben kereken 400 fvel, vagyis 74%-kal

gyarapodott. A növekedés fleg az ríj csoportok létesítésével kapcsolatos. A jelentsen
felduzzadt fizettag létszámon kívül a miskolci geológusmémök hallgatók belépése az

ifjúsági, a Mérnökgeológiai Szakcsoporthoz csatlakozott általános mérnökök révén pedig

a regisztrált tagok létszáma is ugrásszeren megnövekedett.
A taglétszám megoszlása 1963. III. 15-én az alábbi:

Tiszteleti tag (magyar)
Tiszteleti tag (külföldi)

Rendes tag

9 f
7 f

562 f



Társulati ügyek 421

Ifjúsági tag
Regisztrált tag
Összesen

175 f
188 f
941 f

Az egyes csoportok taglétszámát az alábbi számok tükrözik:

Mecseki csoport 94 f
Középdunántúli csoport 68 f
Északmagyarországi csoport 161 f
Agyagásványtani szakcsoport 1 1 1 f
Mérnökgeológiai szakcsoport 197 f
slénytani szakcsoport 73 f
Szénkzettani munkacsoport 35 f

Sajnos az új tagok belépési szándéka magában még nem volt elegend és nem kel-

tette fel érdekldésüket, nem oldotta meg aktivizálásukat a társadalmi munkában végzett
szakmai feladatok megoldására. Új tagjaink, s fleg a geológustechnikusok jelents része

nemcsak a tagdíjfizetést hanyagolják el, ami természetesen a Közlöny visszatartásával

is jár, de a társulati rendezvényekre sem járnak el.

Fizet tagságunk 25%-ának 138 fnek átlagban 3 éves tagdíjelmaradása van.
Sbár ez a 6,6 ezer Ft-ot kitevösszeg 1962. évi kötségvetésünknek csupán 3%-a, elvi szem-
pontból rendkívül fontos. Mindenekeltt arra szeretnék rámutatni, hogy a tagfelvétel

kérdését — tisztelet a kivételnek — sem az ajánlók, sem elnökségünk nem kezelte kell
komolysággal és a mennyiségi létszámgyarapítás olykor-olykor a minség rovására ment.
A Társulat rendes tagjainak szakképzettség és munkahely szerinti megoszlása arra mutat,
hogy a technikumi végzettség szaktársaknak csupán egyharmada tagja Társulatunknak
és ennek az egyharmadnak bizonyos hányada is lemorzsolódóban van, nem érdekldik.

Véleményem szerint a tagfelvétel komolyságának visszaállításával, a geológus-
technikusok között kifejtett nevel, felvilágosító munkával és számukra is élvezhet el-
adások tartásával, továbbképzéssel, el kell érni, hogy k is megtalálják helyüket Társu-
latunkban.

Nem mehetek el szó nélkül amellett sem, hogy a velünk együtt dolgozó fizikai

dolgozók közül csupán 4 szakmunkásnak sikerült olyan mértékben felkelteni figyelmét
problémáink iránt, hogy tagfelvételét kérje.

Ugyanakkor megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy egyetemi végzettség geoló-
gusaink és geológusmérnökeink kevés kivételtl eltekintve tagjai Társulatunknak.

Az elmúlt három évben megszilárdult a Mszaki és Természettudományi Egyesüle-
tek Szövetsége vezetivel kialakult kapcsolatunk. Egységes tervezési és szervezési mun-
kamódszerek kialakításával, a központi apparátus (nemzetközi, gazdasági ügyintézés),
a székház szolgáltató intézményeinek (sokszorosító, vetít, postázó stb.) biztosításával
segítették munkánkat.

A Magyar Tudományos Akadémia Földtani és Geokémiai Bizottságaival a kölcsö-
nös személyi kapcsolatokon kívül (a Társulat elnökségének tagjai a MTA valamelyik
földtani bizottságának is tagjai voltak) közös eladások rendezésével is segítettük az együt-
mködés szorosabbá tételét.

Igen élénk kapcsolatot létesítettünk a XXI. Nemzetközi Földtani Kongresszus
után Fülöp József társelnökünk által létrehozott Magyar Mezozóos Bizottsággal.

Az elz tisztújító közgylés óta javult kapcsolatunk a rokonegyesületekkel is.

A Magyar Geofizikusok Egyesületével ,,Magyarország földtani és geofizikai kutatásának
15 éves fejldésérl” tartott 1960. április 22— 23-i anként és szakülések, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel all. Országos Földgáz Ankét, az Ormosi An-
két és az 1962. október 8 — 13-i Olajbányászati Tudományos Ülésszak rendezésébenmköd-
tünk együtt.

Az Agyagásványtani Szakcsoport a .Szilikátipari Tudományos Egyesülettel rende-
zett közös szaküléseket.

Más intézményekkel összesen 20 alkalommal rendeztünk közös konferenciákat,
szaküléseket.

Társulatunk 3 éves pénzügyi mérlege pozitív.
Nem túl jelents deficitünk volt 1961-ben, melynek kiegyenlítését a MTESZ

vállalta.

Bevételünk már ig6o-ban85%-kal, 1961-ben további 69%-kal ntt 1959-hez képest
és a 3 év alatt megközelítette a fél milliót (497,7 eFt).

IO Földtani Közlöny
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A bevételnek 45%-át a jogi tagdíjak tették ki. 1962-ben már 36 állami vállalat
támogatta Társulatunkat.

Ezen a helyen szeretnék köszönetét mondani kutatási, bányászati iparunk vezeti-
nek és fgeológusainak segítkészségükért.

De köszönet illeti a MTESZ vezetségét is, hogy anyagi eszközök fokozott biztosí-
tásával lehetvé tette a társulati tevékenység fentiekben vázolt megélénkülését. A MTESZ
által nyújtott állami támogatás 24%-a volt bevételünknek.

Néhány szót szeretnék említeni a társulati bevétel — talán nem mindenki eltt
világos — visszatériilési rovatáról. Mindannyian jól tudjuk, hogy a Társulat által meg-
hirdetett kirándulásoknál, vándorgyléseknél olcsóbb rendezvényt még vállalati viszony-
latban is nehéz volna találni. Társadalmi rendezvénynél pedig még kevésbé.

Vezetségünk az elmúlt idszakban minden lehetséget, még az anyagi ösztönzésnek
ezt a formáját is megragadta, hogy tagtársaink aktivitását biztosítsa, s amint azt a kirán-
dulások nagy látogatottsága is bizonyította, nem kis sikerrel. Úgy gondoljuk, erre az
ösztönzésre ilyen mértékben a jövben nem lesz szükség, ezért pl. 1963-ban ezt a bevételi
forrást az elmúlt két évinél nagyobb összeggel vettük számításba.

Szólni kell még a társulati egyéni tagdíj kérdésérl is. A hátralékosok viszonylag
nagy száma ellenére ezen a rovaton is fokozatosan növekv összegek szerepelnek.

Meg kell azonban jegyeznem azt is, hogy az elmúlt 3 évben az egyéni tagdíj a be-
vételnek csupán 9%-át tette ki és havi 2 Ft-os összegével — más társadalmi egyesületek-
hez képest — tagjaink számára jelents kedvezmény. Társulatunk tagjai — amint az
köztudomású — a Földtani Közlönyt is kedvezményesen, a tényleges ár 40%-áért kapják.

A fentieket csupán azért tartottam szükségesnek hangsúlyozni, hogy rámutassak a
további fejlesztés esetleges anyagi bázisainak lehetségeire.

A kiadások 1962-ben 250%-kal (479,6 eFt) nttek 1959-hez viszonyítva. Legna-
gyobb arányú növekedés a vidéki csoportok támogatásánál mutatkozik, meg kell azonban
állapítanunk, hogy még így is csak a 3 éves költség 7,5%-át teszi ki. A társulati tevékeny-
ség fokozódásával arányosan nttek az adminisztrációs költségek is. Az 1959. évi bázis-

hoz képest ennek a tételnek a fejldése több mint 6oo%-os, és 1962-ben az összköltségek-
nek 27%-át alkotta. Ennek oka, titkárságunk adminisztrációs munkával való túlterhe-

lése, ami részben a szervezési munka rovására, részben a titkárság ern felüli igénybevé-
telére vezetett, ugyanakkor az alkalmi munkák számának megnövekedésével jelents
többletköltséggel is járt. Véleményem szerint eimek csökkentésére leghatékonyabb mód-
szer egy gyakorlott gyors- és gépírónak a titkárságra való beállítása volna, ami lehetvé
tenné, hogy szerveztitkárunk a korábbi lendülettel és energiával tudja elsegíteni ren-

dezvényeink sikerét.

Egyben mint hiányosságot kell megemlítenem, hogy elnökségünk sem 1962-ben,

sem 1963-ban nem szervezett vándorgylést. Ezzel indokolható az ilyen irányi! költségek-

nek 1963-ban az 1959. évi szintre való visszasüllyedése.

A jutalmazási keretnek ugyancsak az 1959. évi szintre való visszasorvasztása

sem áll éppen összhangban a társulati munka egyre fokozódó ütemével.
Másképpen áll a helyzet a külföldi utazásokra fordított összeg némi csökkenésével.

Itt is, akárcsak a kirándulásoknál, vándorgyléseknél a MTESZ általános irányelveinek

megfelelen tagjaink részbeni anyagi áldozatvállalására való törekvése tette lehetvé a
keret nem nagy mérték csökkentését.

Néhány szót szeretnék szólni még a társulati ügyintézés kérdéseirl is, amely
kétségtelenül megállapítható, hogy hatalmasat fejldött az elmúlt három év során, azon-

ban még mindig számos kívánnivalót hagy maga után. Ezek között mindenekeltt a tag-

nyilvántartás, az eladók felkérésének és az eladások megelz bekérésének kérdése

szorul feltétlenül javításra. Elbbit társadalmi munkában nyújtott segítséggel, utóbbit

a szerveztitkárnak gépírói munkák alól való tehermentesítésével látom megoldhatónak.
A titkárok ilyen irányú munkájának megjavítására is csak akkor számíthatunk, ha köz-

ponti bizottságaink munkájukat nagyobb önállósággal végzik. A titkárság munkájának
megjavítását eredményezhetné egy-egy szakülés, klubest, vagy nagyrendezvénynek
küls aktívák útján való megszerveztetése is.

Néhány mondatban értékelni szeretném a csoportok munkáját. Mindnyájunk
számára megnyugtatásul szolgált, hogy a Mecseki Csoport lendületes munkáját az elmúlt

évben is töretlenül folytatta. Kár, hogy a témák kijelölésével a program irányítását

még nem tudták megoldani. Talán ennek is tulajdonítható a teleptani, tektonikai és s-
lénytani témák kis száma.

^ j

A földtani anyagvizsgálattal és agyagkzetek felhasználásával foglalkozó

szakemberek összefogásával az Agyagásványtani Szakcsoport tevékenysége tudományos
és ipari szempontból is jelents. A prágai II. Nemzetközi Agyagásványtani
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Konferencián tartott eladásokkal, a DTA ankét rendezésével és I. Th. Rosenqvist,
a CIPEA elnökének magyarországi vendégül látásával Társulatunk nemzetközi hírnevét is

öregbítették. A jövben a földtan-teleptani témák arányának növelésére, valamint a
fiatal utánpótlás nevelésére és aktivizálására kell nagyobb gondot fordítaniuk.

1962. X. 12-én alakult a Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi
Csoportja. Verebélyi Kálmán titkár kitn szervezmunkája és az elnökség lelkes

támogatása következtében másfél év alatt mind rendezvények, mind az elhangzott el-
adások számában megközelítették a fenti csoportok ugyanazon idszak alatti együttes
tevékenységét. Megmozgatták a területen dolgozó összes földtani szervet és a többi
csoportnál lényegesen szélesebb szakembergárdát juttattak szóhoz. A jövben csupán az
eladások színvonalának emelésére és egyes szakterületek (slénytan, kutatási módszerek
stb.) kifejlesztésére kell nagyobb súlyt fordítaniuk.

Az 1962. augusztus 1 1 -én alakult Középdunántúli Csoport a feltárások bemutatásá-
val egybekötött szaküléseivel és eladásainak magas színvonalával tnt ki.

Az 1962. január 30-án alakult Mérnökgeológiai Szakcsoportnál a munkabizottsági
módszer dominált. A szakülések és a ténylegesen mérnökgeológiai eladások kis száma
(6— 6), e szakterület hazai mvelésének kialakulatlanságán kívül egységes irányvonalat
tükröz munkaterv hiányára is mutat. Egyébként mérnökök — geológusok részérl e

szakterület mvelése iránti igény és lelkesedés óriási.

Örömmel jelenthetem, hogy 1962. november 22-én megalakult a Szénkzettani és

1963. január 9-én az slénytani szakcsoport is.

Az ifjúság kérdésérl szólva az 1962. március 14-i Ifjúsági napon kívül a Mecseki
Csoport 1961. március 19-én megrendezett Ifjúsági klubjáról tehetek említést. Az utolsó
három évben végzett fiatalok jutalmazására a három év alatt csak most kerül másodszor
sor. Társulatunknak a jövben nagyobb gondot kell fordítania a földtani utánpótlással,

az ifjúsági tagokkal és végzett fiatalokkal való foglalkozásra.
A Társulat eltt álló feladatokat összefoglalva az elkövetkez években még job-

ban szem eltt kell tartani a magyar föld tudományos megismerését és a népgazdaság
napi és távlati célkitzéseinek elsegítését.

A fiataloknak, de különösen a tudományos központoktól távol az alkalmazott
földtan területén dolgozóknak még intenzívebb segítséget kell nyújtani, hogy ugyanolyan
aktív tagjai lehessenek Társulatunknak, mint az egyetemeken és tudományos intézetek-
ben dolgozó tagtársaink.

Nagyobb gondot kell fordítani a Társulat elé kerül témák tartalmi és formai ki-

dolgozására. a szakmai színvonal növelésére.
A rendezvények számának csökkentésével, az eladásra kerül dolgozatok meg-

válogatásával és a bemutatás idtartamának rövidítésével törekedni kell arra, hogy szak-
üléseink, klubestjeink eseményszámba menjenek és társulati tagjainkat jobban vonzzák.

Még több gondot kell fordítanunk az érintkezési területeken dolgozóknak (mérnö-
köknek, vegyészeknek, biológusoknak, geofizikusoknak) szakcsoportjaink munkájába
való bekapcsolására, a rokonegyesületekkel való kapcsolatok szorosabbra fzésére.

A Magyarhoni Földtani Társulat több mint egy évszázadon át alaptudományi
egyesületnek volt elkönyvelve. Az utóbbi években azonban Társulatunk életében dönt
változások következtek be, melyek hatása csak egy-két év múlva lesz igazán érezhet.

A földtani tudomány alkalmazása a népgazdasági célok érdekében egyre szélesebb
teret kapott, s az ebbl adódó feladatokat elnökségünk erejéhez és lehetségeihez képest
igyekezett megvalósítani. Az elmúlt három évben tett intézkedések jelents része a fenti
cél érdekében történt, azonban az összetételében már megváltozott Társulat tevékeny-
ségének az áthangolása még nem járt teljes sikerrel.

A lelép tisztikar és Társulatunk minden tagja nevében kérem a ma megválasz-
tásra kerül vezetséget, hogy minden erejét vesse latba annak érdekében, hogy ez a fel-

lendülés tartós legyen.
Az Elnökség és Választmány nevében köszönöm a három éven át irántunk tanú-

sított bizalmat, kérem felmentésünket és sok sikert kívánok az új vezetségnek.

*

Kertai György kéri a Tisztújító Közgylést, hogy a lelép tisztikar számára a
felmentést adja meg.

A Tisztújító Közgylés a lelép Elnökség és Választmány számára a felmentést
megadta.

Vadász Elemér tiszteleti elnök átvette az elnöklést, majd felkérte Csaj ághy
Gábort a Jelöl Bizottság elnökét, hogy az új tisztikar jelölésére alakult bizottság nevében
a Választmány által ajánlott jelöllistát ismertesse.

10*
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Vadász Elemér hozzászólásokat kért a jelöltlistához. Javaslatot tesz a Szavazat-
szed Bizottságra. A Szavazatszed Bizottság elnökének javasolta

Kiss Jánost
tagjaivá

Hegeds Gyulát
Pálfalvy Istvánt
B á 1 d i Tamást és
Varga Gyulát

*

Nagy Béla IV. éves geológushallgató indítványt terjesztett el:
Tisztelt Tisztújító Közgylés ! Engedtessék meg, hogy az egyetemi hallgató

ifjúsági tagtársaim nevében egy bennünket sérelmesen érint kérdés korrigálásának kérését
terjesszem el.

Köztudomású, hogy mi. ifjúsági tagok — bár a Társulat iránti anyagi kötelezett-
ségnek maradéktalanul eleget teszünk — nem rendelkezünk szavazati joggal. A társulati
szabályzat 4. §. b) pontja alapján a Társulat ifjúsági tagja a rendes tagokat megillet
jogokkal rendelkezik — szavazati jog nélkül.

Sérelmesnek és a fenti szabályzati pontot korrigálandónak véljük, ha csak arra
gondolunk, hogy a nálunk sokkal fiatalabb geológus technikus tagtársaink a rendes tagok
jogaival rendelkeznek.

Úgy gondoljuk, hogy nekünk, ifjúsági tagoknak is van olyan ítél képességünk,
amely ilyen jelents eseménynél, mint például a tisztújítás, szükséges.

Az elmondottak figyelembevételével kérjük a tisztelt Tisztújító Közgylést, hogy
kérésünket, az alapszabály módosítását hagyja jóvá.

A Tisztújító Közgylés az alapszabály módosítását elfogadta.

*

J a n t s k y Béla köszönetét mondott a lelép Elnökségnek az eltelt 3 év alatt

végzett lelkiismeretes, új virágzást megnyitó munkájáért.

*

Vadász Elemér felkérte a tagságot, hogy szavazatát adja le, s a szavazatok
összeszedéséig, valamint összeszámlálásáig az ülést felfüggesztette.

V a d á s z Elemér a szünet után felkérte a Szavazatszed Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a megválasztott tisztikar névsorát.

Kiss János a Szavazatszed Bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét.

Elnök: K e r t a i György
Társelnök: B o g s c h László és Balogh Kálmán
Ftitkár: K r i v á n Pál
Titkár: Hámor Géza

Választmánynak hivatalból tagjai:

Barabás Andor a Mecseki Csoport elnöke
Fejér Leontin a Mecseki Csoport titkára

Nemecz Ern a Középdunántúli Csoport elnöke
Szabó Elemér a Középdunántúli Csoport titkára

Kovács Lajos az Északmagyarországi Csoport vezetségi tagja
Pojják Tibor az Északmagyarországi Csoport vezetségi tagja

Verebélyi Kálmán az Északmagyarországi Csoport titkára

Varjú Gyula az Agyagásványtani Szakcsoport titkára

Galli László a Mérnökgeológiai Szakcsoport elnöke
Vitális György a Mérnökgeológiai Szakcsoport titkára

Zsilák György László a Mérnökgeológiai Szakcsoport titkára

Báldi Tamás az slénytani Szakcsoport titkára

Soós László a Szénkzettani Munkabizottság vezetje
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Végh Sándomé a Földtani Közlöny technikai szerkesztje
Bese Vilmos társegyesületi elnök (M. Geofizikusok Egy.)
Vitális Sándor társegyesületi elnök (M. Hidrológiai Társ.)

Szabó Pál Zoltán társegyesületi elnök (M. Földrajzi Társ.)

Választmányi tagok:

Barnabás Kálmán, Bartkó Lajos, Benk Ferenc, Bíró Ern, Boda Jen, Csajágliy

Gábor, Csepreghyné Meznerics I., Csiky Gábor, Dank Viktor, Földvári Aladár,
Földváriné Vogl Mária, Fiilöp József, Géczy Barnabás, Jantsky Béla, Káli Zoltán,

Kókay József, Konda József, Majzon László, Meisel János, Miháltz István, Morvái
Gusztáv, Nagy Lászlóné, Noszky Jen, Pantó Gábor, Papp Ferenc, Pálfalvv

István, Sólyom Ferenc, Szalay Tibor, Szentes Ferenc, Székvné FuxVilma, Sztrókay
Kálmán, Tasnádi K. András, Vendel Miklós, Virágh Károly, Vizy Béla

Tiszteleti tagok:

Bacsák György, Ballenegger Róbert, Koch Sándor, Mauritz Béla, Papp Károly,
Papp Simon, Pávai Vájná Ferenc, Sehréter Zoltán, Szádeezky-Kardoss Elemér,
Vendl Aladár

*

Vadász Elemér az elnöklést átadja a megválasztott új elnöknek, majd a kö-
vetkez szavakkal fordul a megjelentekhez:

Tisztelt Közgylés ! Kedves Tagtársaim !

Március 21. -én a magyar proletárforradalom 44. évfordulójáról emlékeztünk.
Ezzel a forradalommal kapcsolódtak a Magyarhoni Földtani Társulat tudományos har-

cainak eseményei is. A magyar földtannak ezek a békés harcai tudományunk egységes
1 történeti fölmérésében még kell ismertetésre nem kerültek. Csak fasizmusba hajlott

egykor gylölköd szaktársaink ostoba hazugságaiban szerepeltek. Társulati jelentsé-
gük fiatal nemzedékünk tudatából teljesen hiányoznak. A magyar földtan azóta nagy
utat tett meg országunk szocialista forradalmi fejldésében. Utunk jelents állomását
fölszabadulásunk után a magyar földtan fordulatának neveztük, a forradalmas indulásá-
hoz híven törekedtünk tudományunkat a szocializmus építésében érvényesíteni s annak
szolgálatára tudatos fiatal nemzedéket nevelni.

A Szovjetunió XXII. és a hazai VIII. kongresszus irányelveinek követésében a
magyar földtan is nagy feladatok teljesítésére kötelezetten i'ij fejldési állomáshoz ér-

kezett. Nemzedékváltozás idszakát éljük, s akik már félreálltunk vagy az irányításból,

vezetszerepbl szükség szerint kiesünk, néhány felvilágosító tanácsot adhatunk az
utánunk következknek. Új idk marxista szocialista szellemében a múltak tapasztala-
tait mindenkor szem eltt kell tartanunk, azok kritikai fölhasználásával. Tudományos
munkában is minden történésnek elzménye van, az új legtöbbször a réginek következ-
ménye, közvetlen egyenes folytatása vagy inegszakításos fejldésmenete. Néha vissza-

forduló változata is lehet.

A tudomány bármelyik területén ma már senkisem alkothat egymagában. A sok-
irányú részletmunka szervezett munkatárs-együttest kíván, sokak munkáját igényeli.

A szocializmus ezen a tudományszervezésen épül s erre minden lehetséget megad, az
elmélet gyakorlati megvalósításának kívánalmával. Áldozatos munkateljesítéssel töre-

kedjünk arra, hogy a kapott lehetségek jó kihasználásával tudományszakunk, a föld-

tan, valóban a szocializmus megbecsült termelereje legyen. Szigorú önkritikával és a
kollektív munka minden részletére kiterjed személyi és tárgyi kritikával éljünk. Mert a

I szocializmus-adta tág lehetségek utat nyitnak a közösség érdekével leplezett önérdek-
nek, öncélú túlzásoknak. Az elfogulatlan tárgyilagos kritika elbbreviv félelmes segít-
eszköze, bátor módszere legyen a szükséges keretek között végzett közhasznú földtani
kutatásnak.

Bizalmunkkal óvatosan éljünk. Vannak még visszahúzó erk. Különösen a kol-
lektív munkának az egyéni szabadságot korlátozónak tekint felfogásban, még inkább
annak önérdek kihasználásában. Társadalomalakulásunk jelenlegi politikai helyzete ked-
vez az élelmes képmutatóknak, akik öneélúságukat a közösségi érdekkel leplezik. Pedig a
szocialista társadalom helyesen szervezett közösségi munkája nem hátráltatója vagy
korlátja az egyéni képességnek, mert a közösségben az egyéni teljesítmény összehasonlító
értékeléssel érzékeldhetik, önállósága szabadabb megítéléssel kifejezhetvé válik.
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Ilyen gondolatokkal örömmel üdvözölhetem a nemzedékváltó idszakot Társula-
tunkban, a földtani elméleti-gyakorlati tudománymvelés egységében, annak megálla-
pításával, hogy a nemzedékváltás szükségét és megvalósítását a magunk részérl már
régóta hirdetjük és elsül meg is valósítottuk.

*

Kertai György elnöki zárszava : Három mondatot szeretnék mondani:
ez, amit elz közgylésünk zászlajára írt. Célunk a magyar föld jobb megismerése, a
magyar ásványi kincs növelése, a magyar földtani tudomány mvelése. Ehhez a munkához
kérjük tagtársaink segítségét. Ezzel Tisztújító Közgylésünket bezárom.







XIII. tábla

K i s s : Epigén ásványképzödés karbonátos kzetekben



XIV. tábla

Kiss : Epigén ásványképzödés karbonátos kzetekben



XV. tábla

V é g h n é : Nóri dachsteini mészk az É-i Bakonyban



XVI. tábla

V é g hn é : Nóri dachsteini mészk az É-i Bakonyban



XVII. tábla

' *

V é g h n é : Nóri dachsfeini mészk az É-i Bakonyban



XVIII. tábla

V é g h n é : Nóri dachsteini mészk az É-i Bakonyban



XIX. tábla

Dorogi barnakszén szénközettanaL a c z ó



XX. tábla

L a c z ó : Dorogi barnakszén szénkzettana



ERTEKEZESEK

HEGYSÉGSZERKEZETI KUTATÁSTERVEZÉS
A DOROGI KSZÉNTERÜLETEN

Dr. MÉSZÁROS MIHÁLY -Dr. SZABÓ NÁNDOR*

Összefoglalás: Szerzk a kutatások tervezése, a kutatási módszerek kialakítása
alkalmával vizsgálták azt, hogy melyek a kutatások módszerét, a kutatólétesítmények
srségét megszabó tényezk.

Megállapításaik szerint a Dorogi-barnakszén medencében egyéb más tényezkön
túlmenen elssorban a hegységszerkezeti viszonyokat kell figyelembe venni. A hegység-
szerkezettel az évtizedek óta fennálló vízföldtani kérdések megoldása szorosan összefügg.
A hegységszerkezet újraértékeléséhez statisztikus módszert dolgoztak ki, mellyel az
átértékelést elvégezték.

A vizsgálatokat kellképpen megkutatott, bányászati feltárásokkal is rendelkez
területeken végezték el, és az ezeken szerzett tapasztalatokat a még megkutatásra váró
területekre is kiterjesztették.

A vizsgálatok során elször a leggyakoribb vetirányokat határozták meg. Az ezekbe
az irányokba es vetk száma a vetk irányok szerinti srségét adja meg. A vetk egy-
mástól való távolságának átlaga pedig az átlagos vettávolságot. A leggyakoribb vet-
irányok a kutatási hálózat irányát, az átlagos vettávolság pedig a hálótávolságokat
szabja meg.

A Dorogi-medencében leggyakoribb az ÉK — DNy, illetve rá. merleges irányított-
ságií vetrendszer. A nagy elvetési magasságú K — Ny-i, illetve É— D-i csapású’ vet-
rendszer kevésbé gyakori. Ezek szerint a kutatási hálót az ÉK— DNy-i leggyakoribb
vetrendszer szerint kell kialakítani.

Egyre inkább eltérbe kerül, hogy az országban folyó nagy méret kutatásokat,

legyenek azok alap-, felderít vagy ipari kutatások, a lehet legobjektívebben kell meg-

tervezni és lebonyolítani. Ennek els és alapvet feltétele annak megállapítása, hogy

milyen kutatólétesítményeket, mekkora távolságra, vagyis milyen hálózatban kell

telepíteni? Tennészetesen nem mindegy a hálózat irányának megválasztása sem.

Ezek a kérdések nemcsak az ún. gyakorlati szakembereket foglalkoztatják,

hanem a nem iparban dolgozókat is. Hangsúlyoznunk kell, hogy a gyakorlati vizsgálatok-

nak az elméleti földtani megállapításokon kell alapulniok. A gyakorlati kutatási hálót

is tudományos meggondolásokra támaszkodva kell kialakítani. Több szempont szólt

amellett, hogy a kutatási háló méretének és irányítottságának részletes vizsgálatát a

dorogi kszénterülettel kezdjük. A dorogi barnakszénterület földtani kszénkészletét

tekintve a harmadik Magyarországon. Srítve megtalálhatók itt az ország barnakszén
elfordulásainak jellegzetességei. Tektonizáltság, karsztvízveszélyesség, bizonyos esetek-

ben a telepek minségi és vastagsági ingadozása is problémát jelenthet, az újabb kutatási

területeken egyre nagyobb mélységekbe kell lehatolni.

Ezzel szemben a területen a bányászkodás igen régen folyik, kutatásai is hosszú

idre nyúlnak vissza és megkutatottsági viszonyai is átlagosak. így kell számú és meg-
bízható adatot várhattunk vizsgálatainkhoz.

A telepítend új üzemek területének megfelel megkutatása évek óta visszatér

súlyos gondot okoz az ebben a kérdésben döntésre kötelezett szerveknek. A nehézséget

* Eladták a Magyarhoni Földtani Társulat 1963. április 24-i szakülésén. Kézirat lezárva 1963.
május 29.

1 Földtani Közlöny
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elssorban az jelenti, hogy mindeddig nem sikerült tisztázni azt a kutatási módszert,,

ül. rendszert, mely leginkább választ ad mindazokra a földtani és bányászati kér-

désekre, melyek alapján egy-egy új bányaüzem létesíthet.

Abból kell kiindulni, hogy a kutatásoknak az akna kijelölését és telepítését meg-
elz idszakban, a földtani térképezéstl és geofizikai vizsgálatoktól eltekintve, mély-
fúrási kutatásokra kell támaszkodniok. Ezekbl a fúrásokból kell megszerezni mindazokat

Nagy Gete

Magashegy

M
íolp 0 oA.

0 aj
f 0 1

1. ábra. Térképvázlat a vet-diagramokkal.M agyarázat: r. XV-ös, 2. XXI— XXTT-esakna, 3.Ebszny-
bánya, 4. XVII-es akna, 5. X-és akna, 6. VI-os akna, 7. XIX — XX-as akna, 8. Xll-es akna diagramja.
1. északi területi összesít, II. Középs területi összesít, III. Déli területi összesít, a

)

Alaphegység
kibúvás, b) Üzemhatár

Abb. 1. Kartenskizze mit den Verwerfungsdiagrammen. Zeichenerklárung: 1. Schacht XV,
2. Schacht XXI — XXII, 3.Ebsznybánya, 4. Schacht XVII, 5. Schacht X, 6. Schacht VI, 7. Schacht XIX —
XX, 8. Schacht XII. I. Nördliches Gebiet, II. Zentrales Gebiet, III. Südliches Gebiet, a) Ausbiss des Grund-

gebirges, b) Betriebsgrenze

Puc. 1. KapTocxeiwa c nnarpaMMawH cöpocoB. J1 ere h na : 1. LUaxTa XV, 2. UiaxTbi XXI — XXII, 3. 36-
céHböaHbn, 4. LLIaxTa XVII, 5. LLlaxTa X, 6. LLIaxTa VI, 7. LUaxTbi XIX — XX, 8. LUaxTa XII, I. CeBepHbitt
ynacTOK, II. UeHTpanbHbiü ynacroK, III. tOwHbiü ynacTOK, a) Bmxoa (JiyHAaMeHTa, b) TpaHnna maxTHoro

nonn

az alapadatokat, melyek feldolgozása után a terület megkutatottságát megfelelnek

jelenthetjük ki.

A megfelel megkutatottság eléréséhez ismernünk kell többek között a telep

horizontális és vertikális kifejldését, változékonyságát, minségi jellemzit, azok vál-

tozékonyságát, a hegységszerkezeti viszonyokat, vízföldtani viszonyokat, jelen esetben

elssorban a karsztvíz-veszélyeztetettségi fokot.
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A kutatások meglehetsen jelents költséggel járnak, ezért mindig meg kell

vizsgálni, melyik az a határérték, ameddig a kutatólétesítmények számát vagy srségét

tekintve el lehet, illetve el kell menni, hogy a szükséges adatokat biztosítani tudjuk.

Külön kérdés azután az, hogy ezzel az adatsrséggel mekkora biztonsággal ismerhetjük

meg a területet. Ezúttal sem gazdaságossági, sem pedig készletkategorizálási kérdésekkel

Tokod Alté ró

2 . ábra. Térképvázlat a f szerkezeti irányok feltüntetésével. Magyarázat: a) A leggyakoribb
vetrendszer dlése és csapása, b) Gyakori vetrendszer dlése és csapása, c) Ritkább vetrendszer dlése

és csapása, d) Alaphegység kibúvása, e) Üzemhatár, i — 8. mintáz i. ábrán

Abb. 2 . Kartenskizze mit Anführung dér tektonischen Hauptrichtungen. Zeichener kiárun g:
aj Einfallen und Streichen des háufigsten Verwerfungssystems, b) Einfallen und Streichen eines háufigen
Verwerfungssystems, c) Einfallen und .Streichen eines ’selteneren Verwerfungssystems, d) Ausbiss des

Grundgebirges, e) Betriebsgrenze, i — 8. wie bei Abb. i.

Puc. 2. KapToexeMa c yuasaHueM ochobhmx TeKTOHHuecKnx HanpaBneHHÜ. JlereHaa : a) riageHue h
npocTupaHne uacTefiujeH CHCTeMbr cpocoB, b) naneHne u npocTupaHue uacTOü cucTeMbi c6pocob, c) riageHue

u npocTupaHue pegKoü cucTeMbi cpocoB, d) Bbixoa (tyanaMeHTa, e) TpaHHua inaxTHoro nojw puc, 1-8.
nereHAa TO«<e caiwan Kan y 1— ro pucyuKa

nem kívántmk foglalkozni, csupán az els lépéssel, a megfelel kutatási hálózat földtani

szempontok alapján történ kiválasztásával, illetve megállapításával.

Elzetesen a telepek fizikai és minségi változékonyságának megismerésére

számítások készültek. Ezekbl kitnt, hogy a telepek kifejldésére, változékonyságára

és minségi mutatóira vonatkozóan már akkor is megfelel adatok állnak rendelkezésre,

amikor a hegységszerkezeti irányokra még nem tudunk kielégít választ adni. A kutatási

rendszer megválasztásánál tehát, természetesen a gazdaságosságot figyelembe véve, azt

kell szem eltt tartani elssorban, hogy a bányászatnak nagy nehézséget jelent vetrend-
szert, mely a vízveszély közvetett okozója, szükséges elssorban a lehet legpontosab-

ban felkutatni. Éppen ezért a kutatási hálózat kérdését szerkezeti vonatkozásaiban

kívánjuk vizsgálni.

1
*
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A dorogi terület földtanával és hegységszerkezetével közel egy évszázada fog-

lalkoznak. Elssorban Hant ken M. [1], aki megállapításaival korát messze meg-
elzve mutatott rá a kutatásra érdemes területrészekre.

Az egész területre vonatkozó vélemények közül megemlítjük T a e g e r H.-ét

[12], aki a f szerkezeti vonalak elhelyezkedésére már 1914-ben megjelent munkájában
rámutatott. Abban az idben már több katasztrofális vízbetöréssel küzdött a bányászat,

tehát a vetrendszer megismerése egyre fontosabb lett.

A késbbiekben R o z 1 o z s n i k P. [7, 8], Schréter Z. [8, 10], T e 1 e g d i

R ó t h K. [8, 13] külön-külön és együttesen is több munkában foglalkoztaka területtel.

0)

0 ° 20' 40‘ 60° 80°,

10° 30° 50° 70 ° 90°

0 1 2 3 4 5 10 ,50

30 200

'

3 . ábra. A Dorogi-medence 550 vetjének összesít diagramja. Magyarázat: a) Vetk dlésiránya
és dlésszöge szerint, b) Vetk dlésiránya és elvetési magassága szerint. A dlésszög és az elvetési magas-

ság léptéke a diagramok alatt van feltüntetve

Abb. 3 . Allgemeines Diagramm von 550 Verwerfungen des Doroger Beckens. Zeiehenerklárung:
a) Nach dér Fallrichtung und dem Fallwinkel dér Verwerfungen, b) Nach dér Fallrichtung und dér
Sprunghöhe dér Verwerfungen. Dér Fallwinkel und dér Massstab dér Sprímghöhe sind unter den Diagram-

mén angeführt

Puc. 3. 06maa nuarpaMMa 550 cöpocoB floporcKoro 6acceüHa. JI e r e h a a : a) CornacHO nanpaBneHuro
h ymy naAemm cöpocoB, b) CornacHO HanpaBjieHwo naneHun h BbicoTbi c6pocoB. Yron cpoca h Macurraö

BbicoTtj cSpoca yKa3aHbi non nuarpaMMaMu

és részletesen feltüntették térképükön a fbb hegységszerkezeti vonalakat. Ezt követen
bányamérnökök, geofizikusok, geológusok vizsgálták többnyire nem a terület egészét,

hanem inkább egy-egy rész szerkezeti viszonyait. Összefoglaló képet Jaskó S. [2]

Szentes F. és Vigh F. [14], végül a legutóbbi években elssorban Willems
T. és Szalai T. [n] tanulmányaiban találunk. Ezekben a közölt leírások és térképek

már a mozgások korát, megismétldését, nagyságrendjét is rögzítik. E korántsem teljes,

egészen vázlatos áttekintéssel azt kívántuk bemutatni, hogy a medence hármas vagy

akár ötös tagozódású, K— Ny-i csapásirányú tektonikai árkait, kisebb-nagyobb vetrend-

szereit régóta ismerik. Azonban a hegységszerkezet részletes, statisztikus feldolgozása

és abból a terület kutatási módszereinek megválasztására vonatkozó következtetések

levonása még nem történt meg.

Vizsgálataink során elször megállapítottuk a leggyakoribb vetirányokat. Az
ezekbe az irányokba es vetk száma megadja a vetk irányok szerinti srségét, egy-
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mástól való távolságuk átlaga az átlagos vettávolságot. A leggyakoribb vetirányok

a kutatási hálózat irányítottságát, az átlagos vettávolság pedig a hálótávolságot

szabja meg. Mindezek megvalósítására a kiszemelt területek vetinek dlésirányát és

szögét pontosan meghatároztuk. Ezeket a mérési eredményeket azután sztereografikus

vetület diagramban ábrázoltuk. Az irányok gyakoriságát a diagram egy-egy terület-

egységére vonatkoztatva statisztikusan állapítottuk meg. Az egyenl gyakoriságú

helyeket összekötve a statisztikusan kiadódó fbb és mellékirányok jól mutatkoznak.

Ennek a rendszernek az az elnye, hogy a leggyakoribb vetirányok gyorsan kiértékel-

hetk és leolvashatók, mert a diagram küls körén a dlésirány lemérhet, a leggyakoribb

vetirányok dlésszöge is megállapítható. Megjegyzend, hogy lehet olyan diagramot is

szerkeszteni, és készült is, amelyen a leggyakoribb irányokba es vetk elvetési magassá-

gának gyakoriságát tüntettük fel (3/6. ábra) úgy, hogy a kör fél átmérjén, megfelel

léptékben, az elvetési magasságokat ábrázoltuk.

Más tényezk, adatok is ábrázolhatok ily módon, pl. a vet irányokba es víz-

betörések nagysága.

A vizsgálatok az általánosan beigazolódott és elfogadott szerkezeti területi egy-

ségeknek megfelelen a dorogi É-i, középs és D-i terület néhány olyan bányaüzemére

terjedtek ki, amelyek feltártsága kell mérték, és a vetk meglehets biztonsággal

ismertek. így az É-i területen a XV-ös és XXI— XXII-es aknára, a középs területen

az ebsznvi, a XVII-es X-es és VI-os aknára, a D-i területen pedig a XIX— XX-as,
ill. Xll-es aknára. Ezeket az aknaterületeket küln-kiilön feldolgoztuk, majd terület-

csoportok szerint (1., 2. ábra), valamint az egész dorogi területre vonatkozóan is összesí-

tettük és kiértékeltük (3. ábra).

A fel nem dolgozott területek közül az irodalomból is jól ismert csolnoki terület

régi bányáit éppen ezért, mert ezeket már több mint egy évszázada mvelik, nem látszott

célszernek a vizsgálati területek közé bevenni. A régi bányamveletek és az akkori

kutatófúrások adatainak megbízhatósága, dokumentáltsága nem hasonlítható az újab-

bakkal.

A mvelés alatt álló bányákat kellett a vizsgálatokhoz felhasználni, mert ezeken

a területeken ellenrizhet a kutatások eredménye, és itt lehetséges a bányászati feltárá-

sok révén valamennyi szükséges adat megszerzése.

Tanulmányunk egy hosszabb vizsgálati idszak elzetes részeredményeit mutatja

be. Kell értékelés és átértékelés után valamennyi dorogi akna és a pilisi terület részletes

vizsgálatának elvégzését is tervezzük.

Az említett bányaterületekre es valamennyi dokumentált vett felhasználtuk,

tekintet nélkül a vetk keletkezési idejére. További vizsgálódás feladata a szerkezeti

vonalak kora és irányítottsága közötti összefüggéseknek megállapítása. A megvizsgált

8 területen összesen 554 vett vettünk figyelembe. Ez korántsem jelenti azt, hogy vala-

mennyi vett sikerült felmérni. AzdorogXXI — XXII. aknán végzett statisztikai vizs-

gálat szerint minden 10 m-re jut egy vet, ezek jó része 1 — 2 111-es elvetési magasságú.

Az ilyen kis elvetési magasságú vetk karsztvíz szempontjából legalább annyira veszé-

lyesek, ha nem veszélyesebbek, mint a több száz méteres elvetési magasságúak. Nem
egy 5 m 3-es vagy még annál is nagyobb vízhozamú vízbetörés származott 2 111-nél kisebb

elvetési magassági! vetbl. Az általános bányászati vélemény szerint más kszénterüle-

teken a 10 m-nél kisebb elvetési magasságú vetket nem kell figyelembe venni.

Az 550 vet, bár nem valamennyi vett jelenti, mégis olyan adatmennyiség,

amelybl a f szerkezeti irányok meghatározhatók, úgy hogy a bemutatott értékelés tár-

gyilagos képet rajzol a dorogi kszénterület hegységszerkezeti viszonyairól.

A hálózat orientációjának meghatározása a mellékelt diagramok felhasználásával

történt (1 — 2. ábra). A több szerz által is említett K— Nv-i és É— D-i irányított-
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sági! vetrendszer csak egyes bányaterületeken uralkodó. Sokkal gyakoribb az ÉNy—
DK-i és rá merleges irány (1— 3. ábra).

A K— Ny-i csapásirányú, rendszerint nagy elvetési magasságú vetk azok,

melyek a terület f szerkezeti egységeit, nagyobb összefügg táblákra tagolva alakí-

tották ki. Az ÉNy— DK-i és a rá merleges csapásirányú vetrendszer ezeket a nagyobb
összefügg táblákat szinte rácsszeren szabdalta fel (4. ábra).

A K— Ny-i irányú szerkezeti vonalak tehát igen jelentsek, tulajdonképpen meg-
szabják az egész medence arculatát, azonban kevésbé gyakoriak, mint az egyéb köztes

irányú és rendszerint kisebb elvetési magasságú vetk. A K— Ny-i irányú vetrendszer

az É-i terület diagramjaiban maximumként meg sem jelenik. Jelents a középs terület

4 . ábra. A Dorogi-medence szerkezeti vázlata. Ma gyarázat: 1. Szerkezeti vonalak, 2. Alaphegység
kibúvás, 3. Község

Abb. 4 . Tektonische Skizze des Doroger Beckens. Zeichenerklárung: r. Tektonische I,mien
2. Ausbiss des Gruudgebirges, 3. Ortschaft

Puc. 4. TeKTOHHHecKaa cxeMa floporcKoro öacceiíHa. Jl e r e h fl a : 1. TeKTOHHHecKHe jihhhh, 2. Bbixoa
(JiyHAaMeHTa, 3. Ce/10

két legszélsbb aknáját, az ebsznyi és a VI-os aknát ábrázoló diagramon. A D-i területi

XIX— XX-as akna diagramj
ában csakharmadrendmaximumként mutatkozik ( 1 — 2 . ábra)

.

Területegységenként vizsgálva a vetrendszereket:

Az É-i terület két aknája, a XV-ös és XXI— XXII-es aknán két egyenl
gyakoriságú vetrendszer található. A XV-ös aknán a két f vetirány egymásra közel

merleges. A XXI— XXII-es aknán viszont a két leggyakoribb vetsorozat csapás-

iránya mindössze 20— 25 °-kal tér el egymástól. A dlésük azonban éppen ellentétes

irányú, az egyik ÉK, a másik DNy.
A középs területen a különféle irányok keveredését tapasztaljuk.

Mint ahogy az elbb említettük, itt már megjelennek a K— Ny-i csapásirányú vetk is.

Ennek az lehet a magyarázata, hogy a VI-os akna, valamint Ebsznybánya területén

a K— Ny-i irányú vetk több ágra szakadva, egymás között keskenyebb területsávokat

képeznek (6. ábra). Ez által az ÉK— DNv-i és rá merleges csapásirányú vetk száma
kevesbedett, ugyanakkor a K— Ny-i csapásirányú vetknek nem csak jelentsége,

hanem száma is megntt. Elmek ellenére még ezeken a területeken is jelentékeny számban
találunk olyan vetket, amelyek ÉNy— DK-i és ÉK— DNy-i csapásúak.

A XVII-es és X-es aknán a K— Ny-i irányú vetk egyáltalán nem, vagy pedig

csak elenyész kis számban jelentkeznek, úgyhogy ez a két terület a vetirányok hason-

lósága alapján a D-i terület két aknájához csatlakoztatható.
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A D-i területen a XIX—XX. és a XII. akna diagramjai azt mutatják,

hogy az ÉK— DNy-i és rá merleges irány itt is elsdleges. Azonban hasonlóan a középs
területhez, a Ny-i peremen elhelyezked aknák diagramjaiban, jelen esetben a XIX—XX.
aknán találjuk a K— Ny-i csapású vetket, ha nem is

olyan nagy számban, mint az ebsznyi területen.

Meglep lehet, hogy amikor Ebsznybányáról,

vagy Sárisápról beszélünk, peremi bányaterületeket emle-

getünk. Ez a kifejezés csak a jelenleg mvelés alatt álló

területre vonatkozhat, és csak morfológiai jelentsége és

értelme van. Tudjuk, hogy ezektl az aknáktól Ny-ra

hasonló szerkezeti elrendezdésben, azonban nagyobb

mélységbe süllyedve megtaláljuk az eocén kszéntelepe-

ket több száz méter vastag oligocén képzdménnyel
lefedve. A vetdések, melyek a nagy lezökkenést okoz-

ták, É— D-i irányúak. Ezzel magyarázható az, hogy az

É— D-i és rá merleges vetrendszer nemcsak jelentsé-

gében, hanem számában is megnövekedett.

Mivel a három területegység, az É-i. középs és D-i

vetrendszere eltér irányítottságú, a kutatási háló

fvonalainak irányát a három területre külön-külön

állapítottuk meg.

Az É-i területen a két leggyakoribb irány

nagyjából egymásra merleges. A két részterület figye-

lembevételével az ÉNy— DK-i irányú vetsorozat lehet

alapja a kutatási háló egyik tengelyének. Ahhoz, hogy
megfelelképpen meg tudjuk ismerni ezeket a vetket,
rájuk merleges irányban kell a kutatási pontokat el-

helyezni.

Második tengelyül a hasonló gyakoriságú, az el-
zre közel merleges vetsorozat kínálkozik. Ebben az

esetben azonban nem volna pontosan merleges egy-

másra a két hálózati tengely. Esetleges elnyei ellenére

gyakorlatilag mégis helyesebb a derékszög hálózatot

elfogadni. Az É-i területen olyan kutatási hálót tartunk

tehát megfelelnek, amely 210— 30°, illetve 300— 120°

csapásirányéi tengelyek mentén elhelyezett kutatóléte-

sítményekbl áll (5. ábra).

A középs területen a kutatási háló-

zati tengelyek kiválasztása már nem olyan egyértelm.
Az összesít diagram szerint elssorban az ebsznyi és

a VI-os akna szerkezeti rendszere miatt a K — Ny-i irá-

nyú vetk a leggyakoribbak. A gyakoribb É— D-i és

K— Ny-i irányítottságú vetrendszer mellett az ÉNy—
DK-i irányú vetsorozat is kell mértékben fellép, és valamennyi vizsgált bánya-

területen megtalálható. A XVII-es és a X-es aknán éppen uralkodó gyakoriságú. Mindezek

figyelembevételével a kutatási háló irányítottsága megszabásánál az ÉK — DNy-i 312 —
i32°-osiránvbólindultunkki. Az egyik ftengelynek ezt az irányt, a másiknak pedig az erre

merleges irányt választottuk (5. ábra). Nem követtünk el ezzel hibát, mert a középs
területegység nagyobb részére vonatkoztatható az így kialakított hálózat. A K— Ny-i

csapásirányokra támaszkodó hálózat végeredményben kisebb területre szorítkozik.

5. ábra. A Dorogi-medence kutatási
hálói. Magyarázat: I. Észa-
ki terület kutatási hálója, II. Kö-
zépsy terület kutatási hálója, III.

Déli terület kutatási hálója

Abb. 5 . Erkundungsnetze des
Doroger Beckens. Zeichener-
k 1 ü r u n g: I. Erkundungsnetz
des nördlichen Gebietes, II. Er-
kundungsnetz des zentralen Ge-
bietes, III. Erkundungsnetz des

südlichen Gebietes

Pite. 5. Pa3BenoMHbie ceui b npe-
Aenax ÉoporcKoro 6acceüHa. J1 e-

r e h a a : 1 . Pa.iBeAOHHaa ceTb Ha
ceBepHOM yqacTKe, 1 1. Pa3BeA0MHaa
ceTb Ha neHTpanbHOM yqacTKe,
III. Pa3BeA0MHaa ceTb Ha k»khom

yqacTKe
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A középs egységet esetleg több kisebb részterületre kellene tagolni, amelyekbl
az általános irányítottság jobban kitnne. Hiszen a kutatási hálózatot éppen a nagy
kiterjedés, mélybe süllyedt Ny-i területen kívánjuk alkalmazni, ahol fel kell tételez-

nünk, hogy hasonló szerkezettel kellszámolnunk. Ott is lesznek ún. peremi résznek és bels
területek, esetleg más-más jellemz irányítottságú szerkezeti rendszerrel.

A D-i területen alkalmazásra javasolt kutatási háló irányítottságának meg-
határozása aránylag könnyszerrel elvégezhet, mert a leggyakoribb vetirány egyértelm
alapot ad. Ha második tengelynek, a valamivel ritkább vetrendszer irányát alkalmaz-

nánk, ugyanúgy mint az É-i területen, nem kapnánk derékszög hálózatot. Ezért ettl

ismét el kellett tekintenünk, és a kutatási háló tengelyirányának a leggyakoribb vetk
csapásirányát, másrészt pedig az erre merleges irányt használtuk fel. így a D-i terü-

leten is ÉNy— DK-i és ÉK— DNy-i irányú hálózatot javasolunk 325— i45°-os, illetve

235— 55°-os irányokkal (5. ábra).

A kutatási háló irányítottságának ismeretében a hálózati pontok sr-
ségét is meg kell határoznunk.

A gyakorisági vizsgálatok során elször a területek hegységszerkezeti térképére

a hálózat irányítottságának megfelelen 200 rn-es távolságban úgynevezett vizsgálati

szelvényhálózatot fektettünk. Megvizsgáltuk ezután azt, hogy ezek a szelvények hány

vett metszenek. A felméréseknél csak a kutatófúrásokkal megállapítható vetket,

tehát gyakorlatilag a legalább 5—10 m-nél nagyobb elvetési magasságú vetket vettük

figyelembe. A szelvényhosszak ismeretében könnyszerrel kiszámítható, hogy átlagosan

hány méterenként következnek a vetk egymás után. A számítások szerint az egész

dorogi területen az irányoktól függen változik a vetk egymástól való távolsága.

Az eredményeket összefoglalva az I. táblázatban mutatjuk be.

I. Táblázat.

A kutatási háló iránya és mérete a Dorogi-medence területegységein

Tabelle I

Richtung und Ausmass des Erkundungsnetzes in den Gebietteilen des
Doroger Beckens

Taönuua I.

HanpaB/ieHue h pa3Mepu pa3BenouHOM ceni Ha OTflejibHbix yqacTKax ido-
porcKoro acceüHa

Terület megnevezése
Hálózat tengelyirányai °-ban Mérete

m-ben
axba b

I. 2. 3 - 4 -

I. Északi terület

1. XV. akna
2. XXI-XXII. akna

210—30
215-35
225-45

300— 120
305-125
3 I 5 -I 35

100 x 150
120 X 150
100 X 150

II. Középs terület

3. Ebsznvbánya
4. XVII. akna
5. X. akna
6. VI. akna

222—42
270—90
255-75
230—50
195-15

312— 132
360— 180
345-165
320—140
280—100

IIO x 130
70 X 120
IOO X 120
120 X 120
120 X I40

III. Déli terület

7. XIX — XX. akna
8. XII. akna

235-55
235-55
230—50

325-145
325-145
320— 140

150 X 200
IO X 210

Az É-i területen ÉK— DNy-i irányban, az ÉNy— DK-i csapásirányú vetk
100 m-enként követik egymást. A középs területen az ÉNy— DK-i irányú vetk 110 m-re

vannak átlagosan egymástól, míg az ÉK— DNy-i csapásúak 130 m-re A D-i terület

veti közül az ÉNy— DK-i irányúak 150 m-re, az ÉK— DNy-i irányúak pedig 200 m-re

követik egymást. A legsrbb a vethálózat az ebsznyi területen, ahol az ÉNy— DK-i
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csapású vetk egymástól 70 111-re futnak. Az ÉK— DNy-i csapásúak pedig 120 m-re.

Érdekes a X. aknai állapot, ahol mindkét irányban 120— 120 m-re találhatók a vetk.

A többi területtel ellentétben a vetk által határolt terület itt nem téglalap, hanem
négyzet alakú.

Az irányonkénti vettávolságnak megfelelen kell a kutatólétesítményeket tele-

píteni ahhoz, hogy valamennyi vett kell biztonsággal megszerkeszthessük. Tehát az

É-i területen irányok szerint 100X150 ni-es, a középs területen 120x130 és a D-i

területen 150 x 200 m-es kutatási hálózatban kell telepíteni a fúrásokat ahhoz, hogy a

6. ábra. A Dorögi-medeuce szerkezeti egységei. (Az I— III. kutatási hálók alkalmazási területei.) Ma-
gyarázat: 1. Alaphegység kibúvás, 2. Szerkezeti egységek határa (I. Északi terület, II. Középs

terület, III. Déli terület.), 3. A vizsgált bányák üzemhatára, 4. Község
Abb. 6. Tektonische Einheiten des Doroger Beckens. (I— III. Anwendungsgebiete dér Erkundungsnetze.)
Zeichenerklárung: 1. Ausbiss des Gntndgebirges, 2. Grenzen von tektonischen Einheiten.
(I. Nördliches Gebiet, II. Zentrales Gebiet, III. Südíiches Gebiet.), 3. Betriebsgrenzen dér untersuchten

Gruben, 4. Ortschaft
Puc. 6. TeKTOHimecKue eauHHUbi HoporcKoro öacceüHa. (I — III. PaüoHbi npHMeHeHua pa3BenoMHbix ceTetí.)
J1 e r e h a a : 1. Bbixon (j)yHAaMeHTa, 2. PpaHHUbi TekTommeCKHX eanHun. (I. CeBepubiíi yuacTOK, II. LieHT-

pajibHbiü yqacTOK, III. lOwHbiü ynacTOK.) 3. fpaHnubi noneü n3yueHHbix maxT, 4. Ceno

legfontosabb szerkezeti vonalakat fel tudjuk deríteni (5. ábra). A 6. ábra térképváz-

latán mutatjuk be, hogy az egyes kutatási hálózatokat a Dorogi-medence melyik
területére tartjuk kitérjeszthetnek.

Végs következtetésként megállapítható, hogy a dorogi területen a megkutatottság

elérésére, a bányászkodás szempontjából legfontosabbnak ítélt hegységszerkezet felderí-

tésére a javasolt kutatási hálózat a legmegfelelbb. Ezen a hálózaton sríteni a számítások

szerint gazdaságtalan lenne. Viszont ahhoz, hogy az új aknatelepítéshez szükséges adatokat

a bányatervezés rendelkezésére tudjuk bocsátani, a területegységenként megállapított

kutatási hálózat és az általa összegyjthet valamennyi adat feltétlenül szükséges.
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ktonische Bedingungen dér Planung von Erkundungsarbeiten im Doroger Kohlengebiet

Dr. M. MÉSZÁROS - Dr. N. SZABÓ

lm Eaufe dér Planung von Erkundungsarbeiten, bei dér Erarbeitung dér Erkun-
dungsniethoden, habén Yerfasser die Faktorén, welclie die Methodik und die Dichte
dér Erkundungserriehtungen bestimmen, untersucht.

Sie habén festgestellt dass im Doroger Braunkolilenbecken ausser anderen Fak-
torén vor allém die tektonisehen Verháltnisse berücksiehtigt werden müssen. Naeh
den Berechnungen bezüglich dér phvsikalisehen und qualitativen Yeránderlichkeit
dér Flöze stehen entsprecheude Angaben iiber die Lithologie und die qualitative Ver-
ánderliclikeit dér Flöze bereits zr Verfügung, als über die Tektonik noch keine befriedi-

gende Schlussfolgermigen möglicli sind. Die Eösung dér seit Jahrzelmten bestehenden
hydrogeologischen Probleme ist mit dér Tektonik eng verbunden. Yerfasser erarbeitétén
eiue statistische Methode für die Neuauswertung dér Tektonik. Sie führten die Neuaus-
wertung mit Hilfe dieser Methode dureh.

Die Untersuelnmgen wurden in solehen Gebietsteilen durchgefülirt, in denen es atteh

ziemlich gut erkundete Bergbau-Aufschlüsse gab. Die in dicsen Aufschlüssen gesammel-
ten Erfahrungen wurden auf das ganze zu erforsehende Gebiet ausgedehnt.

Jeder untersuclite Gebietsteil verfügte über eine verlássliche tektonisehe Karte.
Im Eaufe dér Untersuehungen bestimmte mán zunáchst die liáufigsten Yer-

werfungsrichtungen. Die Zahl dér Verwerfungen, die diesen Riehtungen entspreehen,
ergibt die Dichte dér Verwerfungen nach Hauptrichtungen. Die durclischuittliehe Ent-
fernuug dér Verwerfungen voneinander ergibt den durchschnittlichen Verwerfungs-
abstand. Die liáufigsten Verwerfungsrichtungen bestimmen die Richtmig des Erkun-
dungsnetzes, dér durclischuittliehe Verwerfungsabstand die Abstánde des Netzes. Die
liáufigsten Verwerfmigsriclitungen wurden dureh statistische Diagrammé bestimmt.

Bei dér Auswertung wurden insgesamt 554 Verwerfungen in den 8 Grubenfeldem
in Betracht gezogen. Das sind auch durcli Bohrungen uachweisbare, grössere Ver-
werfungen. Es ist aber zu vermutén, dass in dér Wirkliehkeit die Zahl dér Verwerfungen
mit einer Spnuighöhe von 1 bis 2 111 ungefáhr zelmmal grösser ist.

Im Doroger Becken kommen die Verwerfungssysteme von NO—SW-licher und
dazu senkrechter Orientienmg ani liáufigsten vor. Die O— W-lich, bzw. X — S-lich strei-

chenden Verwerfungssysteme mit grossen ' Sprunghölien sind weniger háufig, obwohl
solche Verwerfungen die tektonisehen Haupteinheiten des Gebietes zustandegebracht
habén, wobei das Gebiet in grössere, zusammenliángende Tafeln gegliedert worden ist.

Dementsprecliend ist das Erkundungsnetz auf Grund dér háufigsten Verwerfungs-
systeme von NO—SW-licher Orientierung zu entwerfen. In den Teilgebieten des

Doroger Beckens, und zwar irn nördlichen, im zentralen und im siidlichen, habén sich

verscíiiedene Systeme ausgestaltet, welche sich mit charakteristischer Orientienmg
und Verwerfungsháufigkeit (Verwerfungsabstánde) auszeiclmen.

Im XT-liclien Teilgebiet betrágt dér Abstand dér grösseren Verwerfungen 100 bis

150 m, im zentralen 110 bis 120 m und im S-lichen 150 bis 200 m. Die Verwerfungen
vöm NW— SO-lielien Streiehen treten háufiger auf, als die von NO—SW-licher Strei-

chungsrichtung.
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Dér Durehsehnittsabstand dér Yerwerfungen nacli Streichen bestimmt den
Abstand des Erkundungsnetzes. Alsó die Erkunduiigserrichtiingen müssen in entspre-

ehenden Abstánden angelegt werden.
Nach den Wirtschaftlichkeitsbereehnungen erfordert die Errichtung des oben

erörterten Erkundiuigsnetzes einen noeh annekmbaren Kostenaufwand, wenn die für die

Grubenanlegung erforderliehen, minimalen Angaben siehergestellt werden.

TeKTOHHMeCKHe ycaoBHH naaiinpiiBamiH noncKOBO-pa3Be/ioMHbix paöoT b JJoporcnoM yroJib-

hom öacceÜHe

fl-P M. MECAPOUJ-fl-P H. CAEO

B nponecce naarnipoBaHim noiiCKOBO-pa3BeAOHHbix paüT n pa3paöOTi<H mctoaiikh pa3-

bcakh aBTopbi írnyHaan (JjaKTopbi, onpeAeaniomne MeTOAHKy n rycTOTy pa3BeA0HHbix oGbcktob.
npn 3tom buio ycTaHOBJicHo, mto b floporcKOM ypoyroabHOM oacceiiHe xpoMe Apyrnx

(J)aKTopoB cJieAyeT yaecTb npe>KAe Bcero TeKTOHimecKiie ycaoBim. CoraacHO pacaeTaM no
(j)H3H4eCK0ÍÍ II KaMCCTBeHHOii H3M6HHHB0CTI1 naaCTOB HMCIOTCH COOTBeTCTByiOLUIie AaHHbie no
aHToaoniMecKOMy cocTaBy n KaMecTBCHHOMy ii3MeHeHino naacTOB yx<e Toraa, Koraa o tckto-

HHKe eme Heab3H cyAUTb yAOBaeTBopirreabHO. Pememie cymecTByiomnx AecnTKii aeT riiApo-

reoaorimecKHx npoGaeM ’reciio cbh33ho c TeKTOHiiKoií. Abtopbi pa3pa0Taan cTaTiicTiiMecKiiii

MeTOA nepeoneHKH TeKTOHimecKiix ycaoBiin. IlepeoneHKa Gbiaa BbinoaHeHa npn noMoiim
ororo MeTOAa.

HccaeAOBaHim bian npoBeAeHbi b panoHax, rae mieioTCH aoct3tomho pa3BeAaHHbie
ropHbie BbipaöoTKii, npimeM noayweiiHbin 3Aecb onbiT Gbia ncnoab30BaH npn nocTaHOBKe paoT
OTHOCHTeabHO naomaAeö, noAaewamnx pa3BeAKe.

KamAbiH n3yMeHHbin ynacTOK HMéji HaAewHyio TeKTomiHecKyio xapTy.
B xoAe HCCJieAOBannií CHaaaaa Gbian onpeAeaeHbi HanGoaee nacTbie HanpaBaeHim cGpo-

cob. KoaimecTBO cGpocoB, cooTBeTCTByiounix othm HanpaBacHimM, Aaer rycTOTy cGpocoB no
ocHOBHbiM HanpaBaemmM. CpeAHee pacTonmié npoMemyTKOB Me>«Ay cpocaMii onpeAeaneT,
b cbok) onepeAb, cpeanee paccTonmie cöpocoB. HanGoaee nacrbiMn HaripaBaeHimMii cöpocoB
onpeAeajieTcn HanpaBaeime pa3BeAOMHon cerii, cpeAHHM me paccTonmieM cöpocoB — pac-

ctoahiih Aie>KAy pa3BeA0HHbiMii ceTBMii. HacTeiímne iianpaBaennn cöpocoB öbian onpeAeaeHbi
CTaTiiCTimecKHM cnocoöoM npn noMomn A»arpaMM.

npn oneHKe b ripeaeaax 8 maxrabix noaeií öbian ymenbi Bcero 554 cöpocoB. 3to —
cpaBHiiTeabHO Gojibinne cöpocbi, BbinBJineMbie n öypoBbiMH CKBajKimaMii. Oah3ko, mo>kho
npeAnoao>KiiTb, mto (JiaKTHMecKH KoaimecTBO cöpocoB c bhcotoh cpoca ot 1 «o 2 m npiiMepHO
AecnTb pa3 Gojibine.

B JHoporcKOM Gaccefme aame Bcero BCTpeMaioTCH cöpocbi, npocnipaiomiiecn c CB Ha
K)3 nan nepneHAUKyanpHO k 3T0My HanpaBaemno. CncTCMbi cöpocoB mnpoTHoro naii Mepn-
AHOHaabHoro HanpaBaemin c óoabmon BbicoTon cöpoca BCTpeMaioTCH pewe, xoth h Taxiié

cGpocbi (JiopMHpoBaan raaBHbie TeKTomiMecKiie eAi-mnubi panoHa, pacMaemiB er Ha KpyriHbie,

BbiAepmaHHbie naaTiJiopMbi. B cooTBeTCTBim c sthm, ceTb pa3BeA0MHbix oöbcktob caeayeT ycTa-
HOBHTb npucnocaöaiiBancb k cnereMe Hanöoaee aacTO BcrpeMaiomnxcH cöpocoB CB—K)3-ro
npocTpamin. Ha ynacTKax ^oporcxoro Gacceima, a mmchho Ha ceBepHOM, peirrpanbHOM n io>k-

hom yaacTRax (JiopMiipoBaaiicb pa3aiiMHbie cncTeMbi, OTanMaiomnecn xapai<TepHbiMii npocTii-

paHHHMII H MaCTOraiVUi CGpOCOB (paCCTOHHHHMII cOpocÖB).
Ha ceBepHOM yqacTxe paccTOMHiie Memay OTAeabHbiMii cpaBHiiTeabHO KpymibiMn cGpo-

caMH cocTaBaneT 100—150 m. na neHTpaabHOM — 110—120 m, Ha io>khom — 150—200 m.

CGpocbi npocTiipaiomnecH c C3 Ha 10B BCTpeaaioTCH aame, a cGpocbi CB—lOB-ro npocTii-

paHHH — peme.
CpeAHee paccTonmie cGpocoB no ochobhmm HanpaBaeHim.M onpeAeaneT paccTOHHiie

Me>KAy pa3BeA0MHbiMn cctíimii. CaeAOBaTeabHO, pa3BeA0MHbie oGBCKTbi AoawHbi öbiTb 3aao-
meHbi Ha Taxiix paccTOHHimx.

no 3K0H0MIIMeCKHM paCMCTa.M 0<})OpMHeHIie paCCMaTpiIBaeMOil pa3BCAOMHOH CeTII cbh-
3aH0 c npneMaeMbiMii pacxoAaMM npn oecneHeHim AaHiibix, MimiiMaabHO HeoxoAHMbix ahh
npoeKTiipoBaHim ropHOAoGi.iBaiomnx npeAnpimTiin.



A DÉL-BARANYAI MEZOZÓOS SZIGETRÖGÖK
Dr. KASZAP ANDRÁS*

Összefoglalás: A Mecsek- és a Villányi-hegység kozott, fiatal üledékekkel borított
térszínen, ÉK— DNy-i irányú vonulatba rendezdve, néhány helyütt mezozóos rétegek
bukkannak felszínre. A nyugatabbra es feltárások aaleni emeletbe tartozó mészk, tz-
köves mészk és tzk rétegekbl, a keletebbre es Duna menti kibukkanások anizusi
emeletbeli mészk és dolomit rétegekbl állanak. A jellegzetes dlésirány északi vagy
ahhoz közel álló. Az aaleni mészk és tzk letarolt felszínére déli dlés alsópannóniái
konglomerátum, valamint fehér, köviiletes márga rétegek települnek.

A Monyoród-i. sz. fúrás az aaleni emeletbe tartozó vörös, krinoideás mészk
alatt anizusi mészk és dolomit rétegeket ért el. A mezozoikum felszín alatti összefüggése
a dél-baranyai szigetrögök által kijelölt vonulat és a Villányi-hegység felszín alatti foly-
tatása között a Duna vonala táján viszonylag csekély mélységben várható. A mecseki
hasonló korú rétegekkel való szerkezeti összefüggés homályos.

A Mecsek és a Villányi-hegység közötti, fiatal üledékekkel borított térszínen

néhány helyütt mezozóos rétegek bukannak felszínre. Máriákéménd. Szederkény, Monyo-
ród és Versend községek határában, kelet felé kissé távolabb Székelyszabar közelében

régóta mvelt kfejtk tárják. fel a szigetrögök tzköves júrarétegeit (i. ábra). Még
tovább keletre, ugyancsak szigetekként bukkannak el a fiatal térszínbl Báta községben

és a Mohácsi-szigeten Dunafalva közelében triász dolomit és mészk rétegek. Bár község

közelében a Duna magaspartjának feltárásában legújabban trachidolerit vált ismere-

tessé.**

A dél-baranyai síkságból elszigetelten felszínre bukkanó mezozóos rétegek csekély

elterjedésük ellenére magukra vonták már a terület legels vizsgálóinak figyelmét.

P e t e r s 1 862-ben részletes leírást ad a Kéménd és Szabar községek közötti területen

feltárt, a pécsi hegységitl eltér, kovás-krinoideás rétegekrl. Belemnites paxillosus

S c h 1 o t h. és Rhynchonella variábilis S c hl o t h. alakokat emlit a szerinte középs-
liászba sorolt rétegekbl [10]. Néhány évvel késbb Szabó József említi értesü-

lésre hivatkozva a szabari kbányát [14]. 1872-ben D e n z adott rövid leírást a szabari

kbányáról. A tzköves rétegeket a fels júrába tartozónak véli [3]. Két év múlva a

Mecsek földtani térképezésével kapcsolatban Hofmann K. vizsgálta a Szederkény

környéki kfejtket. Leírást nem adott, de a Magyar Állami Földtani Intézet gyjtemé-

nyében lev, saját gyjtés és meghatározású Belemnites blainvillei V o 1

1

z példányai

alapján Hoffmann a bezáró rétegeket az alsódoggerbe („Murchisonae öve”) sorolta,

mint errl Vadász F. megemlékezik [18]. Ifj. Lóczy L. 1912. évi jelentésében

[5] a szétszórt kfejtk részletes leírását adja. Kelet-nyugati irányú dombvonulatba

fogja össze a pannóniai rétegekkel és lösszel fedett, elszigetelt kibúvásokat és a szerkezeti

szempontokat összegezve a Mecsek-hegység délkeleti végével hozza kapcsolatba. A réte-

gekbl említett Megateuthis elongatum Miller alapján azokat a középsliászba

sorolja. Alig egy évre rá Vadász foglalkozik ismét a területtel [18]. A kéménd—

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1963. április 18-i eladóülésén.
Kézirat lezárva: 1963. IV. 22-én.

** Szederkényi T.: Trachidolerit elfordulás Bár község környékén. (Bejelentés a Magyar-
honi Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1962. február 22-i eladóülésén.)
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szabari feltárások L ó c z y t ó 1 megkezdett szerkezeti értelmezését továbbvezeti és

északon a Mecsek vonulatával ellentétbe állítva, de azzal összekapcsolva, „déli mezozóos

vonulat” néven kiterjeszti a Dunáig. A felsorolt Megateuthis elongatum Miller,
Belemnites blainvillei V o 1

1

z és Belemnites exilis d’ O r b., valamint Ófalu környéki

kzetanalógia alapján alsódoggerben jelöli meg a júrarétegek korát.

A villányi Ammonitesek monográfiájában ifj. Lóczy e területrl kövült

fatörzseket említ [6], és a partmenti fácies arra a következtetésre vezeti, hogy a rögök

a Mecsek liász— dogger tengerének beszögell öblét teszik. A késbbiekben Pávai
Vájná F. tett sikertelen kísérletet a dél-baranyai rögöknek környezetükkel együtt

történ szerkezeti értelmezésére [9.; 13. o.]. Monográfiájában Vadász [19] a már
elzleg felsorolt faunaelemek listáját a Rhynchonella cf . angulata S o w. és Terebratula

sp. alakokkal egészíti ki és a krinoideás mészk Ófalu és Pusztakisfalu melletti elfor-

1. ábra. A dél-baranyai mezozóos szigetrögök távolabbi környéke
. Abb. 1. Weitere Umgebnng dér mesozoischen Inselschollen von Siidbaranya

dulásával való kzetanalógia hangsúlyozásával a szigetrögök júrarétegeinek pontos
korát az aaleni emeletben jelöli meg.

A Báta községben és a Mohácsi szigeten Dunafalva közelében felszínre bukkanó
triász rögökre vonatkozóan az els irodalmi adat Szabó Józseftl származik,
aki a Mohácsi szigetet északi csúcsán kibukkanó triász szírt árnyékában keletkezettnek
ismerte fel [14]. Ifj. Lóczy L. ugyanott csak valamely régi vár alapfalait találta,

amiben még inkább megersítette a Dunaszekcsvel szemközti parton a Duna alacsony
vízállásakor máig is látható si fal maradványa [7]. Vadász E. a Bátán felszínre

bukkanó kzetet a mecseki kagylósmészk rétegekkel azonosította [18], legutóbb
Szederkényi T. rövid leírásában a Dunafalva melletti rétegeket ugyanezen az
alapon alsóanizusinak tartja [16]. Említésre méltó, hogy a Lóczy által kétségbevont
eredeti település a hivatkozott régészeti vizsgálatokkal bebizonyosodott.

A szigetrögök vizsgálata

Szederkény határában a községtl északra, mintegy 1,5 km-re, a Karasiea
patak, illetve a pécsváradi országút mellett, egymásbanyíló, felhagyott kfejtk tárják
fel a legnyugatibb alaphegységrögöt. Halványvörös krinoideás mészk, tzkgumós
vagy tzklencsés krinoideás mészk és tzk rétegek láthatók a 15-20 m vastagságban
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feltárt rétegsorban. Jellegzetesek a rétegközökben található vékonyabb-vastagabb
(0,2— 10 cm), élénk szín zöld agyag, illetve homokos agyag rétegek, valamin t a tzk-
lencsék és rétegek jellegzetes mállottsága (2. ábra).

A kfejt talpától szántott 4,50 m vastagságú, halváuyvörös vagy szürke,

többnyire tzklencsés krinoideás mészk 10— 25 cm-es rétegei között két, 3— 10 cm
vastag csillámos, homokos-meszes, zöld agyagréteg van 2,20 ill. 3,40 m-ben. A mészk-
rétegek fölött 6,30 m vastagságban vékonyréteges (2—10 cm) tzköves mészk és tzk
következik, legnagyobbrészt ersen kilúgozott, mállott, gyakran porlékony állapotban.

Az egyébként szürke tzk színe ilyenkor világosbarna vagy fehér. Erre 2,5 m lösz és

2. ábra. A szederkényi kfejt nyugati fala. a tzköves mészk rétegek (aaleni emelet) árkos
lezokkenésével

Abb. 2. Westliche Wand des Steinbruches bei Szederkény mit grabenartiger Absenkung dér homstein-
fuhrenden Kalksteinschiéhten (Aalenien)

talaj következik. A vastagsági adatok a kfejtrendszer területén belül is változnak a

feltártság szerint.

A feltárás alsó részén lev krinoideás mészk helyenként szabad szemmel is jól

megkülönböztethet Pentacrinus nyéldarabokat és nyéltagokat tartalmaz. A kzet

36,3% oldhatatlan maradékkal ersen szennyezett mészk. Az oldási maradék 60,3%-ban

világoszöld agyag, a fennmaradó, nagyobbára kvarcszemcsékbl álló részben gyakori

a szivaes-vázelem, találhatók benne továbbá mikroszkópi nagyságú csigák, Ostraeoda-

héjak, Radiolariák és Foranúniferák. A szivacsmaradványok egyike-másika a Mecsekbl
régebben leírt maradványok ábráival összevetve Laocaetis (= Craticularia) parallela

(G o 1 d f
.)

fajnak bizonyult, míg a többi szivacsmaradvány, valószínleg kivétel nélkül,

szintén a Laocaetis nemzetséghez tartozik [1 1 és 12]. A néhány példányból álló Foramini-

fera-társaság négy különböz Nodosaria speciesbl, továbbá Nodosaria cf. fontinensis

Terq., Lenticulina sp., Lenticnlina variáns (Borneman n) forma typica, Marginu-

lina cf. hannoverana Franké és Vaginulina cf. clausa (Tér q.) alakokból áll. A
Foraminiferák, Ostracodák és Gastropodák kovaanyagúak, úgyhogy a tömény sósavas

oldás lehetvé tette a felsorolt formák azonosítását.

A krinoideás mészk egyes, tisztább anyagú rétegeiben Brachiopodák találhatók:

Terebratula és Rhynchonella alakok, köztük a Hofmann által gyjtött és meghatá-

rozott Rhynchonella cf . angulata S o w. Ugyancsak ezekbl a mészkrétegekbl került
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ki néhány nagyon rossz megtartású Ammonites maradvány is. Ezek között Phylloceras

sp., Leioceras sp., valamint egy Lytoceras sp. félreismerhetetlen lenyomata említésre méltó.

A felsorolt alakokon kívül Belemnites-félék találhatók. A vékonyréteges, tzköves,

magasabb tagozat vékonyesiszolatában Crinoidea részek láthatók a tzkben is. Az ere-

detileg krinoideás mésziszap szingenetikus elkovásodása tehát nyilvánvaló. E tagozatban

mindössze Belemnitesek találhatók. Ennek a tagozatnak feltárt, törmelékkel borított

része mintegy 15 m vastag lehet.

A kfejt zöld, csillámcs és licmckcs, illetve meszes agyagrétegeinek és bekér-

gezéseinek iszapolási, illetve sósavas oldási maradékában szép számmal találhatók

3. ábra. A szederkényi kis kfejt vékonyréteges mészk és tzk (aaleni emelet) feltárása

Abb. 3. Aufschluss von dünngeschichteten Kalksteineu und Hornsteinen im kleiuen Steinbruch bei
Szederkény (Aalenien)

4. ábra. A kéméndi kfejt. A tzkrétegeket (aaleni emelet) fed lösz alsó részén látható a két vöröses-
barna vályogzóna, a würmi löszösszletek vezet, ketts, eltemetett talajrétege, az ún.

göttweigi komplexus
Abb. 4. Steinbruch bei Máriakéménd. Au dér Basis des bösses, dér die Hornsteinschichteu (Aalenien)
überdeckt, sind die zwei rötlich-braunen behmzonen, die doppelte, verschiittete beitbodenschicht dér

würmischen bösskomplexe, dér sogenannte Göttweiger Komplex zu sehen
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szivacs vázrészek, egy mintából a fentebb említett csigamaradványokhoz hasonló, apró

alak került el. A zöld agyagrétegekbl kövilit fatörzseket említ L ó c z y [6]; ezek

azonban sem a Földtani Intézet gyjteményi anyagában nincsenek meg, sem pedig

újabb leletek nem kerültek el. Idetartozásuk kétséges.

A rétegek dlése északi, ÉÉNy-i és ÉK-i (360/8°; 345/16°; 45/20°). A kfejt-
rendszer keleti részén 125— 305° irányú nyílt hasadék választja el a rög fejtett részét

lösz alatti folytatásától. A jól látható egyéb törések nagyobbrészt ezzel párhuzamosak,

kisebb részben erre közel merlegesek.

A kfejt rendszertl mintegy 150 m-re NyÉNy-ra, ugyancsak felhagyott, kis

kfejt a fentebb leírt vékonyréteges, tzköves, 340/30° dlés mészkövet és tzkövet
tárja fel 11 m vastagságban, ritka Belemnites maradványokkal. A rétegeket 3 m vastag

lösz fedi (3. ábra).

Abb. 5. Profil dér Aufschliisse bei Monyoród. 1. Kalkstein und Dolomit (Anisien), 2. Crinoidenkalkstein imd
homsteinführender Kalkstein mit Crinoiden (Aalenien), 3. Konglomerat und 4. Weisser Kalkmergel

(Unterpanuon), 5. Köss

Máriáké ménd községtl délre, az elbbi kfejtktl 500 m-re keletre

nagy kiterjedés egykori fejtési munkák nyomát viseli a messzirl feltn bozótos terület.

Ezen belül több mélyebb gödör között mintegy 100 m hosszúságban és 1 5 m vastagságban

tárja fel a tzk és mészkrétegeket a kéméndi (volt Friedlánder-féle) kfejt (4. ábra).

Itt a világosbarna, tzköves krinoideás mészkvel szemben vékonyréteges, szürke

tzk van túlsúlyban, ami a szederkényi feltárásban elkülönül két tagozat közül a

felsnek felel meg. Faunaelemek innen nem kerültek el, egyetlen, vékonycsiszolatban

megfigyelt Foraminifera kivételével. A rétegek enyhén dlnek északi irányban (360/9°).

A feltárás déli szögletében kis méret, helyi jelleg réteglehajlás látható 80/9° és 120/45°

jellemz dlésadatokkal. A litoklázisokkal kijelölt lazulási irányok 50— 230°, illetve

150— 330°. A rétegsort fed 4 m vastag lösz alsó részében két rozsdaszín vályogzóna

követhet a feltárás teljes hosszában.

Monyoród község déli végén — az elbbi feltárástól másfél km-re délkeleti

irányban — a falut átszel patak mindkét oldalán három felhagyott kfejt mélyül a

felszínre bukkanó rögbe. A patak medrében kb. 120 m hosszúságban bukkannak fel-

színre a rétegfejek, ezek között a legdélebbi és egyben a legmélyebb tag vörös krinoideás

mészk. Erre a fentebb eladottak szerint következik a tzköves krinoideás mészk
és tzk összlete (5. ábra). A patakbeli változó dlésszög (360/12 — 30°) sorozat törés
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mentén újra kezddik a kibukkanás északi végén. A kfejtkben és a patakmederben

feltárt rétegsor vastagsága 20— 30 m, egyrészt a rossz feltárási viszonyok, másrészt

a rögök egymáshoz képest elmozdult helyzete miatt nehezen felbecsülhet.

A patak medrében feltárt, említett vörös, krinoideás mészk 1,8% oldási mara-

dékkal tzkmentes, tiszta kzet. Néhány Rhynchonella sp. került el belle. Szivacs-

maradványokat nem tartalmaz, vékonycsiszolatban a Crinoidea részek mellett Nodo-

saria sp. és síkban csavart Foraminiferák ismerhetk fel benne. Ez a kzet nemcsak a

Monyoród melletti feltárások, hanem az egész tárgyalt terület legidsebb felszínre buk-

kanó júraidszaki tagozata.

Fölötte halványvörös, világosbarna és szürke, krinoideás mészk következik,

tzgumókkal és tzkrétegekkel, felfelé a mészkrétegek fokozatos háttérbeszorulásával.

A kzetminség az alsóbb krinoideás mészktl eltekintve, megegyezik az elbbiekben

6. ábra. A Monyoród melletti keleti kfejtben feltárt alsópannóniai szikláspart szelvénye. 1. Tzköves
krinoideás mészk (aaleni emelet), 2. Konglomerátum (alsópannóniai), 3. Lösz

Abb. 6. Profil dér im Steinbruch bei Monyoród aufgeschlosseneu unterpannonischen Felsenkiiste. 1. Horn-
steinfiihrender Kalkstein mit Crinoiden (Aalenien), 2. Konglomerat (Unterpannon), 3. Löss

ismertetett feltárásokéval, a közbeiktatódó zöld agyagos rétegek azonban jóval ritkábbak

A monyoródi feltárásokból néhány Belemnites töredéke és egy Ammonites-példány alig

felismerhet metszete került ki, az említett Rhynelionellákon kívül. Az északi dlés
júrarétegekre ellentett dléssel (180/35°) konglomerátum rétegek települnek. A konglo-

merátum anyagában kizárólag a tzköves mészk összlet feldolgozott anyaga, túlsúlyban

tzk szerepel, alig koptatott, 1—40 cm között változó, túlnyomórészt 5—10 cm-es

szemnagyságban. A tzköves rétegekhez hasonló elváltozás tapasztalható a konglome-

rátummá feldolgozott tzkanyagon is. Ennek az alsópannóniai alapkonglomerátunmak

a júra rétegekhez való viszonya legjobban a monyoródi keleti kfejtben tanulmányozható,

aszikláspartiabráziófelismerhetjellegeivel (6. ábra) . A parti rétegeknek megfelelen foko-

zatosan vastagodó, o— 10 m vastagságban feltárt konglomerátum rétegeire fehér, 12,0%

oldási maradékkal agyagos tavimésznek núnsül lágy mészmárga következik, maximá-
lisan 5 m vastagságban. Ez a jellegzetes alsópannóniai fehérmárga a késbbi letárolás

nyomán, a rátelepül lösz alatt sok helyütt hiányzik, st helyenként a lösz is lepusztult.

Eenz 1872-ben els ízben tett javaslatot [3] fiirás lemélyítésére a Mecsek déli

elterében a júra kibúvásain, a Pécs-vidéki kszénösszlet nyomozása céljából. Ifj. L ó c z y
L. 1912-ben ugyanezt a javaslatot tette [5], ugyanakkor Vadász a kszéntelepes

összlet várható nagy mélysége miatt meddnek ítélte a kutatásokat [18]. A legutóbbi

idben Schmidt E. R. vetette fel a kszénkutatás gondolatát [13] az esetleges

keleti folytatás mentén, míg Noszky ismét a déli eltérben a kszénképzdmény

2 Földtani Közlöny
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esetleges jelenlétére utal [8], Ilyen elzmények után mélyült 1962 els négy hónapjában
legmélyebb tagként felszínre bukkanó krinoideás mészk közvetlen közelében, a patak

jobb partján lev kfejtben, a Monyoród 1. sz. fúrás. A 200 méterig hatolt fúrás 31,60

111-ig az itteni aaleni emeletbeli krinoideás, vörös mészkövet, alatta anizusi emeletbe

tartozó mészk és dolomitrétegeket harántolt.

Monyoródtól KDK-i irányban kb. 1200111-re, Versend határában, a löszhalmok

közötti egyik É— D irányú völgyben található a 111a is mvelés alatt álló, ún. Göbel-féle

kfejt. A fejtés 28 111 vastagságban tárja fel a mészkrétegeket, amelyek a többi, fel-

hagyott kfejtkkel ellentétben viszonylag üde állapotban vizsgálhatók (7. ábra).

A legalsó feltárt réteg világosbarna árnyalatú, szürke kovás márga. A kzet oldási

maradéka 51,2%, ebben szivacsrészek és Radiolariák ismerhetk fel. A rákövetkez
rétegsorban krinoideás mészk, krinoideás, tzklenesés-tzkgumós és tzkréteges
mészk, világossárga, porlékony, olykor csillámos márga, tzkrétegek, továbbá a

7. ábra. A versendi, ún. Göbel-féle kfejt mészk- és tzkrétegei (aaleni emelet)

Abb. 7. Kalkstein- und Hornsteinschichten des Steinbraches von Göbel bei Versend (Aalenien)

rétegek között vékony, élénkzöld szín meszes agyag és homokos-meszes agyagrétegek

váltakoznak. A tiszta vagy tzköves krinoideás mészk mikroszkópi képében különféle

Foraminifera maradványok ismerhetk fel a szivacsok vázelemei mellett. A világos-

sárga, porlékony, olykor csillámos rétegek a rétegsorban gyakori tzköves krinoideás

mészk málladékának bizonyultak: az üde tzköves mészk és a teljesen mészmentes,

porlódó málladék helyenként sokféle átmenettel található meg egymás mellett. Ez a

jellegzetes, és a Dunántúli Középhegység júraösszleteiben is mindenütt észlelhet külön-

leges mállási jelenség külön vizsgálatot érdemel. A kfejt rétegsorában az üledékanyag

kémiai változásában bizonyos szabályosság ismerhet fel: gyakori, hogy a 30— 50 cm
vastag, rendkívül rideg, kovás, krinoideás mészkrétegek alján és tetején egy-egy 5— 10

cm vastag tzkréteg húzódik. A mállás, 'porlódás mindenkor a tzkrétegektl, tzk-
gumóktól-lencséktl indul ki, de az elbb elmálló mészkrétegek után mégis a többé-

kevésbé mállott tzkrétegek kerülnek túlsúlyra, mint ez a régebben felhagyott többi

kfejtben látható. Az ilyen jelleg mállási kzetelváltozásnak viszonylag kezdeti álla-

pota, amikor a tzkrétegek elválnak a bezáró mészkrétegektl és az egész összletnek

vékonyréteges jelleget adnak, mint ez a felülrl lefelé haladó mállás következtében
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valamennyi feltárás felsbb részein megfigyelhet. A hosszabb ideje felszínen lev
mészkrétegek mihamar elvesztik mésztartalmúk jelents hányadát és márgakiilst

öltenek, végül a teljes dekaleifikáeió következtében csak a likacsos tzkváz marad, a

rétegsor egységes mállott tzkösszlet jellegét ölti. Az említett Foraminiferáktól

eltekintve smaradvány errl a helyrl nem került ki. A rétegek északkelet felé dlnek
(30/21 °; 40/23 °).

A mészk és tzkrétegek lenyesett felszínére dél fell nyomult be az alsópannóuiai

tenger, a már említett, kizárólag a fekvrétegek anyagából álló konglomerátum rétegekkel.

S. ábra Az ún. Hauptmann-féle kfejt Versend határában. A zöld agyagrétegekkel váltakozó szürke
mészk (aaleni emelet) (1 Jlenvesett felszínére alsópannóniai fehér mésztnárga (2) települ, e fölött pleiszto-

cénalji vörös alapréteg (3), végül lösz következik (4)
Abb. 8. Dér sog. Steinbruch von Ilauptmann bei Versend. Auf dér abgetragenen Oberfláche dér sieh mit
grünen Tonschichten wechselnden grauen Kalksteinen (Aalenien) (1) lagern unterpannonische weisse
Kalkmergel (2), die durch eine altpleistozáne rote Basisschicht (3) und dann durch Bssé (4) überlagert

werden

9. ábra. A Székelvszabar melletti nyugati feltárás aaleni emeletbeli tzköves mészk (1) és alsópannóniai
bamássziirke agyagmárga rétegeinek (2) letarolt felszínére vastag lösz (3) települ

Abb. 9. Westlicher Ausbiss bei Székelyszabar. Auf dér denudierten Oberfláche dér aalenischen hom-
steinführenden Kalksteine (1) und dér untcrpannonisehen, bráunlich-grauen Tonmergelschichten (2)

lágert ein máchtiger Lösskomplex (3)

2*
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Az észak felé billent rétegek déli, kiemelked vége kerül itt felszínközeibe; a dél felé

rohamosan vastagodó konglomerátum a partvonalat jelzi, anünek helyi lefutását a

monyoródi feltárással összeköt vonal KDK irányúnak adja. A konglomerátum, a pan-

nóniai rétegek fels határát jelz pleisztoeénalji vörös szín alapréteg fölött K r i v á n
P. minsítése szerint rissi határtagokon würmi lösz települ.

Ettl a kfejttl keleti irányban 200— 300 in-re, a domb keleti lejtjébe vágva
található az ugyancsak mvelés alatt álló másik versendi, az ún. Hauptmann-féle kfejt.
A feltárás voltaképpen az elzkben tárgyalt rög folytatása. Az üde, szürke szín, rideg

mészkrétegek közé, olykor 10 cm vastagságot is elér, élénkzöld, zsíros agyagrétegek

iktatódnak. A 75/23° ill. 15/15
0 dlés rétegek feltárt vastagsága itt mindössze 9,2 m,

erre 1 — 3,5 111 között változó vastagságú, déli dlés, alsópaimóniai fehér mészmárga
települ. Felül 1 — 2,5 ni

» Kriván P. szerint würmi, kis részben riSsi lösz következik,

alsó részén élénkvörös agyagcsíkkal, rágcsálók lakóüregeinek kitöltött nyomaival

(8. ábra).

A versendi nyugati kfejttl ÉÉK-i irányban, n km távolságban Székely-
szab a r határában bukkannak újra felszínre ugyanezek a júrarétegek. A mohács—
szabari országút mellett fekv Vaskapu nev majortól nyugati és északi irányban néhány

száz méter távolságban egy-egy felhagyott kfejtsor tanúskodik a kibukkanások egy-

kori nagy kiterjedésérl.

A nyugati feltárásban alig 4,5 m vastagságban látható az elzkhöz mindenben
hasonló világos, vörös, szürke vagy barna tzkgumós mészk. A 21,6% oldhatatlan

elegyrészt tartalmazó rideg krinoideás mészkrétegek mikrofaunájában Radiolariák,

Foraminiferák és szivacstk gyakoriak. A rétegek enyhén északnyugat felé dlnek
(310/6°; 295/7

0
). A feltárás ÉNy-i végén a mészkrétegeken a fentebb leírt konglomerátum

települ, erre pedig 8— 10 m vastagságot is elér Congeria és Limnocardium tartalmú,

osztrakodás, fehér mészmárgarétegek következnek. A fehér márgarétegeket egy helyütt

vékony (50 cm) világos bamásszürke agyagmárga helyettesíti (9. ábra) (150/18°), amely

az említett kagylófélék helyett sajátságos, valószínleg kolloidális eredet, limonit-

bevonatú alakulatokat tartalmaz. Ezekre az alsópannóniaiba tartozó rétegekre, helyen-

ként közvetlenül a júrarétegekre települ a felspleisztocén lösz, amely itt két, kb. 10 cm-es

agyagréteget tartalmaz és vastagsága egy helyütt meghaladja a 13 métert.

Az ettl kb. 1 km-re keletre fekv másik, ugyancsak hatalmas feltárásban vastag,

vályogzónás lösz és fehér pannóniai márga alól csak 3 m vastagságban tnik el a mállott

tzk néhány rétege, azonos tengerszint feletti magasságban az elz feltárással.

A székelyszabari kfejtktl keletre, illetve északkeletre júrarétegek nem bukkan-

nak többé felszínre. Bár községtl délre a Duna magaspartjának tövében Szeder-
kényi T. felismerése szerint trachidolerit található, a közelben lemélyített fúrás pedig

80 m mélyen anizusi mészkövet ütött meg [16]. Néhány kilométerre északkeletre a

Mohácsi szigeten. Várpusztán — a Dunaszekesvel átellenes parton lev Dunafalva

határában — világosszürke, rhizocoralliumos mészk meredek dlés (300/72— 82°)

rétegei vannak a felszínen. Ettl a legkeletebbre es kibukkanástól ÉÉNy-ra, Báta

község belterületén — újabban rezervátummá kiépített kis feltárásban — szürke szín

dolomit van (330/9°).

Rétegtani helyzet

Az ismertetett rögök felszíni triász rétegeit Vadász [18] a mecseki kagylós-

mészkvel azonosnak, Szederkényi legújabban [16] az anizusi emelet alsó részébe

tartozónak tekinti, amit bizonyíthat a hátai Dima-ág partján talált hasonló, kimosott

ktuskóból kikerült Coenothyris vulgáris Schloth. példány is. A monyoródi fúrás
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kétségkívül anizusi emeletbeli mészk és dolomit rétegei nagymértékben hasonlóak a

Villányi-hegység egykorú kzeteihez, továbbá az ismertetett várpusztai és bátai rögök

felszínre bukkanó kzeteihez. Ez utóbbiakat viszont Szederkényi T. szembe-

állítva a Villányi-hegységi kzettípusokkal, kizárólag a Mecsek-liegységiekkel tartja

azonosíthatónak

.

A nyugatabbra es feltárások júraidszaki rétegeit Vadász — mint errl

fentebb említés történt — az aaleni emeletbe sorolta [19]. A részletes újravizsgálat

ezt a megállapítást teljes mértékben alátámasztja.

Vadász E. kiemeli, hogy mecseki kzetanalógia alapján sorolja az alsó doggerbe

[18], közelebbrl az aaleni emeletbe [19] a szóban lev rétegeket. Az újabb rétegtani iro-

dalom részletez adatai lehetvé teszik ennek faunisztikai támogatását is. A felsorolt

alakok közül a Pseudobelus exilis d’ O r b. fajról már Vadász említi, hogy a fels-

liászra és az alsódoggerre szorítkozik [18]. Több ríjabb szerz egybehangzó adatai szerint

aaleni emeletbeli alak, Lissajous még közelebbrl alsóaaleniként említi [4].

A Magyar Állami Földtani Intézet gyjteményi anyagában két Megatenthis rhenana

O p p e 1 példány van, amit az irodalom nem említ. A Hofmann által gyjtött és

Vadásztól meghatározott faj az aaleni és bajóci emeletekre, K r i m g o 1 c leg-

ifjabb adatai szerint a toarci emeletre és az aaleni alsó részére szorítkozik. Az Acrocoe

-

lites blainvillei V o 1

1

z faj az aaleni emeleten kívül csak az alsóbajóciban élt. A Fora-

miniferák közül a Lenticulina variáns (B o r n e m a n n) és a Nodosaria fontinensis

T e r q. a liász aljától az aaleni emeletig éltek, a Marginulina hannoverana Franké
fajt Franké csak az alsóliászból, a Vaginulina clausa (T e r q.) fajt pedig kizárólag

az aaleni emeletbl (jurensis öv) említi [i], A Belemnites félékkel jól lehatárolható aaleni

emeletbeli rétegtani helyzetet tehát a Foraminiferák egyik alakja támasztja alá nagyobb
pontossággal, ugyanakkor a nagyon silány Anunonites maradványok közül a három
Leioceras sp. példány szintén az aaleni emelet mellett szól.

Szerkezeti helyzet

Valamennyi felsorolt kibúvás, a Mecsek és a Villányi-hegység közötti mélyedés

aljazatából kiemelked mezozóos rétegek nagyobb srségének megfelelen, igen jelleg-

zetesen kirajzolódó gravitációs maximumot ád [15]. A maximum a Kéménd—Szederkény
vonaltól kiindulva kelet felé húzódik, a vonulat déli szélével Versend— Babarc— Lány-
csók községeken át a Dtmáig, északi szélével Máriakéménd— Kisnyárádon át keletre,

majd északkeletre Székelyszabar és Somberek községeken át a bátai és dunafalvai (Vár-

puszta) kiugró maximumokig. Palotabozsok magasságában a maximum nyugatnak

fordul, és egybeolvad a mórágyi kristályos tömeggel jelzett, és a Báta— dunafalvai maxi-

mumoknál szembetnen kisebb maximummal. A gravitációs maximum által kijelölt

magasabb helyzet vonulat felszínt ér júrarétegei alatt a monyoródi fúrás tanúsága

szerint kis mélységben anizusi rétegek vannak. Keletebbre a minden bizonnyal lepusz-

títás révén hiányzó júraidszaki rétegek lepusztulása már a kréta trachidolerit vulkános-

ságot megelzen megtörtént — mint ezt a bári fúrás felszínközeli anizusi rétegekkel

tanúsíthatja — feltéve, hogy a Duna partján talált likacsos, fekete, láva-küllem kzet
nem a közeli Báni-hegység fiatal vulkánosságával rokon. Mohácstól délre, Kölked hatá-

rában sekélyfúrásból alsókréta mészk került ki [13]. A mezozoikum felszín alatti össze-

függése a dél-baranyai rögök által kijelölt vonulat és a Villányi-hegység felszín alatti

folytatása között a Duna vonala táján biztosra vehet, viszonylag csekély mélységben.

A Mecsek, illetve annak keleti, elfedett folytatása irányában akapcsolat jóval homályosabb.
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Mesozoische Inselschollen iii Siidbaranya (S-Ungarn)

Dr. A. KASZAP

Zwischen dem Mecsek- und dem Villányergebirge, an einem dureh junge Abla-
gerungen gedeckten Terrain komtnen stellenweise mesozoische Schiehten zu Tagé. Diese
Ausbisse bilden einen NO—SW-lichen Zug. Die im westliclien Absehnitt vorkommen-
den Ausbisse bestehen aus aalenischen Kalksteinen, hornsteinführenden Kalksteinen und
Hornsteinen; die im östlicken Absehnitt des Zuges, lángs dér Donau auftretenden Aus-
bisse werden von Kalksteinen und Dolomitén aufgebaut. Die eharakteristisehe Fall-

riehtung ist im allgemeinen nördliche. Auf dér denudierten Oberfláche dér aalenischen

Kalksteine und Homsteine lagern südlich einfallende unterpannonische Konglomerate,
sowie weisse, fossilführende Mergelschichten.

Die Bolirung Monyoród Nr. 1 erreichte anisische Kalkstein- und Dolomitschichten
unterlialb dér zum Aalenien gehörigen rten Crinoidenkalksteine. Es ist zu vermutén, dass
das Mesozoikum in dér Nahe dér Donau-Linie in einer verháltnismássig geringeu Tiefe

unter dér Tagesoberfláclie, zwischen dem Zug dér Südbaranyaer Inselschollen und dér
verschütteten Fortsetzimg des Villánygebirges tmunterbrochen ist.



BIOSZTRATIGRÁFIAI VIZSGALATOK A DOROGI-MEDENCE
EOCÉN KORÚ MOLLUSZKUMOS KÉPZDMÉNYEIN

Dr. BARTHA FERENC - KECSKEMÉTINÉ KÖRMENDY A.*

(XXI-XXIV. táblával)

Összefoglalás: Szerzk a Dorogi-medence n magfúrás szelvényében vizsgálták
meg az eocén korú képzdmények molluszkafaunájának biofácies változásait. A bio-
fáciesek elkülönítését nem egy-égy jó fáciesjelznek elfogadott faj alapján végezték,
hanem a magvét el-nyújtotta legkisebb egységeknek kiilön-külön határozták meg a teljes
faunáját, és az egész fauna alapján ítélték meg magvételenként a biofáciest. Figyelembe
vették a változás f irányát is, amely az eocénben az édesvíztl a tenger felé történt.
Itt a biofáciesváltozások f oka a fokozódó tengeri hatás volt. Az eddigi megállapítások
csak édesvízi, csökkentsósvízi és tengeri szakaszokat különböztettek meg. Részletes vizs-
gálataik lehetvé tették E k m a n-sótartalom részletez korszer rendszerének alkal-
mazását.

Bevezetés

A Dorogi-medence eocén képzdményeinek slénytani vizsgálata jelents múltra

tekinthet vissza. Hant ken M. [7—10., 1853—1885), Koch A. [13., 1877],

Schafarzik F. [1884—1888], Rozlozsnik P.-Scliréter Z.-Telegdi
Roth K. [14., 1922], Vitális I. [1945— 46], Szts E. [17— 20., 1939—1956]
úttör kutatásai a földtani történések nagy lépéseit tisztázták, megadták a terület

klasszikus rétegtani beosztását, elssorban a Nummulites-ek alapján. Nagy vonásokban
közölték a medence molluszka alapfaunáját is, de számos részletkérdés megoldatlan

maradt

:

a) A biofáciesek pontosabb elkülönítése.

b) A molluszka famia korszer ökológiai, rendszertani, térbeli és idbeli elterje-

désének vizsgálata.

c) A fauna összehasonlító rendszertani vizsgálata.

Vizsgálataink mostani szakaszában 11 magvételes fúrás szelvényét vizsgáltuk,

melyek egyike-másika az eocén jelents részét harántolta, és az édesvízi kifejldéstl

a tengeri biofáciesig volt követhet.

A Nagysáp 37-, 49-es, Csolnok 663-, 672-es, Mogyorósbánya 73-, 75-ös, Eszter-

gom 16-, 20-as, Lábatlan 4-es, a Nyergesújfalu 18-, 19-es számú fúrások a Dorogi-

medence eocén képzdményeit nagy területen tárták fel (1. ábra)., és regionális össze-

függések megtételére is módot adtak.

An magvételes fúrás egyes szelvényeinek részletes biosztratigráfiai kiértékelését

ebben a dolgozatban nem közölhetjük, mivel egy ilyen részletes feldolgozás egy monográ-
fia nagyságrendjét is kimerítené. Ezért beérjük azzal, hogy a résszelvények eredményeibl
levonható általános ökológiai és faciológiai következtetéseket vonjuk le az egyes fajokra

és faunaegyüttesekre vonatkozóan. Mind a 11 szelvény részletes összefoglaló táblázatát

a M. Áll. Földtani Intézet Adattárában mint dolgozatunk dokumentációját, elhelyeztük.

* Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani Szakcsoportjának 1963. május 15-i
eladóülésén. Kézirat lezárva: 1963. V. 13.
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A legjelentsebb elrehaladást a biofáciesek pontosabb elkülönítése területén
értük el, de fontos adatokat kaptunk az egyes fajok ökológiai igényére vonatkozóan is.

(A fajok részletes rendszertani vizsgálatára nem tértünk ki.)

Az idevonatkozó irodalomban eddig édesvízi, esökkentsósvízi és tengeri biofá-

eieseket különböztettek meg. A tengeri és édesvízi biofáciesek elkülönítése a teljesen

eltér fauna miatt a múltban sem volt kérdéses, de a esökkentsósvízi fauna pontosabb
tagolása nem történt meg, az édesvízi és a esökkentsósvízi biofáciesek elhatárolása sem
volt minden esetben kielégít.

Elssorban azért, mert hiányzott az édesvíztl a tengeri biofáeiesig történ
változásoknak egv-egy fúrási szelvényben való részletes vizsgálata és a faunakép-válto-
zások mennyiségi értékelése.

1. ábra. A megvizsgált fúrások helye a Dorogi-medence vázlatos térképén, r. Községhatár, 2. Ország-
határ, 3. Fúráspontok

Fig. 1. Les forages sur la carte schématique du Bassin de Dorog, fégende: 1. Finage, 2. Frontiére,
3. Forages

Másodsorban az aktualiznrus elvétl eltér, a földtörténet során megváltozott

környezet-igény fajok téves biofácies meghatározásokat eredményeztek.

Általában az édesvízi fajok közé sorolták a Bithynia carbonaria, Pyrgulifercc

gradata, Melanopsis dorogkensis, Planorbis, Theodoxus, Viviparus fajokat, pedig ezeknek

a fajoknak egy része már S z t s faunalistáiban is elfordult, általa esökkentsósvízinek

vett képzdményekben.
A biofáciesek pontosabb elkülönítését a pannon és felskréta biosztratigráfiai

feldolgozásokban bevált módszer segítségével kíséreltük meg. Egyetlen fajról sem téte-

leztük fel a biztos fáeies jelzést — mivel a fajok ökológiai igénye megváltozhatik. A fáciesek

jellegét az egész faunaegyüttes alapján határoztuk meg, éspedig a magvétel nyújtotta

legkisebb egységenként kiilön-külön. Sok szelvény részletes vizsgálatából statisztikusan

állapítható meg, hogy melyik faj milyen fajok kíséretében fordul el.

így derült ki, hogy az ún. „édesvízi fajok” közül csak a Bithynia carbonaria az„

amelyik minden esetben édesvizet jelez (Pyrgulifera gradata még nem került el).

A Theodoxus, Melanopsis doroghensis, Planorbis félék viszont már biztosan csökkent-

sósvízi fajok társaságában fordultak el, és a n szelvényben édesvízi szakaszokból

nem kerültek el.
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A Viviparus-ok ilyen szempontú besorolása már lényegesen nehezebb feladat volt,

mivel, bár nagy példányszámban fordultak el a Nagysáp 37. és 49. sz. fúrásokban, de

igen kevés más nemzetséghez tartozó faj kíséretében. S z t s arra gondolt — az üledék

kszénnyomos, humuszos jellege miatt — hogy édesvízi mocsári biotópban élhettek.

Részletes vizsgálataink a lápos mocsár jelleget megersítették, viszont az édesvizet nem.

1. A kszénnyomos, humuszos viviparuszos szint alatt Bithynia carbonaria-t

nagy számban tartalmazó édesvízi mészk helyezkedett el, de a viviparuszos rétegekben

már egyetlen példánya sem fordult el.

2. Melanopsis és Melánia sp. fordult el a Viviparus-okkal, st a Lábatlan

4-es szelvény 104— no m között a Musculus fornensis-el és Tlieodoxus passyanus-al

találtuk együtt, ezek pedig a mezo-polylialin brakk szakaszban gyakori fajok, az édes-

vízben nem fordultak el.

3. A viviparuszos szint után határozottan mezo-polyhalin brakk szakaszba sorol-

ható fajok együttesét találtuk.

Ezek alapján a viviparuszos szintet tartjuk a csökkentsósvízi hatás kezdetének

és az oligohalin brakk szakaszba vettük.

A sótartalom változások jelölésére nem a nálunk szokásosabb Hiltermann-
vagy R e d e k e-féle beosztást használtuk, hanem 33 k mán 1953-ban publikált

tagolását.

Ez azért megfelel számunkra, mivel az eocénben gyakori 10— 35%0 -ig terjed

szakaszt tagolja részletesen.

A két beosztást és a Vadász által alkalmazott magyar elnevezéseket félreér-

tések elkerülése végett együtt közöltük (I. táblázat).

A különböz sótartalmú vizek osztályozása különböz szerzk szerint. (Zárójelben: Bartha -
Keeskemétiné z alcsoportja, amely nem sótartalom-különbségre vonatkozik!)

La classification des eaux á salinités différentes, seíon divers auteurs. (Elitre paranthéses: les deux sous-
groupes établis pár Bartha et Mme Kecskeméti, ceux-ci ne se rapportent pás á la salinité)

I. Táblázat

Tableau I.

I 2 3 4 5 6 7 8

Oligohalin
brakk

o,5— 3*/o» '

Polyhal.
brakk

10— 17»/0 „

Oligohal.
tenger

17— 30°/oo

Mezohal.
tenger

30— 34°/oo

Polyhalin tenger
34°/oo

íviezonai.

brakk
3— IO°/oo

(7a) (7b)
Ekman
1953

Édes-
víz
0

,
0—

0,5°/oo

(part-
közel)

(mélyebb
szakasz)

Oligohalin
brakk

Miohal.
mezohal.
brakk

Pliohal.
brakk

Brachihalin
tenger Tenger

Hilter-
mánn
1949

Aligsós
Kissé
sós

5°/oo-ig

Közép
sós

9°/°o-ig

Inkább
sós

9— i 6°/oo-ig

Majdnem
sós

16,5-- 30%0-ig

Tenger Vadász

A mez- és polyhalin tengeri biofáciesek pontos elkülönítése csak a molluszka

farma segítségével nem minden esetben történhetik meg egyértelmen. Ilyen esetben a

Nunimulites-eknek, valamint a típusosán tengert jelz más törzsek maradványainak

mennyiségi és minségi jelenléte nyújtott segítséget (tengeri sünök, korallok). Viszont
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a polyhalin tengeri szakaszon belül jól elkülöníthet egy partközeli és egy kissé mélyebb-
vízi, parttól távolabb es szakasz (7a, 7b jelzés).

A tengerparti és kissé mélyebb szakaszok elkülönítését az üledékszemcsenagyság

megváltozása, a vékony és vastag héjú fajok jelenléte alapján végeztük el (Crassatella

subtumida Bell., XXIV. tábla 4, Strombns tournoueri B a v. XXIII. tábla 4.).

Itt batiális vagy éppen abisszikus mélység tengerrl szó sem lehetett — epi-

kontinentális tengerrl lévén szó — legfeljebb a neritikus öv kissé mélyebb részét érte

el itt az eocén tenger.

A faimaegyiittesek alapján közel 100 fajra nézve állítottuk össze, hogy milyen

biofáciesben léptek fel, hol gyakoriak
,
és melyikben pusztultak ki (II. táblázat).

Az egyes fúrási szelvények faunakép- és üledékváltozásai

X agysáp 37. sz. fúrás. 226,8— 444,0 m-ig (218,2 m) haladt eocén képzd-
ményekben. A fúrás az alaphegységet 573,7 m-nél érte el. Sajnos a szelvény egyes sza-

kaszából a fúrási magokat nem kaptuk meg. Az egész fúrási szelvény még így is szépen

tükrözi a negatív oszcillációkkal végbemen változást az édesvízi szakasztól az oligohalin

tengeri szakaszig (III. táblázat). Az üledékváltozás sorrendje: édesvízi mészk—
agyag— agyagmárga, majd homokk volt. Kormegállapításnál általában a nagyforamini-

ferák alapján végzett tagolást fogadtuk el, mivel a molluszka faima még nem megfelel

részletességgel korrelált
(
1 . III. táblázat).

Xagysáp 49. sz. fúrás. 379,6— 615,2 m között haladt eocén képzdmé-
nyekben (235,6 m). Egyes szakaszokból a minták itt is hiányoznak.

A szelvény egésze nagyjából megfelel a Nagysáp 37. sz. fúrás képének (2. ábra).

Krouológiailag is azonos a Xagysáp 37. sz. fúrással.

C s o 1 n o k 6 6 3. s z. fúrás. 342,5— 662,8 m-ig (320,3 m) haladt eocén összlet-

ben (2. ábra). A szelvényben kszenes márga, mészk, kszenes pala (leggyakoribb)

mészk és homokk váltakozik. Oligohalin tengeri és mezo-polyhalin brakk biofáciesek

követik egymást. Ez a szelvény is igazolja a Theodoxus-, Mclanopsis- és Planorbis-iélék.

csökkentsósvízi jellegét, mivel a kísér faimában Meretrix, Cantharus brogniarti,

Brachyodontes gyakoriak.

C s o 1 n o k 672. sz. fúrás. 327,1 — 456,1 m-ig haladt eocén képzdmények-
ben (129,0 m). A szelvény mezohalin brakktól a tengeri szakaszig követhet. Helyenként

egy magvételen belül is megfigyelhetünk finom oszcillációt. így 435,25— 435,9 m között

a fauna mezohalin— polyhalin brakk szakaszt jelez. De van fúrási magok között olyan

10 cm-es rész, amelyik alga szálakkal átszövött kszenes pala és az alga szálak között

Planorbis sp. példányai ismerhetk fel. Tehát a 70 cm üledékképzdés közben is volt

egy rövid ideig tartó, valószínleg az oligohalin brakkot is elér kiédesedés. Ilyen kis

szakaszra kiterjed változás mutatható ki 413,7— 414,0 m között is. Ez az oligohalin

tengeri szakasz 2 polyhalin brakk szakasz között helyezkedik el és faunája mindketttl

eltér, egy rövid tengeri betörést jeleznek a Foraminiferák. A szelvény tetején kimutatott

1,90 m vastag mészk kétségkívül tengeri hatás eredménye, csak Foraminiferák for-

dultak el benne.

Lábatlan 4. s z. fúrás. 17,5 — 195,0 m-ig haladt az eocénben (181,5 m).

Sajnos 121,0—195,0 m-ig az üledék faunamentes. A homokk a leggyakoribb üledék-

fajta ebben a szakaszban, de elfordul kszén, agyag, st breccsa is. Ez a szakasz való-

színleg édesvízi volt. A szelvény fels részében oligohalin tengeri szakasz változik

mezo-polyhalin brakk és közvetlen parti, tengeri biofáciesekkel.
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víz, 2. Oligohalin brakk, 3. Mezohalin brakk, 4. Polyhalin brakk, 5. Oligohalin tenger, 6. Mezohalin ten-
ger, 7. Polyhalin tenger (tenger), 8. Mintahiány. 217,2, 235,6 stb. képzdmények összvastagsága m-ben
Fig. 2. 1,es changements de biofaciés des formations éocénes du Bassin de Dorog, sur la base des n forages.
bégende: 1. Eau douce, 2. Saumátre oligohalin, 3. Saumátre mésohalin, 4. Saumátre polyhalin

,

5. Marin oligohalin, 6. Marin mésohalin, 7. Marin polyhalin, 8. Manque d’échantillons. 217,2, 235,6, etc.

épaisseur totálé des formations, en m
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A fajok sótartalomváltozás-trése (Ekman beosztása szerint)

La tolérance des changements de salinité pár les espéces. x. Eau douce. 2. Saumátre oligohalin, 3. Sau-
mátre mésohalin, 4. Saumátre polvhalin, 5. Marin oligohalin, 6. Marin mésohalin, 7. Marin polyhalin,

ya Zone sublittoral, yb Zone plus profonde (B a r t h a — Mme Kecskeméti)
II. táblázat

Tableau II.

Édesvíz

Oligohalin

brakk

Mezolialin

brakk

Polyhalin

brakk

Oligohalin

tenger

Mezohalin

tenger

Polyhalin

tenger

(partközei

)

Polyhalin

tenger

(mélyebb

sza-

kasz)

Bárt

ha

—

Kecskemétiné

I 2 3 4 5 6
7a 7b

Csak 1 fáciesb-n él fajok

Bithynia carbonaria (Mun.

—

Chalmas)
Viviparus obliquatus Desh
Viviparus novigentiensis Desh. ..!

Anisus pseudosubangulatus Szts
Gibbula sulcata (Lám.)
A ctaeon vitaiisi Szts
Aloidis exarata (Desh.)
Polynices pasinii (Bayan)
Cerithium pratti Rouault
Marginella vértesensis Szts
Vexillum böckhi Szts
Aloidis pisám (S o w.)

Arca (Anadara) scapulina Lám. ..

Ostrea sp. (apró)

Marginella pannonica Szts
Actaeon granitm Cossmann ....

Pteropoda

2 fáciesben él fajok

Melánia distincta Zittel
Hydrobia subulata Desh
Theodoxus subornatus (D’ O r b.) ...

Tympanotonus hantkeni (M u n. -

Chalmas)
Tympanotonus calcaratus (B r o n g n.)

Anisus bicarinatus Szts
Nerita hantkeni Szts
Tympanotonus diaboli (B r o n g u.)

Pyrazus focillatus (De G r e g.) ...

Bittium quadricinctum Doncieux
Arcopagia majeri Szts
Trinacria mórensis Szts
Globularia incompleta (Zittel) ...

Cerithium subcorvinum Oppli
Asthenotoma graniformis Szts ...

Strombus tournoueri Bayan
Odostomia supravariabilis Szts
Odostomia pseudoruellensis Szts .

Sphenia hungarica C. P a p p
Fissurella sp

Bythinella gracillima Szts
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3 fáciesben él fajok

Ampullina perusta Defr
Anomia gragaria Bayan
Theodoxus csolnokensis Bartha
Theodoxus passyanus Desh
Laevicardium sp. (nagyalakú) ......

Meretrix liungarica (H a n t k e n)

Meretrix vilanovae (Desh.)
Tivelina pseudopetersi (Taeger) ..

Diastoma roncanum (B r o n g n.) . . .

Ostrea supranummulitica Z i 1 1 e 1 .

.

1Verita pentastoma Desh
Marginella nana Zittel
Teliina sp

Ábra cfr. pannonica Szts

4 fáciesben él fajok

'

Ü

W

2

(tf

23

”3

Ph

a)

33
O
Sí

<LI

a ö

•gt!

o £*

7a 7b

Brachyodontes corrugatus (B r o n g n.)

Dreissena eocaenica (M un. -

Chalmas)-
Zebina hungarica Szts
Anomia sp. (gömböly)

5 fáciesben él fajok

Musculus fornensis (Zittel) .

A rca vértesensis Szts
Laevicardium sp. (apró)

Ringicula ritae Vinassa de
Regny

Léda striata (Z, a m.)

Vegyes fácies fajok

Dentalium sp

J\Ielanopsis doroghensis O p p h
Cantharus brongniartianus (D’ O r b.)

Calyptraea aperta (Soland.)
Psammobia sp

Odostomia submisera Szts
Pteria trigonata (L a m.)
Conus eszterhdzyi C. P a p p
Terebellum cfr. vértesensis Szts
Turritella vinculata Zittel
Nucula subovata D’Orb
Turritella granulosa Desh
Solen gracilis S o w
A ncilla propinqua Zittel
•Crassatella subtumida B el la r di

Polyhalin

tenger

(mélyebb

sza-

kasz)

Bartha

—

Keeskemétiné
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Szintjelz és átmen fajok a Dorogi-medencében a megvizsgált 11 fúrás alapján
Espéces indicatrices et espéces de passage dans le Bassin de Dorog, sur la base de 11 forages examinés

III. táblázat

Tábleau III.

Alsóeocén Középseocén

Kszéntelepes
összlet

Foraminiferás

molluszkumos

agyagmárga

Alsó
lut.

Közép
lut.

Fels
lut.

Fels-
eocén

édesvízi

|
mészk

szenes

agyag

csökkentsós

vízi

agyag

Nuinmuli-

tes

perf.

réteg

N.

striatu-

sos

réteg

Corallina-

ceás

réteg

Szintjelzö fajok

Bithynia carbonaria (M u n. -

Clialmas)

Viviparus obliquatus D e s h
Viviparus novigentiensis Desh. ...

Tympanotonus hantkeni (M u n. -

Chalmas)
Neritopsis pustulosa Bell
Zebina zitteli Szts
Odostomia pannonica Szts
Rimella labrosa { S o w.)
A ctaeon vitálisi Szts
Cylichna vértesensis Szts
Opercidina granulosa be ym
Nummulites subplanulatus H a n t k.

e t M a d
Bryozoa (tömegesen)
Sün
Turritella granulosa Desh
Pteropoda
A nomia sp. (apró)
Ostrea sp. (apró) .............. í .

.

Laevicardium sp. (apró)

Nummulites perforatus Monf
Korall (tömeges)
Murex sp
Ostrea sp. (nagyalakú)
Strombus tournoueri B a y a 11

Divaricella pulchella (A g a s s i z)

Cardium multisquamatum Desh.
Nummulites striatus D’ Orb
Discocyclina aspera (G ii m b e 1 ) ...

Turritella vinculata Zittel
Theodoxus subornatus (D’ Orb.) ...

Hydrobia subulata Desh
Lithocardium aviculare (F a m.) ....

Teliina patellaris fám
Teliina erycinoides Desh

Corallinacea
Nummulites variolarius bam
Discocyclina douvillei (S c h 1 u m b.)

Asterocyclina sp.
Chlamys sp
Spondylus sp
Aloidis exarata (Desh.)

Átmen fajok

Nummulites globulus Leym
Nummulites burdigalensis De la
Harpe

Discocyclina sella (D’ Arc h.)

Discocyclina nummulitica (G iimbe 1 )

Discocyclina papyracea (Boubée)
Discocyclina pratti (Michelin)
Actinocyclina radians (D’Arch.) ..
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Alsóeocén Középseocén

Kszéntelepes
összlet

csökkentsósvízi

agyag

Foraminiferás

molluszkumos

agyagmárga

Alsó
lut.

Közép
lut.

Fels
lut.

édesvízi mészk

szenes
agyag

Nummuli-

tes

pert.

-os

réteg

M

N.

striatu-

sos

réteg

j

Corallina-

ceás

réteg

Theodoxus passyanus D e s h
Nerita pentastoma Desli
Zehina hungarica Szts
M elania distincia Zittel
Melanopsis doroghensis Opph
Tympanotonus calcaratus (B r o n g n.)
Tympanotonus diaboli (Brongn.)
Pyrazus focillatus (De Greg.) ...

Odostomia pseudoruellensis Szts
Odostomia semistriata Szts
Calyptmea aperta (S o 1 a n d.)

A mpullina perusta D e f r
Globularia incompleta (Zittel) ...
Cantharus brongniartianus (D’Orb.)
Clavilithes noaé Zittel
Ancilla propinqua Zittel
Marginella nana Zittel
Marginella vértesensis Szts
Asthenotoma graniformis Szts ...
Ringicula ritae Vinassa de
Regny
Cylichn'a gántensis Szts
Cythara hoffmanni Szts
Dentalium sp
Syphonodentalium sp
Nucula subovata D’Orb
Léda striata (Dara.)
A rca vértesensis Szts
Arca (Anadara) scapuUna D a m. ..

Trinacria mórensis Szts
Glycimeris jacquoti (Tourn.)
Musculus fornensis (Zittel)
Brachyodontes corrugatus (Brong n.)

Pteria trigonata (D a m.)
Anomia gregaria Bayan
Ostrea supranummulitica Zittel
Crassatella subtumida Bell
Dreissena eocaenica (M u n. -

Chalmas)
Phacoides crassulus (Zittel)
Laevicardium sp. (nagyalakú)
Meretrix hungarica (Hantken)
Meretrix vilanovae (Desh.)
Tivelina pseadopetcrsi (T a e g e r)

A rcopagia majeri Szts
Aloidis pisum Sow
Sphenia hungarica C. P a p p

Mogyorós 73. s z. fúrás, o— 192,0 ni-ig haladt eocén képzdményekben.
A szelvény oligohalin tengeri szakasszal kezddik és a szelvény fels részén polyhalin

brakk és oligohalin tengeri szakasz található.

A szelvény polyhalin tengeri szakaszban végzdik, ahol korallok is elfordultak.

Mogyorós 75. sz. fúrás. 8,7— 137,0 m-ig tárta fel az eocén képzdmé-
nyeket (123,3 m )- A szelvény alsó szakasza csaknem teljesen medd 79,0—137,0 m-ig,

mindössze egy Brotia sp., Hydrobia sp. került el. A szelvény oligohalin tengeri szakasz-

ban végzdik, de közben mezohalin tengeri és partközeli tengeri szakasz is kimutatható.
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A tengeri szakaszt a Xnmmulites-ek, Actinocyclina-k, Discocyclina-k elfordulása

jelzi (Kecskeméti T. meghatározása). A partközeit pedig az üledék durvábbá
válása, és igen vastag héjú Crassatella subtumida elfordulása igazolta.

Esztergom 20. sz. fúrás. 627,0— 1040,0 m-ig haladt eocén képzdmé-
nyekben (413,0 m). Ez a szelvény kronológiádag az eocén elég jelents részét öleli fel,

az alsóeocén közepétl a felseocén alsó határáig terjed.

Biofácies változékonysága az eddig vizsgált szelvényeknél kisebb, mivel igazi

csökkentsósvízi szakasz nem alakult ki. A szelvény fels részén a molluszka farma gyér

és itt Kecskeméti T. nagyforaminifera vizsgálatai a kor és biofácies megállapításá-

ban nagy segítséget adtak. Az üledék minsége is jól tükrözi a biofácies változást. Az alsó

mezohalin tengeri szakasz üledéke homokk, az utána következ tengeri szakaszé agyag-

agyagmárga. Az ezután következ oligo— mezohalin tengeri szakaszban homokk és

agvagmárga rétegek váltakoztak. A partközeli tengeri szakaszban homokk képzdött.

Esztergom 16. sz. fúrás. 23,3— 79,6 m-ig csupán kis szakaszát tárta fel

az eocénnek. A szelvény tengeri biofáciesben kezddik (nummuliteszes mészk), majd a

partközeiben kszenes, palás rétegek képzdtek, melyben gyakoriak a Brachyodontes

coYYiigatus és az Ostrea supYanummulitica. E felett édesvízi szakasz következik. A Byachy-

odontes-ék és Ostrea-k nagy példányszáma itt kipusztulást jelez. A további rétegekben

már csak növénymaradványok, 2 példány Anodonta sp. és durvuló homokköves üledék

sejtteti az édesvízi szakaszt.

Nyerges újfalu 19. sz. fúrás. 9,2 — 160,0 m-ig terjed fúrás az alsó-

eocéntl a középseocénig jelents szakaszt fog át. A szelvény sajnos az alsó széntelepes

részben faunamentes. Az üledékváltozás ebben a szakaszban határozottan oszcillációt

igazol — kszenes pala, agyag és homokk rétegek váltakoztak. Az utána következ
rétegekben 75,0— 85,0 m-ig egyszerre polyhalin brakk— oligohalin tengeri biofáciest

igazol a faxma. A nem nagy vastagságú szelvény biofácies változás^ egészen a viszony-

lag mélyebb vízi tengeri szakaszig követhet, ahol már Discocyclina-k és Actinocyclina-k
is elfordultak. A szelvény fels részén ismét gyors kiédesedés következhetett be a tengeri

faima szinte egy csapásra eltnt — tarkaagyag és homokk rétegek következtek (növény-

maradványos durvább üledék), ami valószínleg édesvízi. A Nyergesújfalu 19-es szelvény

regressziós szakasztól regressziós szakaszig terjed teljes üledékképzdési ciklust foglal

magában.
Nyergesújfalu 18. sz. fúrás. 46,6—100,0 m-ig (54,4) végig az alsóeocén

foraminiferás inolluszkumos agyagmárgában haladt. A famxa sem mutat biofáciesválto-

zást és végig viszonylag mélyebbvízi tengeri szakaszt jelez (a mélyebb víz a neritikus

szakaszon belül értend).

A fúrási szelvények biofácies változásának kronológiai és tektonikai összefüggései

Heteropikus fáciesként egymás mellett is lehetnek a tengeri és a szárazföldi

vagy édesvízi biofáciesek, ezért a biofácies-változások egymásutánja nagyobb területre

érvényes kronológiát nem adhat. A fáciesváltozások az alkalmazkodni tudó fajokban

morfológiai megváltozásokat is okozhatnak, de gyakrabban mennyiségi jelleg fauna-

képváltozás következik be. A fáciesváltozásokra a faunakép megváltozásából és az egyes

fajok példányszám megváltozásából is következtethetünk. Ezt üledékváltozás kísérheti,

de anélkül is bekövetkezhetett.

Régebben a „csak fáciesjelz” fajokat azért nem értékelték, mert a fkérdés a

földtani kor megállapítása volt — 111a a történés jellege és oknyomozó kutatása



B a r t h a — Kecskemétiné: Biosztratigráfiai vizsgálatok 461

került eltérbe. Ebbl a szempontból nézve éppen a több fáeiesen átmen fajok adnak

igen értékes adatokat, mivel ezek példányszám-megváltozásai többet mondóak, mint az

egyszer negatív adat, egy faj hiánya. Az Anomia gregaria Bayan (XXII. tábla,

3 — 4.), Bvachyodontes corrugatus (Brongn.) (XXII. tábla, 5.) elssorban ilyen szem-

pontból jelents fajok.

A szelvények finomabb ökológiai tagolása összefügg az egyes fajok ökológiai

igényének pontosabb megállapításával. Vannak kis változást tr, jó fáciesjelz alakok.

Az édesvízi szakaszban Bithynia carbonaria (XXI. tábla, 10— 1 1), o 1 i g o-

halin brakk szakaszban Viviparus (XXI. tábla, 10— 11.), oligo halin tengeri
szakaszban Gibbula sulcata, Actaeon vitálist, Anisus pseudosnbangulatus, a m e z o-

halin tengeri szakaszban Aloidis exarata (XXIV. tábla, 1—3.) fajok bizo-

nyultak ilyennek. A tengeri szakaszt már nagyon sok faj jelzi, ezeket külön nem
soroljuk fel. Itt inkább a parti és kissé mélyebb vízi fácies elválasztása érdekes.

A mezohalin brakk és polyhalin brakk szakasz számos fajnak volt

otthona. Ezeknek tr képességük már nagyobb. Ilyenek a Melánia distincta (XXI.

tábla, 13.), Hydrobia subulata (XXI. tábla, 3.), Theodoxus subornatus (XXI. tábla, 9.).

A polyhalin brakk és oligohalin tengerben megél fajok : Tympano-
tonús hantkeni (XXI. tábla, 12.), Ampullina perusta, Anisus bicarinatus stb. Az oligo-
halin és mezohalin tenger vizét elvisel fajok a Pyrazus focillatus, Bittium

quadricinctum, de az utóbbi fajnak már az oligohalin tengeri szakaszban volt dominan-

ciája. A 3., 4., 5. szakaszon átmen fajok már nagyfokú alkalmazkodó képesség alakok.

A Musculus fornensis, Arca vértesensis, Ringicula vitae, Léda striata 5 szakaszon át volt

követhet (II. táblázat).

Vannak olyan fajok, amelyek elfordulása eddigi adataink szerint megszakított,

valószínleg azért, mert egyes közbüls szakaszból nem került még el példányuk.

Komolyabb meglepetést jelent a Melanopsis doroghensis fajnak (XXI. tábla, 14.) a

polyhalin tengerben való megjelenése, dominanciája a mezo-polyhalin brakk szakasz-

ban volt.

A vizsgált fajok közül vannak olyanok, amelyek mindig meghatározott lito-

fáciesben találhatók. Ilyenek a Dentalium-iélék, amelyeket itt mindig iszapban talál

tünk meg.

A biofáciesváltozás némely fajnál morfológiai változással is együtt jár. így az

Ostrea-félék a partközeiben nagyok, vastaghéjúak, a mélyebb vízi szakaszban viszont

kicsik és vékonyhéjúak. Általában a mélyebb tengeri szakasz kagylói és csigái kisebb

termetek.
‘ Vannak a fáciesjelz fajok között már szint-, illetve korjelz fajok is (III. táblázat).

Szintjelz fajok a szelvény alsó részétl felfelé haladva a Bithynia carbonaria (XXI.
tábla, 1.) és a Viviparus-ok (XXI. tábla, 10— n.) is, amelyek mindenütt az alsóeocén

alsó részében fordulnak el (széntelepes összletben). Kor- és szintmegállapításnál els
sorban a 11 vizsgált fúrás adatait vettük figyelembe. Ezek az adatok egyes esetekben

csak szintmegállapítást tesznek lehetvé, ritkábban általánosabb érvények. Az eddigi

tapasztalatok azt mutatták, hogy a Tympanotonus hantkeni (XXI. tábla, 12.) példányai

a Dorogi-medencében az alsóeocén kszéntelepes összletet kísér csökkentsósvízi kép-

zdményekben fordulnak el.

Felette a foraminiferás, molluszkás agyagmárga fejldött ki. Erre jellemzek
az Operculina granulosa, Adinocyclina radians, Turritella granulosa (XXIII. tábla, 8.).

Az alsóeocén kissé mélyebb tengeri szakaszára még jellemzek az apró, vékonyhéjú, egy
fajhoz tartozó Laevicardium-ok, Pteropoda-k, tengeri sünök.

A középseocén alsó felében tengeri biofáciest jelez a Nummulites perforatus,

Strombus tournoueri (XXIII. tábla, 4.) és a korallok tömeges elfordulása. A középs-

3 Földtani Közlöny
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eocén középs szakasza részben tengeri, részben esökkentsósvízi kifejldés. A tengeri

szakaszt a Nummulités striatns, Discocyclina aspera, Turritella vinculata jellemzik.

Csökkentsósvíziek a Theodoxus csolnokensis és Theodoxns subornatus (XXI. tábla, 9.).

Középseocén fels szakaszát Nummulités variolarius, Discocyclina douvillei,

Aloidis exarata (XXIY. tábla, 1—3.) jellemzik. Ezek felett jelennek meg a teljesen tengeri

rétegek.

Ali szelvény biofáciesváltozásainak egymásutánját, földtörténeti idejét, vala-

mint a történések összefüggéseit foglalja össze a 2. ábra.

Édesvízi biofácies 7 szelvényben fordult el (III. táblázat). A vizsgált

szelvények közül 5 édesvízi biofáciessel kezddik. Ez megfelel a földtani történések

rendjének: ugyanis a felskréta idszakot befejez kiemelkedés után az eocén lassú

negatív oszcillációkkal végbemen földkéregsüllyedéssel kezddik. A lepusztult és mé-
lyebbre került rétegeket elször édesvíz borította el. Azokon a helyeken, ahol a süllyedés

a tengerszintet is elérte, fokozódó tengeri hatás kezddött. A térszínileg kiemelkedettebb

részeken az édesvízi biofácies ki is maradhat, mivel mindjárt esökkentsósvízi biofácies

képzdhetik, a mélyebb szinteket már elfoglaló tengeri környezet miatt.

A Nyergesújfalu 19-es és az Esztergom 16-os sz. fúrások fels részén lev édesvízi

biofácieseket lokális tényezk okozhatták. Az alsóeocénben az oszcillációk süllyedéses

szakasza igen erteljes volt, mivel az édesvízi szakasztól egészen a tengeri szakaszig

követhetk a változások (2. ábra).

A középseocénben uralkodó a tengeri biofácies (Lábatlan 4-es, Mogyorósbánya

73, 75-ös sz. fúrás fels része, Esztergom 20-as számú fúrás), de a tengeri biofáciesek

dominanciája mégis kisebb visszaesést mutat az alsóeocén fels részében elért helyzethez

képest. Itt az oszcillációk süllyed és kiemelked szakasza egyensúlyban lehetett.

Au szelvény vizsgálata alapján legáltalánosabb érvényesség megállapítás a

változások oszcillációval való történése.

Ha a Theodoxns-, a Melanopsis-, Vivipavus- és Hydrobia-félék felskréta, illetve

pannon biofácies igényét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a felskrétához viszonyítva

(Déli-Bakony kszéntelepes összlet vizsgálata alapján) nincs lényeges eltérés, de a pan-

nonnal összehasonlítva igen. A pannonban ezek a nemzetségek majdnem kizárólag az

oligohalin brakk szakaszban éltek (vágyás már közel az édesvízhez). Az eocénben csak a

Viviparus-iéléV fordultak ott el. A többi említett nemzetség az eocénben még a mezo-

polyhalin brakk szakaszban gyakori, de némelyik az oligohalin tengeri szakaszban is

elfordult.

A faunaegyüttesek genezisét vizsgálva azt találjuk, hogy az önálló tengeri bio-

fácies mellett feltétlenül megkülönböztethet a tengertl csak idszakosan lefzdött
oligo-mezohalin tengeri biofácies, mely faunával jól jellemezhet. Ugyanígy, az édesvízi

szakasz mellett, jól elkülöníthet a lagunamorté biofácies, amelynek vize még nem
édesedett ki egészen, ezért faunája eltér az édesvízétl. De egy olyan szakasz is elvá-

lasztható, amely idszakos tengervíz-utánpótlást kap. Ennek is sajátos faunaegyüttese

volt. Úgy látszik, hogy ezek az önálló biofáciesek egymással párhuzamosan fejldtek

ki a felskrétától egészen a pannonig.

Az idsebb korok felskréta, eocén édesvízi biofáciesének fajszegénységét részben

éppen az indokolja, hogy akkor még számos olyan nemzetség, faj, amely ma édesvízben

él, az eocénben még esökkentsósvízi faj volt. (Theodoxus, Melanopsis, Vivipavus, Plan-

orbis). Természetesen lokális tényezk is okozhattak fajszegénységet. Egyetértünk

Strausz L.-val abban, hogy a Melánia distincta (XXI. tábla, 13.) és a melániás

márga többi faja is csökkentsósvízben élt és nem édesvízben. A statisztikus vizsgálatok

azt is igazolták, hogy a víz sótartalma leggyakrabban valóban 15— 2o%0-es volt, de

egyes esetekben magasabb és alacsonyabb sótartalmú is lehetett.
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Üj faj leírása

Theodoxus csolnokensis nov. sp. Bárt ha
(XXI. tábla, 4—6.; típuspéldány 5. ábra)

Holotypus: Magyar Állami Földtani Intézet gyjteménye, beltéri szám: E 435
E o c u s typicus: Csolnok 663. sz. fúrás
Stratum typicum: 446,8 — 447,3 m, középseocén kszenes homokk

Holotypus leírása: Magasság 4,58 mm
legnagyobb szélesség 4,8 mm
kanyarulatszám: 1,5

Búbrésze sérült, kezd kanyarulata hiányzik. Az utolsó kanyarulat a búb felé

megnyúlt, homorú oldalvonalú. Az oldalvonal homorulatban való átmeneténél gyengén

fejlett kiemelkedés mutatkozik. Díszítése fekete vagy barna, csúcsba futó, a kiemelke-

désnél megtör és kissé megvastagodó csíkokból áll. A csíkok száma 8—14, típuspél-

dányon 11.

Elfordulása a típuslelhelyen n pl., a stratum typicumban 8. Ezenkívül csak

a Csolnok 672 sz. fúrásból került el 1 példány 412,45— 413,10 m-bl. Mindig csökkent-

sósvízi szakaszban fordult el a mio-polyhalin brakk szakaszban gyakoribb, az oligo-

halin tengeri szakaszban csak 1 példánya fordult el.

Differenciál diagnosztikai bélyegek: A Theodoxus passyanus D e s h.

fajhoz áll közel alak tekintetében, de díszítése attól eltér. A Th. passyanus példányok

között csak egynél találtunk a növekedés egy szakaszában hasonló csíkos díszítést.

TÁBEAMAGYARÁZAT - EXPEICATION DES PLANCHES

XXI. tábla — Planche XXI,

1. Bithynia carbonaria (Mun. — Chalmas) 5 x
2. Hydrobia sp. 10 x
3. Hydrobia subulata D e s h. 10 x

4—6. Theodoxus csolnokensis Bartha F. nov. sp.
7— 8. Theodoxus passyanus D e s h. 5X

9. Theodoxus subornatus (D’Orb.)
10. Viviparus novigentiensis D e s h. 3X
11. Viviparus obliquatus D e s h. 3X
12. Tympanotonus hantkeni (M u n. — C h a 1 m a s) 2X
13. Melánia distincta Zittel 3X
14. Melanopsis doroghensis O p p h. 5 X

XXn. tábla — Planche XXn.

1 — 2. Meretrix hungarica Hantken 2X
3 — 4. Anoniia gregaria Bayan 2X

5. Brachyodontes corrugatus (Brongn.) 3X
6. Meretrix vilanovae (Desh.) 3X

XXIII. tábla — Planche XXIII.

1. Tympanotonus calacaratus (Brongn.) 2X
2. Calyptraea aperta (S o 1 a n d) 3 x
3. Turritella vinculata Zittel 3X
4. Strombus tournoueri Bayan term. nagys.
5. Tympanotonus diaboli (Brongn.) 2 X
6. Clavilithes noae Zittel term. nagys.
7. Tubulostium spirulaeum (Lám.) 2X
8. Turritella granulosa Desh. 2X

xxrv. tábla — Planche XXIV.

1 — 3. Aloidis exarata (Desh.) term. nagys.
4. Crassatella subtumida Bell. 1/2 nagys.

5— 6. Chama lamellosa Lám. term. nagys.

3*
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Examen biostratigraphique des formations éocénes á Mollusques
du Bassin de Dorog

Pár Dr. F. BARTHA et Mme A. KECSKEMÉTI-KÖRMENDY

Les 11 profils examinés du Bassin de Dorog ont traversé l’Écoéne, de 1 ’ Eocéné
inférieur á la fin de l’Éocéne moyen. Pár le moyen des examens plus détaillés de ceux
précédents, nous pouvons délimiter les changements de biofaciés d’une maniére plus

précise. Ainsi, nous avons réussi aj de délimiter d’une maniére plus rassurante les bio-

faciés d’eau douce et saumátres, et b) á distinguer les associations faunistiques ou bio-

faciés saumátre oligohalin, saumátre mésohalin-polyhalin, marin oligohalin— marin
mésohalin polyhalin, marin sublittoral et plus éloigné du cte. La partié plus profonde,
éloigné du cte de la mer ne signifie point l’existence des profondeurs bathyales ou
abyssiques, mais au plus c’est íme section un peu plus profonde de la zone néritique.

Sur les grandes lignes, l’ordre géochronologique des événements indique un
changement graduel, du biofaciés d’eau douce á célúi marin. Cela est prouvé pár le fait

d’avoir trouvé le biofaciés d’eau douce dans les parties inférieures de 5 profils de l’Éocéne
inférieur. Pár contre, dans l’Éocéne moyen, le biofaciés d’eau douce n’apparait que sur
un seul profil, tandis que le faciés marin est dominant dans les autres.

Les phases d’affaissement des oseillations étaient plus intenses dans l’Éocéne
inférieur, selon la preuve des biofaciés que l’on peut suivre du faciés d’eau douce jusqu’au
faciés marin. Dans l’Éocéne moyen, le biofaciés marin est déjá devenu dominant, mais
pár rapport á la fin de l’Éocéne inférieur, sa dominance était un peu en recul, c’était

pourquoi les oseillations de soulévement et d’affaissement devaient étre en équilibre.

L’Éocéne supérieur est généralement caractérisé pár le faciés marin, ce qui indique que
l’affaissement est redevenu le mouvement dominant.

Én examinant la tolérance oecologique des espéces, il a été frappant que c’était

Bithynia carbonaria seule qui s’est avérée íme espéce indiquant exclusivement l’eau

douce. La phase saumátre oligohaline est aussi trés pauvre en espéces (surtout des Vivi-

parus), ce qui s’explique pár le fait qu’au cours de l’adaptation des organismes — á
partir du biotope primordial de la mer jusqu’á l’eau douce — les mémes genres qui sont
actuellement caractéristiques de l’eau douce, étaient encore saumátres dans l’Éocéne.

C’était ainsi que les Theodoxus, les Planorbis, Melanopsis doroghensis n’apparaissaient
point dans l’eau plus douce que la phase saumátre méso-polyhaline. II páráit que la

plupart des espéces des genres ne s’étaient adaptées á l’eau douce que plus tárd, dans
le Pannonién ou dans le Pléistocéne.
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Nous sommes d’avis qu’en outre des biofaciés marin et d’eau douce qui représen-
tent une ligne á part de l’évolution, on trouve des preuves de plus en plus nombreuses
pour l’évolution indépendante des biofaciés saumátres ayant le caractére lagunaire ou
de lagune morte, du C’rétacé jusqu’au Pannonién.

Theodoxus csolnokensis nov. sp. B a r t h a
(Planche XXI, fig. 5)

Holotype: Collection de l’Institut Géologique de Hongrie. (No. d’inventaire: E. 435.)
I.ocus typicus: Csolnok, forage No. 663.
Stratum typicum: 446,8 á 447,3 m, grés liguitifére de l’Éocéne moyen.

Description de l’holotype: Hauteur: 4,52 mm
largeur maximum: 4,8 mm
nombre des tours: 1,5

La partié gauche est déteriorée: le premier tour manque. ha ligne latérale du
demier tonr est allongée, concave. La oü la ligne latérale passe á la concavité, on voit
une faible caréne. L’omementation consiste en stries noiíes ou brunes, concourant á
l’apex, se brisant á la caréne, et grossissant un peu. Le nombre des stries est 8 á 14,
l’échantillon-type en porté 11.

On a récolté n exemplaires á la localité-type, 8 dans la couche-type. En outre,

on n’en a trouvé qu’un seul exemplaire, dans le forage de Csolnok No. 672, de 412, 45 á
413, 10 m. Elle se rencontre toujours dans la phase saumátre, étantplus fréquente dans la

phase saumátre mio-polyhaline; dans la phase maríné oligohaline on n’en a récolté
qu’un exemplaire.

Caractéres diagnostiques différentiels: En ce qui conceme
sa forme, notre espéce est la plus voisine de Theodoxus passyanus Desli,, mais són
omementation est différente. Parmi les exemplaires de Th. passyanus nous n’avons
trouvé qu’un seul qui montrait une omementation striée, pareille á notre espéce, dans
une certaine étape de són accroissement.



AZ ÉNY-I MÁTRA FÖLDTANI ÉS VULKANOLÓGIAI VISZONYAI

Dr. KUBOVICS IMRE*

(XXV-XXIX. táblával)

Összefoglalás: A három részre tagolható Mátra-hegységi vulkáni összletbl [23] az
ÉNy-i Mátrában csak az alsó és középs csoport mutatható ki. A középsmiocén vul-
kánosság els terméke a helvéti slir-homokkösszletre települ piroxénes andezittufa,
amelyben a vízi lerakódásnak megfelelen jelents elváltozás, kloro-oxivulkanitosodás
észlelhet. A vulkáni törmelékszórás közben és után több kisebb lávaömlés volt, ami
tengeralatti nedves környezet következtében jellegzetes hipovulkanitokat szolgáltatott
(oxiamfibolos-glaukonitos andezit). Kitörése a helvéti tenger visszahúzódását, illetleg
feltöltdését eredményezte, ennek megfelelen a kissé denudált térszínre települ „középs
riolittufa” már túlnyomóan szárazföldi keletkezés és a tortonai emelet kezdetét jelzi.

A tufaszintek és az ásvány-kzettani jellegek alapján két részre tagolható középs
andezitcsoport els kitöréseinek gyengén hipomagmás jellege fokozatosan ortomagmássá
válik. Anyaga — az alsó andezitcsoporthoz hasonlóan — több kisebb kitörési központból
származtatható. Elterjedése és földtani helyzete a vulkáni tevékenység fokozatos K-re és
UK-re tolódását igazolja.

Az andezitosszlet lepusztult térszínére települ tortonai üledékes kzetek (hetero-
szteginás tufit, diatomaföld, lithothamniumos mészk) rétegtani helyzete a vulkáni mkö-
dés alatti, az áthalmozott andezittufa és andezittömb-kavicsszintek pedig a vulkáni mkö-
dés utáni erteljes lepusztulásról tanúskodnak.

Az ÉNy-i Mátra ásvány-kzettani és földtani vizsgálatával fleg Szabó J.

[19], Mauritz B. [io], id. N o s z k y J. [13, 14], Schréter Z. [18], Mezsi
J. [x 1 ] és Hajós M. [2] foglalkozott. A geomorfológiai viszonyokat Láng S. [8]

és Székely A. [24] ismertette. A mátrai magmás tömeg és környezetük kölcsön-

hatását, a liipo- és metamagmás folyamatokat, továbbá az andezitpadok települési hely-

zetét és ebbl levonható következtetéseket Szádeczky-Kardoss E. kutatásai

tisztázták [20, 21]. Ehhez kapcsolódnak az ÉNy-mátrai újabb földtani-vulkanológiai és

ásvány-kzettani vizsgálatok is.

A térképezett terület (1. ábra) földtani képzdményeit az eddigi irodalmi adatok

és a jelenlegi kutatások alapján a következképpen csoportosíthatjuk (I. táblázat).

Az ÉNy-Mátra rétegtani beosztása
I. táblázat

Képzdmény Kor, emelet

1. Nyirok, lösz, agyag, andezitkavics
2. Andezitkavics, andezittömb és áthalmozott andezittufa
3. Lithothamniumos mészk, diatomás palaösszlet, heteroszteginás

. tufit

4. Vulkáni összlet
5. Homokk- és slirösszlet

pleisztocén
pliocén-szarmata

tortonai
tortonai -helvéti
helvéti

A Mátra-hegységi miocén vulkáni összlet Szádeczky-Kar-
doss E. szerint alsó, középs és fels részre tagolható [23]. A térképezett területen a

* Készült az MTA Geokémiai Kutató Laboratóriumában és az ELTE Ásván}--Kzet tani, Intézet

ben. Eladta a Geokémiai Bizottság 1963. április 22-i szakülésén. Kézirat lezárva 1963. VI. 8-án.
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fels csoport — a jelenlegi ismereteink szerint — hiányzik. A tufa- és agglomerátum-

szintek, valamint az andezitpadok ásvány-kzettani jellege alapján az alsó és középs
csoportot a következképpen tagolhatjuk (II. táblázat):

Az ÉNy-mátrai vulkáni összlet tagolása
II. táblázat

andezitlávapad (2)

audezittufa és andezitagglomerátum (2)

Középs andezitcsoport andezitlávapad (1)

andezittufa és andezitagglomerátum (1)

tortonai

középs riolittufa

Alsó andezitcsoport
álsó andezit

helvéti
alsó andezittufa és tufás agglomerátum

Egyes területeken a felsbb szintek lepusztultak, vagy részben eredetileg is hiá-

nyozhattak. A legteljesebb szelvény a Nyikom alján mutatkozik (2. ábra).

A változó karbonáttartalmú (CaCOs 15— 25%, ritkábban 30— 40%, a Farkaslyuk

környékén 0—2%), helyenként kovaszivacsts (XXV. tábla, 1.) és növénymaradványos

regressziós lielvéti slir-hoinokkösszletre — az eddigi felfogástól eltéren — az egész

hegység területén kb. 20— 40 m vastagságú andezittufa települ. Kzettani
alapon — a kelet-mátrai viszonyoknak megfelelen — két szintre tagolható: a) változó

szín (sárga— barna, zöld, vörös) finomszemcséj tufa (alsó szint), és b) fehéres— sárga—
barna, szürke, vörös, uralkodóan 0,5— 1,5 cm-es ,,horzsaklapillik”-bl álló tufás agglo-

merátum (fels szint). A két szült csaknem mindenütt kimutatható, de a határ gyakran

elmosódott. A kémiai (III. táblázat) és a megállapítható eredeti ásványos összetétel

— neutrális plagioklász (andezin-labradorit) augit és némileg kevesebb hipersztén —
közel azonos. Az összetételben mutatkozó különbség inkább az átalakulásból, az utó-

lag felvett jelents, de helyileg ersen változó víztartalomból, az alsó szint nagy karbonát-

tartalma (Ágasvár— Óvár) pedig a lerakodási körülményekbl adódik.

III . táblázat
Az alsó andezittufa

és tufás agglomerátum kémiai összetétele
Elemz: dr. Simó B. és Kovács B.-né

I

%
2
0/
/o

Si0 2 53,03 49,97
TiO, 1,03 1,17
AI2O3 12,89 17,07
Fe 20 3 8,83 0,50
FeO 1,44 1,30
MnO 0,07 0,00
MgO 2,77 1 ,64
CaO 7,78 4,30
Na zO 2,40 1,27
k 2o 2,02 0,75
H.O + 3,86 14,88
h 2o- 2,70 0,46
p 2o s 0,25 0,62
co 2 0,47 o,59

Összesen

:

99,54 100,52

1. Oxiandezittufa, Mátraverebélv, Rednek (ÉNv-Mátra)
2. Tufás andezitagglomerátum, Tar, Katruzsa (ÉNy-Mátra).
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Nagyobb eredeti különbség a szövetben, az üveges anyag és a fenokristályos

elegyrészek arányában van. A fels szint helyenként (tari Cseviee-völgy) jelents meny-
nyiség 2— 3 cm 0-j gyengén kontaktizált agyag- és homokkzárványt tartalmaz, ami
a kiszórt vulkáni anyag kis hmérsékletére utal.

Az alsó andezittufa a Ny-Mátra és K-Cserhát területén egyaránt túlnyomóan
vízben rakódott le, amit a rétegzettségen és a részleges áthalmozódáson kívül az Ágasvár-
óvári jelents karbonáttartalom (helyenként 5 — 10%), valamint a hencsevölgyi (Gömör-
kapu) növénymaradványok (XXV. tábla, 2.) is igazolnak. Ebbl adódik az andezittufa

változatos kifejldése, jellegzetes átalakulása.

1. A fenokristályos elegyrészek arányában az utólagos átalakulás következtében

a szinteken belül is jelents eltérés alakult ki. A közeg pH -jától, ill. a />H -változástól
függen helyenként a földpát, máshol a piroxén (fleg augit és némileg kevesebb hiper-

sztén) került túlsúlyba' A plagioklászokon kétféle átalakulás mutatható ki: a) A zónás

szemcsék belsejében, bázisosabb magjábankezdd agyagásványosodás (XXV. tábla, 3.) és

b) az egynembb szemcsék szegélyén, továbbá a hasadási lapok mentén kezdd, gélszer,

részben sugaras kiválás (kovásodás: opálosodás, kalcedonosodás). A lebontási termékek
alapján az els átalakulás semleges vagy lúgos közegben történt. A második esetben — az

elsvel ellentétben — gyakran csak egy-egy bels mag jelzi az eredeti ásványt (XXV.
tábla, 4.). Jellemz, hogy a hipersztének csaknem teljesen épek, esetleg gyenge kloritoso-

dás-szerpentinesedés észlelhet. Mivel a rombos piroxénekre a savak — nnt ismere-

tes — kevésbé hatnak, valószínnek látszik, hogy az átalakulás savanyú közegben ment
végbe. Ebben az esetben a kocsonyásán oldódó földpát kovaanyaga helyben maradhatott.

E feltevést megersíti, hogy az átalakulás területileg túlnyomóan a ma is mköd szén-

savas források környékére korlátozódik (Csevice-völgy)

.

2. Az alsó andezittufa és tufás agglomerátum jelents része (Farkaslyuk É-i

oldala, Kerdtet—Rednek, Kecskés-völgy, Hegyes-hegy— Gombástet, Csitárdomb) a

fentebbinél erteljesebben, kloro-oxivulkanittá alakult át. A klorovulkanitosodási folya-

mat els terméke optikailag amorf, gyakran körkörös vagy sugaras zöld anyag (XXVI.
tábla, 9., ió.), amely fokozatosan részben klorittá (XXVI. tábla, 11.), krizotillá és talkszer

anyaggá, továbbá agyagásvánnyá, fleg nontronittá, ritkábban montmorillonittá és

szericitté változott át. A fenokristályos elegyrészek csaknem teljesen lebontódtak, a

földpátok helyét gyakran csak a körkörösen sugaras nontronit-halmazok jelzik (XXVI.
tábla, 12.).

A kloroandezittufa felfelé rendszerint oxiandezittufába megy át. Az átmenet

makroszkóposán élesnek látszik, mikroszkóposán fokozatos. A színezanyag túlnyomóan

bama-vörösesbarna amorf ferrioxi-hidroxid, amely részben goethitté, ill. hidrohematittá

alakult (XXVII. tábla, 5.). A tömör andezittörmelék oxidációs foka általában lényegesen

kisebb, mint a lazább üveges-szubnnkroszkópos anyagé. Helyenként (Rednek) jelents

opálkiválás, st limonitból és opálból álló részleg is megfigyelhet (XXVII. tábla, 7.).

Az oxitufa összvastartalma (10,27%), az oxidációs foka (Fe„ = 12,64) kiemelked.

Farkaslyuk és Kerdtet között az alsó andezittufa helyenként áthalmozódott,

ill. tufitos jelleg, amit a görgetett kvarcszemcsék és az ortoklász megjelenése is igazol

(XXVII. tábla, 8.).

A kloro-oxivulkanitok kialakulását Szádeczky-Kardoss E. vizsgálatai

tisztázták [20]. Emiek alapján a vízbe hullott északnyugat-mátrai alsó andezittufa

exometavulkanitnak minsíthet. A fels szint oxidációja (limonitosodása) kis mélység-

ben, ill. részben a felszínen történhetett.

Az alsó andezittufára változó vastagságú (2 — 3 m, ill
.
30— 50 m) és különböz

kifejldés andezit települ, amely Mátrabérctl kezddleg D-i— DNy-i

irányban (Óvár— Hegyes-hegy) a Nvikom aljáig, ill. tovább ÉNy-felé a Csevice-völgyig
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i. ábra. Az IvNy-Mátra földtani térképe. Magyarázat: Helvéti: i. Homokk és agyagmárga
(slirj, 2. Alsó andezittufa és tufás agglomerátum, 3. Alsó andezit, 4. Pszeudoagglomerátumos alsó andezit,

5. Biotitos andezittufa. Tortonai: 6. Középs riolittufa, 7. Kovásodott középs riolittufa, 8. Középs-
andezittufa és tufás agglomerátum (1), 9. Középs andezit, 10. Pszeudoagglomerátumos középs andezit ti),

11. Középs andezittufa és tufás agglomerátum (2), 12. Dacit-andezitodaeit, 13. Középs andezit (2)

,

14. Középs hidroandezit, 15. Középs oxiandezit, 16. Pszeudoagglomerátumos középs andezit (2),

17. Andezittelér, 18. Karboandezittelér, 19. Heteroszteginás tufit és lithothamniumos mészk 20. Diato-
más összlet. Szarmata — pliocén: 21. Áthalmozotí andezittufa, 22. Áthalmozott andezittufa és ho-
mok, 23. Andezitkavics, 24. Áthalmozott riolittufa. Pleisztocén: 25. Andezit kavics, 26. Tösz,

agyag, nyirok, 27. Teraszhomok, 28. Törésvonal, 29. A— A szelvények iránya
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félkör— kör alakban nyomozható (1. ábra), az Ágasvár K-i és DK-i oldalán (Csörg-patak)

már hiányzik. A mai elterjedésébl valószínnek látszik, hogy eredetileg a fenti pontok

közötti területet összefüggen borította, de az erteljes tortonai—szarmata tektonikai

mozgások hatására (az ÉNy— DK-i és ÉK— DNy-i irányú törésvonalak mentén) fel-

darabolodott és lepusztult. A lepusztulást az andezit mai ásvány-kzettani jellege is

alátámasztja.

Az alsó andezit vastagsága, továbbá részben az ásványos összetétele területileg

eltér. Három jellegzetes típus különíthet el: 1. Cseviee-völgyi, 2. ágasvári, 3. nyikomi.

A tari Cseviee-völgyi andezit mindössze 2— 3 m vastagságú pádból áll. Lényeges

elegyrészei: neutrális-bázisos plagioklász, augit és kevesebb liipersztén. A piroxének az

utólagos átalakulás következtében rendszerint csak nyomokban mutathatók ki. Az ande-

zit jelents része lyukacsos-sejtes szövet, a 2 — 3 mm 0-j üregeket részlegesen sárga

vagy fehéres-sárga átalakulási termék, túlnyomóan nontronit tölti ki. Az üregek növeke-

désével az összefüggés megszakad és az anyag — a vékonylemezes— vékonypados kifejl-

désnek megfelelen — finomszemcséj „rétegzett” pszeudotufává esik szét. Az átalakulás

a lemezek, ill. padok mentén, többnyire a nagy piroxének lebontódásával kezddik.

E folyamat és a nontronit keletkezése a tengervíz lúgos kémhatását igazolhatja. A Cseviee-

völgyi andezitpad eredeti vastagsága — mivel alatta és felette valódi tufa is van —
nehezen állapítható meg, de a szövete alapján (uralkodóan 1—5 /<-os szemcsékbl álló

alapanyag) vékony lehetett.

2. Ágasvár és Óvár közötti szakaszon az andezit kb. 30— 50 m vastagságú.

Ásványos összetétele változó, az összleten belül kétféle típus különböztethet meg:

a) karbonátos-piroxénes és b) oxiamfibólos andezit. A két változat térbeli kapcsolata

a rossz feltárási viszonyok miatt nem tisztázható.

a) A karbonátos piroxénandezit lényeges elegyrészei bázisos-neutrális plagioklász

(labradorit-bytownit), augit, kevés — kizárólag porfiros — hipersztén és kaiéit.

A hipersztén utólag gyakran augitosodik (XXVIII. tábla, 13.). (Ezzel azonos jelenséget

észlelt Pesthy L. is a K-Mátrában.) A változó, többnyire 1% alatti karbonáttarta-

lom — a közel 10%-os CaC0 3
-tartalmú fekv andezittufával összhangban — a helvéti

agyagmárga-liomokk hatását tükrözi.

A szövet (mikroholokristályos porfiros) és a plagioklászok jellege alapján ezzel

azonosítható a Hegyes-hegyi alsó andezit is, amely jelents részében pszeudoagglome-

rátumosodott, de a Cseviee-völgyi kifejldéssel ellentétben ökölnyi, fejnagyságú, ritkáb-

ban 30— 50 cm átmérj tömbökké és tufás kötanyaggá esett szét.

b) Az oxiamfibolos andezit a plagioklász mellett 1 — 2% bazaltos amfibolt,

továbbá nontronitot, kevesebb kloritot és kb. 10— 15%, helyenként 20—30% zöld üregki-

tölt anyagot tartalmaz. A fentebb ismertetett piroxénandezit vizsgálata alapján lehetsé-

ges, hogy a bazaltos amfibol apiroxénuralitosodása és oxidációja révén (piroxén-zöldamfi-

bol-bazaltos amfibol) keletkezett. Részleges átalakulás esetén a bels zöld magot ersen

pleokróos szegély határolja, ami a fenti feltételezést alátámasztja. Az alapanyag átalaku-

lási terméke a jellegzetes barnás színe, pleokroizmusa és a fény-, ill. kettstörése alapján

Puc. 1. reoJiorHMecKaa KapTa ceBepo3anaAHOH mbcth rop MaTpa. JlereHaa : r e ji b b e t : 1. necBa-
hhkh h rjiHHHCTbie Meprean (m/iMpbi), 2. Hhhchhb aHfle3HT0Bbie Ty4>bi h Tyct>OBbie amoMepaTbi, 3. Hn>KHne
aHjje3HTbi, 4. Hn>KHne nceBAoar/ioMepaTOBbie aHAe3HTbi, 5. EHOTHTO-anAe3HTOBbie Ty<}>bi. T o p t o h : 6.

CpeAHHe pHOJiHTOBbie Ty<}>bi, 7. OnpeMHejibie cpeflHiie pnoaHTOBbie Tyt|jb!, 8. CpeAHHe aHAe3HT0Bbie Tyc()bi h
TyiJioBbie ar/ioMepaTbi (1), 9. CpeAHHe aHAe3HTbi, 10. CpeAHHe nceBAoarjioMepaTOBbie aHAe3HTbi (1), 11.

CpeAHHe aHAe3HTOBbie Ty(})bi h TV<})OBbie arjiOMepara (2), 12. üauHTbi — aHAe3HT0-AauHTbi, 13. CpeAHHe
aHAe3HTbi (2), 14. CpeAHHe rHApoaHAe3HTbi, 15. CpeAHHe 0KCHaHAe3HTbi, 16. CpeAHHe nceBAoarjioMepaTOBbie
aHAe3HTbi (2), 17. AHAe3HT0Bbie aaüKH, 18. Kap6oaHAe3HTOBbie abhkh, 19. TyijxjiHTbi c Heterostcgina 20.

AnaTOMOBaa TOAina. C a p m a t : 21. PlepeoTJioiKeHHbie aHAe3HTOBbie Tyijibi, 22. nepeoTJioweHHbie 3hac3h-
TOBbie Tytfibi h necKH, 23. AHAe3HT0Bbie BaayHa, 24. nepeoTJio>beHHbie pnoaHTOBbie Ty(})bi. rineiíCTOueH:
25. AHAe3HTOBbie BaayHa, 26. Jleccw, rauHbi, caManw, 27. TeppacoBbie necnn, 28. JIhhhh pa3AOMOB, 29
A — A — HanpaBAeHne pa3pe30B
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túlnyomóan nontronitnak minsült. A földpátok repedéseit — amelyek gyakran az alap-

anyagba is átnyúlnak — továbbá részben az üvegzárványok helyét is vermikulitszer

anyag tölti ki, amelynek egy kis része már a biotit optikai sajátságait mutatja. A fokozódó

átalakulást az ismétld kitörés okozta hhatás is elsegíthette. Az 1- 5 mm-es üregeket

kitölt zöld anyag színe, fénytörése és jellegzetes halmazpolarizációja a glaukonitra

emlékeztet (XXVIII. tábla, 14.). E feltételezést a szmképelemzés és a röntgenvizsgálat

is igazolta (IV. táblázat).

IV. táblázat

A glaukonit röntgenelemzési adatai

Elemz: Gyré G.-né

Bonneterre, Missuri
Ágasvár (Mátra),
640 m-es csúcs

I/I. d A I dhkl

2 10,0 _
— — ke 7,0
I 4,9

— —
5 4,5 e 4,5

5 3.67 e 3,65

7 3 . 3 i e
- 3-32

2 3.09 e 3 ,o 8

2 2,86 így 2,88
1 2,68 igy 2,69

10 2,58 e 2,58

5 2,40 ke 2,40
1 2,26 igy 2,25
2 2,14 gy 2,13
2 2,00 gy (d) i ,99
1 1,82 így 1,82
1 1,718 igy 1,716

5 1,656 ke 1,650
10 1,516 e 1,516— — igy 1,444
2 1,501 — —
1 i ,379

— —
1 i ,337 igy 1,340
2 1,306 gy 1,305— — igy 1,278
1 1,254 igy 1,252
1 1,204 így 1,202

Becsült intenzitás jelölése: e = ers, ke = közép ers, gy = gyenge, igy = igen gyenge, d = diffúz

A glaukonitot az alapanyag felé rendszerint néhány /< 0-j színtelen-világos-

zöld, az optikai jelleg alapján szericitnek minsíthet anyag határolja, a bels része

pedig többnyire nontronittá alakult át (XXVIII. tábla, 14.).

3. A nyikomalji andezit az uralkodóan 1 — 2 mm-es plagioklászok és 0,1 — 1,0

mm-es piroxének mellett nagy mennyiség üveget tartalmaz. Szövete pilotaxitos-

hialopilites. A plagioklászok (XXVIII. tábla, 16.) lebontódása a nagy mennyiség üveg-

zárvány körül kezddik. A színes szilikát augit és némileg kevesebb hipersztén. Az augiton

orientált, a hiperszténen pedig augitos továbbnövekedés észlelhet (a mátrai hipersztének

augitkoszorúit elsként Mauritz B. ismerte fel [10]). E jelenségek arra utalnak,

hogy a porfiros elegyrészek, Szádeczky-Kardoss E. vizsgálatainak meg-
felelen [21], a kiömlés után az alapanyag rovására jelentsen megnövekedhettek, eset-

leg új porfiros elegyrészek keletkezhettek (XXIX. tábla, 17.).

Az alsó andezit változó, általában ersen bázisos kémiai összetétele (V. táblázat)

elssorban a lebontódás, ill. az átalakulás következménye.
Az ismertetett ásvány-kzettani és földtani jellegek szerint az alsó andezit nagy

víztartalmú üledékes összleten tört át, és sekély vízbe vagy esetleg részben nedves

tufára ömlött. Az ebbl adódó transzvaporizáció nagy H
2
0-tartalmú hipomagma kelet-
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kezéséhez vezetett. Ez okozhatta a pszeudoagglomerátumosodásra hajlamos szövet, a
finomlemezes, esetleg sávos andezit kialakulását (Csevice-völgy, Hegyes-hegy) és az er-
teljes nontronitosodást. Az ágasvári andezitet kristályossági foka alapján a meg-
merevedés utolsó stádiumában érhette az erteljesebb transzvaporizáció. Ebbl adódó
nagy viszkozitása miatt a nagy nyomású vízgz már kevésbé diszpergálhatott, ennek
következtében felfújta a lávát.

V. táblázat
Az alsó andezit kémiai összetétele

Elemz: dr. S i m ó B. és Kovács B.-né

Glaukonitos
andezit

Ágasvár, 640
111-es csúcs,

%

Piroxénande-
zit

Nyikom-
Remete-hegy,

%

Si0 2 50,60 54,09
TiOa 0,96 1,29
A1 20 3 21,60 18,34
Fe 20 3 6,23 4,59
FeO I,6l 3 ,9 i

MnO 0,00 0,11
MgO 1,83 2,17
CaO 9,55 9,16
Na20 2,58 2,11
k 2o i ,75 1,71
H.O +

2,69 1,20
h 2o- o,59 0,93
p2o 5 0,70 0,61
COo 0,00 0,00

Összesen: 100,69 100,22

A H
2
0 elpárolgásával a tengervízbl, a harántolt üledékes kzetekbl (glaukoni-

tos homokkbl és alsó riolittufából) felvett, továbbá részben a földpátokból kioldott

alkáliák hatására az üregek falára fokozatosan kiválhatott a glaukonit. A glaukonitos

alsó szinten a plagioklász-földpátok teljesen épek, esetleg részben kissé bontottak. A fels

részen azonban már csak a megmaradt nyomokból következtethetünk a többnyire káli-

földpátos (szanidines?) összetételre, amit a viszonylag nagy Ba-tartalom (0,5—1%) is

alátámaszt. A káliföldpátok keletkezése is — a fentiekhez hasonlóan — a tengervíz

transzvaporizációjára, ill. ebbl adódó K- és Na-metaszomatózisra vezethet vissza.

Ennek kisebb hmérséklet szakasza és részben a tengervíz okozhatta a földpátok további

lebontódását. A transzvaporizáció okozta átalakulás délen lényegesen kisebb volt.

A szöveti és az ásvány-kzettani jellegek alapján az andezit több kisebb kitörési

központból származtatható. Az alsó összlet a tenger alatti kifejldésnek megfelelen

szorosan kapcsolódik a helvéti üledékképzdéshez. Kitörése közben, valamint után a

tenger teljesen visszahúzódott, és hosszabb lepusztulási idszak következett, ami els-

sorban a tufa részleges lepusztulásával és áthalmozódásával igazolható. Ennek meg-

felelen a helvéti emelet zárótagjának tekinthetjük.

A,,középs riolittufa”az alsó andezitösszlet kissé lepusztult térszínére

rakódott le. Vastagsága változó (Hegyes-hegy környékén 20— 30 m, a tari Csevice-

völgyben 40— 50 m, Farkaslyuk ÉNy-i oldalán helyenként kb. 70— 80 m), ami részben

a kitöréstl való távolság, részben a kitörés utáni lepusztulás következménye lehet.

Uralkodóan változó méret (1 — 2 nnn-tl 1 — 2 cm-ig) horzsakbl áll. A színe ennek

megfelelen fehéres-sárgás szürke, az átalakult változatoké (Ágasvár— Csörg-patak,

Csert-patak) zöld. Fenokristályos elegyrészként túlnyomóan neutrális plagioklászt

— helyenként szanidint —
, kevés kvarcot, ritkán tridimitet, színes szilikátként biotitot

és amfibolt tartalmaz. A fenokristályos elegyrészek aránya területenként változik.
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Kercltettl É-ra (Macskás-völgy) a szanidines-biotitos horzsak (jelents cirkon-

tartalommal) az uralkodó. Farkaslyukon pedig a zöld amfibol van túlsúlyban a biotittal

szemben. A biotit részben klorittá, a Gömör-hegyen leuchtenbergitté alakiüt.

A Hegyes-hegy É-i oldalán (a Hasznos— ágasvári turistaúton) a pusztakkútüioz

hasonló [6 ], „telérszeren” kovásodott riolittufában a horzsak fokozatosan szferolittá

és apró kvarckristályok halmazává alakult. A földpátok (oligoklász— andezin—labrado-

rit) és a színes szilikátok (biotit és amfibol) teljesen épek. A kzet a szövet, az ásványos

és kémiai összetétel (VI. táblázat) alapján egyaránt „riolitnak” minsült. A tufából való

származás ersebb átalakuláskor már alig, ill. nem mutatható ki. Keletkezése a rossz

feltárási viszonyok miatt nehezen tisztázható, de lehetséges, hogy az ersebb kovásodás

folytatásába es fedett kis kúp valódi riolitból áll, és esetleg elmek feltörése okozhatta

a fent említett átalakulást.

A középs riolittufa Óvár és Ágasvár környékén ersen, Nyikom alatt gyengén

szferolitos. Mivel az átalakulás és az andezitkitörés között összefüggés látszik, a szferoli-

tosodást túlnyomóan a vulkáni h okozta átkristályosodásnak tekinthetjük.

A középs riolittufa a burdigalai „alsó riolittufánál” bázisosabb jelleg (VI. táb-

lázat). A kémiai és ásványos összetétel alapján egyaránt dácitosnak minsül. A „középs
riolittufa” azonban rétegtani fogalommá vált, éppen ezért jelenleg célszerbbnek látszik

az eredeti elnevezés megtartása.

VI. táblázat
Alsó és középs riolittufa kémiai összetétele
Elemz: dr. Simó B. és Kovács B.-né

I.
0/
/o

2.

%
3-

%

SiOa 68,52 64,72 74,72
Ti0 2 0,22 1,66 o,34
AI2O3 11.97 13,55 11,80
Fe 20 3 2,29 0,24 0,28

0,36FeO 1,55 0,07
MnO 0,03 0,00 0,00
MgO 0,11 0,73 0,22

3,67CaO 3.30 4,03
Na20 3,44 2,93 2,43
K 2Ö 2.44 4,16 3,46
h 2o +

3.74 5,i7 I,6l
h 2o- i ,35 2,32 0,57
p 2o s 0,10

0,81
0,67 0,73

co 2 0,16 0,09

99.87 100,41 100,28

2. Alsó riolittufa, Bájpatak (ÉK-Mátra)
3. Középs riolittufa, Ágasvár-Csörg-patak (ÉNy-Mátra)
1. Kovásodott középs riolittufa, Hegyes-hegy (ENy-Mátra)

A riolittufa anyaga, P a n t ó G. feldolgozásának megfelelen, túlnyomóan egy

nagyobb központi kitörésbl származtatható, de az andezitlapillik mérete és gyakorisága

alapján (Farkaslyuk ÉNy-i oldala, Csörg-patak) kisebb kitörési központok az ÉNy-
Mátra területén is valószínsíthetk.

A középs riolittufára Szádeczky-Kardoss K. meghatározása szerint

az úgynevezett változékony andezitösszlet települ. Az ÉNy-Mátrában
a középs csoporton belül két andezittufa— andezitagglomerátum szint és két lávapad

(1. és 2.) mutatható ki. Az andezitpadok egységes összefügg szintként nem nyomoz-
hatok, ennek következtében a két tufaszint gyakran összeesik, nehezen vagy nem külö-

níthet szét. Ebbl adódhatik a helyenként (2. ábra) 100 m-t is meghaladó vastagsága.
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Az összlet legalsó szintjét különböz, általában 0,5— 30 ni vastagságú andezit-
tufa vagy tufás agglomerátum alkotja, amely fenokristályos elegyrész-
ként rendszerint labradoritos plagioklászt, amfibolt és piroxént tartalmaz. Ásványos
összetétele változó. A Kerdtettl É-ra az amfibol, máshol az augit az uralkodó színes
szilikát. A hipersztén többnyire alárendelt, de a felsbb szintekben gyakoribbnak látszik.

Egyes padjai a szemeseméret és a szín tekintetében kissé az alsó andezitcsoport legalsó
tufaszintjére emlékeztetnek. Legjellegzetesebb kifejldése a Farkaslyukon van, ahol
helyenként (a Cseviee-völgyben a Hencse-völgy végén amfibolos-biotitos, kissé horzsa-
köves (részben áthalmozott) tufa alakjában csaknem fokozatosan fejldik ki a középs
riolittufából. Az alsó szintje többnyire finom tufa, felfelé ökölnyi, fejnyi, ritkábban 20— 30-

DDK

á[v7] sQbb] wQTT] //HÓD 12[M} WÜZZZ3

0 500 1000 1500 2000 m

2
. ábra. A ) Földtani szelvény Zagyva—Macskás-patak és Csitárdomb—Nyikom (Ny-i csúcs) között. M a-
gyarázat: II elvéti: 1 . Homokk és agyagmárga (slir), 2 . Alsó andezittufa és tufás agglomerátum,
3. Alsó andezit, Tortonai: 4 . Középs riolittufa, 5 . Középs andezittufa és tufás agglomerátum,
6

. Középs andezit ( 1 ), 7 . Középs andezittufa és tufás agglomerátum
(2 ), 8 . Középs andezit ( 2 ), 9 . Andezit-

tufa, 10 . Sejtes andezit. Szarmata — pliocén: 11 . Áthalmozott andezittufa, 12 . Áthalmozott
andezittufa és homok. Pleisztocén: 13 . Teraszhomok, 14 . Törésvonal

Puc. 2. A. reonorunecKHM pa3pe3 uepe3 3agbBa — MauKaiunaTaK h MuTapgoMó — Hí>hkom (3-h BepmuHa)
JI e r e h g a : r e g b b e t : 1. PlecMaHHKH h rgHHHCTbie Meprenn (mnupbi), 2. Hhwhhc aHge3HT0Bbie Tyijibi

m Tyt{)OBbie arnoMepaxbi, 3. HioKnne aHge3HTbi. T o p t o h : 4. Cpegmie pnoJiHTOBbie Tyijibi, 5. CpegHHe aHge-
3HTOBbie Ty(j)bi 11 TyíjioBbie arnoMepaTbi, 6 . CpegHue aHge3HTbi (1), 7. CpeAHue aHAe3HTOBbie Tyijibi h TycJioBbie
arnoMepaTbi, 8 . Cpemme aHge3HTbi (2), 9. AHge3HTOBbie Tyijibi, 10. HMencTbie aHge3HTbi, CapMaT — nnHO-
ix e h : 11. nepeoTJio>KeHHbie aHge3HT0Bbie Tytjibi, 12. nepeomo>KeHHbie aHge3HTOBbie Tyijibi h necKH. Iljieií-

CTOueH : 13. TeppacoBbie necKH, 14. JIhhhh pa3A0M0B

cm-es tömbökbl álló tufás agglomerátumba megy át. A finom tufa és a durvább pirók

lasztikum helyenként (Farkaslyuk) többször váltakozik. Gyakran ersen bontott, ami a

terület földtani viszonyaiból, a lebontás és átalakulás jellegébl, az intenzív karbonátoso-

dásból következleg az utólagos tengerelöntés (Csevice-völgy, Szakadék-völgy, Macskás-

völgy) és részben az utóvulkáni mködés (Hegyes-hegy) hatásának tulajdonítható.

Az ers lepusztulás, a középs andezitcsoport 1. andezitpadjának lokális elterje-

dése, valamint a terület fedettsége miatt a tufás agglomerátummal elválasztott két

lávapad egy szelvényben csak a hasznosi várnál és a Nyikom alján tanulmányozható

(2 . és 3 . ábra) . Alsó része kissé pszeudotufásodott—pszeudoagglomerátmnosodott . A lepusz-

tulás mellett részben ez okozhatta a fekv tufa— agglomerátum-szint változó vastagságát.

Az 1. andezitpad túlnyomó része a Kerdtet— Hegyes-hegy vonalától

Ny-ra, a terület peremén található. A legersebben lepusztult Farkaslyukon már csak

néhány m2-nyi foszlányok jelzik egykori elterjedését. Legnagyobb kiterjedése és vastag-

sága (kb. 50—100 m) a Nyikom alján (Kopasz-hegy, Remete-hegy) van. Többnyire
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vastagpados, de a padokon belül gyakran 0,5—1 cm-es, egyenltlen felület lemezesség

észlelhet. Rendszerint ezek mentén kezddött a fent jelzett metavulkanitosodási folya-

mat (Farkaslyuk, Hasznosi várhegy). Szövete többnyire mikroholokristályos porfiros és

ásványos összetétele területileg változó. (Ilyen jelleg eltérés bizonyos mértékben a

2. andezitszinten belül is kimutatható.) A porfiros elegyrész túlnyomóan bázisos—
neutrális plagioklász és néhány % piroxén, helyenként a 70— 80%-ot is eléri. Az alap

anyag 1 — 10, ill. 10—100 /i-os szemeséi mellett a porfiros elegyrészek mérete uralkodóan

2— 4, a hiperszténeké gyakran 5—10 mm (Hasznosi várhegy, Nyikomalja [10]). ÉK-en
(Katruzsa, Farkas-hegy) az augit, DK-en (Hasznosi várhegy, Nyikomalja) az ersen
pleokróos, pigeonitos jelleg hipersztén az uralkodó. Az utóbbival teljesen azonos színes

'E3 s tmm 5[v7] 5E3
7[vT] 10\m\ h[23

0 1000 2000 m

3. ábra. B) Földtani szelvény Farkaslyuk — Hegyes-hegy— Frészmalom között. Magyarázat:
H el véti: 1. Homokk és agyagmárga (slir), 2. Álsó andezittufa és tufás agglomerátum, 3. Pszeudo-
agglomerátumos alsó andezit. Tortonai: 4. Középs riolittufa, 5. Középs andezittufa és tufás agglo-
merátum, 6. Pszeudotufás középs andezit, 7. Középs andezit, 8. Középs hidroandezit, 9. Andezittelér.

Pleisztocén: 10. Teraszhomok, ír. Törésvonal

Puc. 3 . B) reonornueeKHíí pa3pea nepe3 d>apKamioK — Xenbeinxenb — <t>iopecManoM. JI e r e h a a : r e n b-

b e t : 1. riecMaHHKH h rnnHncTbie MepreriH (umupbi), 2. HuneHne aHge3HTOBbie Ty(})bi u TyíJioBbie arnoMepaTbi,
3 . HnHTHne nceBAoarnoMepaTOBbie aHfle3HTbi. T o p t o h : 4 . Cpemme pnonHTOBbie Ty([)bi, 5 . CpeAHne aHAe-
3HT0Bbie Ty(tbi u Tyi|)OBbie arnoMepaTbi, 6. CpeAune nceBAoarnoMepaTOBbie aHAe3HTbi, 7. CpeAHne aHAe3HTbi,
8. CpeAHne rnApoaHAe3nTb>, 9. AHAe3HTOBaa Aanna. PlnencTOueH: 10. TeppacoBbie necnn, 1 1. JIhhhh

P33A0M0B

elegyrészt tartalmaz az Óvár alsó része is, ennek alapján ez a kifejldés — a további

részletesebb vizsgálatokig — az 1. andezitszintbe sorolható.

A sárgásfehér— sárga— szürke, többnyire mogyoró-, diónagyságú, ritkábban ököl-

nyi — fejnyi nagyságú lapillikbl és bombákból álló 2. tufás agglomerátumos
szint legjobban a Hasznosi várhegyen (4

—
5 m) és a Nyikomalján (40—50 m) különít-

het el. Felette a pados (20— 30 em-es) 2. andezit települ. Ez alkotja a Hasznosi

vár, a Gombástet K-i oldala, a Hegyes-hegy, Ágasvár, Kerdtet fels részét. Szövete:

mikroholokristályos, porfiros, helyenként pilotaxitos. Lényegesen finomabb szemcséj,

mint az 1. andezitpad. A plagioklászok mellett színes elegyrészként túlnyomóan hiper-

sztént, esetleg kevés augitot tartalmaz. Ezzel szemben az vár teteje augitandezitbl

áll, amely a tufaszintek földtani helyzete alapján (Bels- és Külsóvár) esetleg egy

3. andezitpadot képviselhet. Ennek megbízható eldöntéséhez azonban további

részletes vizsgálat szükséges. A 2. andezitpad az i.-nél általában épebb, de helyenként

jellegzetes elváltozás is észlelhet. A Hasznosi várhegyen alsó része kissé pszeudo-

agglomerátumos (XXIX. tábla, 18, 19.). A Gombástet K-i oldalán az ép porfiros elegy-
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részek mellett az alapanyag ersen kovásodott. A Hegyes-hegy és Óvár között a fel-

szálló lúgos oldatok hatására feloxidált, limonittá— goethitté— hematittá alakult andezit

csszer zöld kloritos képletei a savanyú oldatok redukáló hatását jelzik. Tovább Mátra-

keresztes felé a sejtes, kissé agyagásványos andezit már a mátrai ércesedéssel összefügg

hidrotermás hatást tükrözi.

Az ÉNy-mátrai andezittelérek többnyire három szerkezeti irányt követ-

nek: ÉK—DNy (Farkaslyuk—Zagyva völgye), K—Ny (Borókás, Csevice-völgy,

NyÉNy—KDK, ill. ÉNy—DK (Madarász-patak alsó szakasza, Csevice-völgy). Pontos

koruk nehezen rögzíthet, földtani helyzetük és ásvány-kzettani jellegük alapján azon-

ban túlnyomóan a középs andezitcsoporthoz tartozhatnak. Jelents részük vulkáni

csatornának tekinthet, de csak egyes pontokon a kisebb ellenállású helyeken törtek

a felszínre, nagyobb részük megrekedt szubvulkáni mélységben, az üledékes, ill. részben

a vulkáni összletben. Ebbl adódik, hogy a magma és az üledékes kzetek kölcsön-

hatása, a hipo- ésmetavulkanitok kialakulásalegjobban a telérkzeteken tanulmányozható.

Azonban ez, továbbá a telérek és a morfológiai értelemben vett vulkáni takaró genetikai

kapcsolata külön tanulmányt igényel.

Következtetésképpen megállapíthatjuk, hogy: 1. A középs andezitcsoport ásvány-

kzettani jellege vízszintes és függleges irányban egyaránt változik. Az alsó részén az

amfibol (É-on) és az augit (DK), a középs szintekben az augit és az ersen pleokróos,

kissé pigeonitos jelleg hipersztén az uralkodó színes elegyrész, amely felfelé (Óvár

kivételével) fokozatosan bronzitossá válik. Az alapanyag azonban a felsbb szint-

ekben is rendszerint augitos összetétel, ami (Rittmann felfogásának meg-

felelen) a rombos piroxének korai, szubvulkáni feltételek közötti kiválását jelzi [17].

Ezt igazolják a gyakori augitkoszorúk is. 2. A színes szilikátok függleges irányú vál-

tozása felfelé növekv Mg-tartalomra, a késbbi kitörések bázisosabb jellegére utal.

Az els kitörések gyengén hipomagmás jellege fokozatosan tisztán ortomagmássá válik.

3. Az andezit szövetében az els szinten belül, de különösen a két szint között jelents

különbség van. A földtani helyzet, szövet és ásványos összetétel alapján a középs
andezitcsoport anyaga — az alsóhoz hasonlóan — több kisebb kitörési központból

(Farkaslyuk— Csevice-völgy környéke, Kerdtet, Ágasvár, Óvár, Nyikom—
Kopasz-hegy) származtatható. 4. A középs csoport 1. andezitszintje Nyikomtól
D-re, ill. a Kerdtet— Nyikom folytatásába es Nyikom— Muzsla vonalától DK— K-

re nem folytatódik. Ez — továbbá a kitörési sorrend szerint csoportosított többi vulkáni

képzdmény földtani helyzete is — világosan tükrözi a vulkáni tevékenység fokozatos

K— DK-re tolódását. Ilyen jelleg változásra az egész észak-magyarországi vulkánosságra

vonatkozólag elsként id. Noszky J. utalt [14].

Tortonai és szarmata — pleisztocén üledékes összlet.
A törtön ai andezitvulkánosság utáni tengerelöntés els üledékének a Madarász-patak—
Szalajka-völgyi heteroszteginás amfibolos tufit tekinthet. Anyaga túlnyomóan áthal-

mozott középs riolittufa. smaradványként a heteroszteginákon kívül — a diatoma-

földhöz hasonlóan — nagymennyiség tengerisün-tiiskét, helyenként kagylókat tartalmaz.

Rétegtani helyzete és kora a jelenlegi feltárási viszonyok mellett nehezen tisztázható. A
földtani környezete, a diatomás összlethez, a lithothamniumos mészkhöz és az áthal mozott

andezittufához való kapcsolata a középs- felstortonai kort valószínsítheti. A homokos
(Madarászpatak) és finom tufitos (Gombástet) kifejldés diatomaföld rétegtani helyzete

változó. A GombástetNy-i oldalán és a Kövicses-völgy középs szakaszán (H
4
sz. fúrás [2'])

a középs riolittufára települ denudációs diszkordanciával, a lesüllyedt helyzet Hasznosi

vár mellett pedig a meredekebb dlés középs andezitcsoporton fekszik szögdiszkor-

danciával. Kormeghatározásra alkalmatlan smaradványokban gazdag, nagy mennyi-

ség tengerisün-tüskét és kagylót tartalmaz (Gombástet). Vízben gyorsan és ersen
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felduzzad Hajós M. szurdokpüspöki és Kövicses-völgyi (H
4

sz. fúrás) vizsgálatainak

eredménye alapján a fels tengeri összletbe sorolható. Kora ennek megfelelen fels-

tortónai. A Szalajka- és a Madarász-patak között kis foltban, törmelékben több helyen

található lithothamniumos mészk (XXIX. tábla, 20.), amely törmeléke alapján eredetileg

elterjedtebb volt, a tortonai tenger utolsó üledékét képviselheti. A tengervíz az andezit -

összleten (különösen Farkaslyuk környékén: Csevice-völgy, Macskás-völgy) jelentékeny

átalakulást idézett el. Hatása a Szakadék-völgy és a Csertó-patak között 300— 350 m
tszf. is kimutatható.

A nagyobb területet borító, áthalmozott, helyenként bentonitos andezittufa és

tufités homok (1. ábra), valamint a’ Gombástett és részben a Katruzsát (a tari temet

felett) övez ökölnyi— fejnagyságú folyóvízi andezit- tömbök földtani, rétegtani megfon-

tolások és analógiák alapján a szarmatába—pannonba sorolhatók. A Hasznosi vártól és a

Cinegés-völgytl Ny-ra es, a Zagyva teraszára is ráhúzódó andezitk avics már fiatalabb,

a pliocénbe— pleisztocénbe tartozhatik. A pleisztocénbe sorolhatjuk a nyugati peremet és

és agyagmárga (slir), 2. Alsó ándezittufa és tufás agglomerátum, 3. Alsó andezit. Tortonai: 4. Középs
riolittufa, 5. Középs andezittufa és tufás agglomerátum, 6. Dácit-andezitodácit, 7. Középs andezit,

8 .Andezittelér, 9. Tektonikus breccsia, 10. Teraszhomok, n. Törésvonal

Puc. 4. C. reononmecKHü pa3pe3 iwewty KécnpTOM h AraumapoM. J1 e r eHja : FejitB er : I. necna-
hhkh n rjiHHHCTbie Meprenu (maupbi), 2. Hn>KHHe aHne3nroBbie Ty<})bi h Ty(J)OBbie arnoMepaTbi, 3. Hnamne aH-
Ae3HTbi. T o p t o h : 4. CpeAHue puonHTOBbie Ty(}>b[, 5. Cpeanne aHAe3HT0Bbie Ty4)bi h TytjJOBbie arnoMeparbi,
6. tlanuTbi — aHAe3HT0-AaunTbi, 7. CpeAHue aHAe3HTbi, 8. AHAe3HT0Baa Aanna, 9. TeKTom-mecKaa öpeKsua,

10. TeppacoBbie tockh, 11. JIhhuh pa3A0M0B

a Gombástett borító agyagot— vályogot, továbbá a löszt is. A gombásteti sejtes

kvarcittömbök kora és ásványtani jellege csak összehasonlító vizsgálatok (Vörösk,

Sóbánya-patak) alapján tisztázható.

A középs riolittufa földtani helyzete, valamint a tortonai— szarmata üledékes

képzdmények, különösen a diatomaföld-összlet települése, rétegtani helyzete alapján

a vulkánosság alatti és utáni földtani — tektonikai folyamatokra
vonatkozólag az alábbi következtetést vonhatjuk le:

1 . A középs riolittufa kis területen belül is változó magassági helyzete (Gombás-

tet Ny-i oldalán 350— 400 m, a déli oldalán 250 m, a közeli fúrásban 130— 150 m, a

Nvikom alján 450— 500 m tszf.) erteljes ÉNy—DK és ÉK—DNy irányú szerkezeti

mozgásokra utal. Az ÉNy—DK-i csapású törések a diatomaföld különböz fekvje
(középs riolittufa, középs andezitcsoport) szerint a tortonai transzgresszió eltt — való-

színleg a középs és fels andezitcsoport kitörése között — alakultak ki. E mozgásokkal

kapcsolatban zökkent le a Hasznosi várhegy is. Ennek köszönhet, hogy a középs
riolittufáig lepusztult szomszédos Gombástetvel ellentétben a középs andezitcsoport

mindkét szintje megmaradt.
2. A fenti kéregszerkezeti mozgásokkal összefüggen a vulkáni mködés közben

-és a vulkánosság megsznése után erteljes lepusztulás volt. Ennek tulajdonítható, hogy
a diatomaföld többnyire a középs riolittufára települ. A tortonai üledékes képzdmé-

4 Földtani Közlöny



478 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, 4. füzet

nyék szerint az ÉNy— DK-i szerkezeti irányt követ völgyek (Kövicses-völgy, Madarász-

patak stb.) a tortonai emeletben alakultak ki.

3. Az Ágasvár— Óvár— Hegyes-hegy kiemelkedése, ill. a Farkaslyuk— Gombás-
tet további sakktáblaszer süllyedése (4. ábra) a némileg késbbi, de erteljesebb és

többször megújuló ÉK—DNy irányú, valószínleg tortonai— szarmata (attikai) moz-
gások hatására történt. Fhhez kapcsolódó második erteljes lepusztulás eredményez-

hette az áthalmozott andezittufa és a felette települ, kissé tufás andezittömbösszlet

kialakulását. A széles tektonikai öv mentén felaprózódott andeziten megindulhatott a

pszeudoagglomerátumosodás és a keletkezett termékek szelektív elszállítása is hozzá-

járulhatott a fenti két szint kialakulásához. Az áthalmozott összletben található homok -

közbetelepülések (Csertó-patak, Kövicses-patak) már a helvéti homokk— slir lepusz-

tulását jelzik. A szarmata— pliocén üledékek a Kövicses-völgyet, továbbá részben a

Madarász-patakot és a Csevice-völgvet is kitöltötték, s a mai völgyek már ezekben az

üledékekben alakultak ki.

Az itt vázolt földtani— vulkanológiai és tektonikai kép természetesen megközelí-

tleg sem teljes. Részletesebb tárgyalása kandidátusi disszertációban történik.

TÁBI,AMAGYARÁZAT — JlETEHflA K TAEIIHUE

XXV. tábla — TaÖJiHua XXV.

1 . Kövületes kontakt slir. Tar -Farkaslvuk, Ny-Mátra. Nagyítás: 108 X // N
KoHTaKTOBbie tumipbi c HCKonaeMbiMii oCTaTKaMH. Táp — OapKaunoK, 3anaAHaa MaTpa. yBentmeHHe b 108 x.
riapaJi/ienbHbie hhkojih.
2 . Növénylenyomatos andezittufa. Alsó andezittufából Tar-Hencsevölgy Ny-Mátra. Nagyítás: 2 X
AHne3HT0Bbie Tvtjjbi c oTneáaTKaMH pacTeHuií H3 hhwhhx aHae3HTOBbix TyijioB, Táp — XeHueBeJibAb, 3ananHaa
MaTpa. YBe/iMMeHiie b 2x
3. Plagioklászos részleg a növénymaradványos alsó andezittufából. Gömörkapu— Hencsevölgy. Ny-Mátra.
Nagyítás: 138 X + N
njiarnoK/ia30BbiM ynacTOK u3 hhwhiix aHAe3MT0Bbix Ty(j)OB c pacTHrenbHbiMH OCTaTKaMH. réMépnany — XeHne-
Benbnb. 3anaaHaa MaTpa. YBeJiHueHiie b 108 x. CKpemeHHbie hhkojih

4 . Opálosodó földpát az alsó andezittufából. Tar— Katruzsa. Ny-Mátra. Nagyítás: 108 X //

N

OnaJiH3HpyiomHHCH noJieBoh mnaT 113 hidkhhx aHAesiiTOBbix TytjioB. Táp — KaTpywa. 3anaflHaa MaTpa,
YBennHeHiie b I08x. flapaJijieJibHbie hhkojih.

XXVI. tábla — TaSjIHua XXVI.

g. Alsó andezittirfa optikailag amorfzöld részlege. Hasznos—Zsilói rház. Ny-Mátra. Nagyítás: 54 X // N
OnTimecKH aMopiJmbifi 3eJieHbifi yuacTOK hhhchhx aHne3HTOBbix tv^ob. Cropo>KKa b c. XacHoui—>Khjio.

3ananHaa MaTpa. YBeJiimeHne b’54x. riapaJijieiibHbie hhkojih.

10. Alsó andezittufa (sugaras gélkiválással). Csalános, Ny-Mátra. Nagyítás: 108 X // N
Hii>KHHe aHne3HT0Bbie Tyc|)bi (c paanaJibHo-JiyHHCTbiMH BbmeJieHimMH rejm). MaJiaHom, 3anaAHaa MaTpa.
YBejiHueHHe b 108x. napannenbHbie hhkojih.

11. Kloritos-kalcitos részleg (plagioklásszal és hiperszténnel) az alsó andezittufából. Ovár-Agasvar. Ny-
Mátra. Nagyítás: 108 x // N
XnopuTO-KaJibUHTOBbiH yiacTOK (c njiani0KJia30M h rnnepcTeHOM) H3 hiokhiix aHne3HT0Bbix TytjiOB. OBap —
AraniBap, 3anaAHaa MaTpa. YBeJiHHemie b 108x. napajuiejibHbie hhkojih.

12. Nontronitosodó földpát az alsó andezittufából. Hasznos -Zsilói rház, Ny-Mátra. Nagyítás: 108 X + N
HOHTpOHHTH3HpyiOUIHHCH nOJieBOH IUnaT H3 HHWHHX aHA63HT0BbIX Ty(}>OB. CTOpOJKKa B C. XaCHOUI—WhJIO

3anaAuaa MaTpa. YBejiHueHiie b 108x. CKpemeHHbie hhkojih.

XXVII. tábla — Taöjuma XXVII.

5. Goethites oxiandezittufa Csitárdomb (Nyikom), Ny-Mátra. Nagyítás: 108 X //

N

réTHTOBbie 0KCiiaHAe3HT0Bbie Tyijibi. MnTapAOMö (HbiiKOM), 3anaAHaa MaTpa. YBejiHueHue b 108x. napán—
JieJIbHbie hhkojih.

, , „ „ „
6. Oxiandezittufa reakciós szegéllyel. Csitárdomb (Nyikom), Ny-Matra. Nagyítás: 108 X // N
OKcnaHAe3HT0Bbie Tytjibi c peaKUHOHHOií KailMon. MuTapaoMö (HbHKOM), 3anaAHaa MaTpa. YBejiHueHne b

108x. napemieJibHbie hhkojih.
, „

7. Opálosodott-limonitosodott andezittufa (oxiandezittufa). Rednek alatti völgy'. Ny-Matra. Nagyítás:

108 X //N ^ „
OnaJlH3HpOBaHHbie H JIHMOHHTH31ipOBaHHbie aHne3HTOBbte Tycjlbl (OKCHaHAe3HTOBbie Tyqibl). Ü0J1HH3 nOA

PeAHeKOM, 3anaaHaa MaTpa. YBejiHMeHite b I08x. riapajijieJibHbie hhkojih.

8. Ortoklászés kvarc az alsó andezittufából. Farkaslyuk— Kerdótet, Ny-Matra. Nagyítás: 108 X // N.

OpTOK.aa3 h KBapn 113 hhikhhx aHAe3HT0Bbix Ty<|ioB. OapKaunoK — KéapnéTeTé, 3anaAHaa MaTpa. YBejiHueHne-

b 108 x. riapajuiejihubie hhkojih.
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XXVUI. tábla — TaSjimta XXVI II.

13. Augitosodott hipersztén az alsó andezitbl. Ágasvár—Óvár. Ny-Mátra. Nagyítás: 108 X + N
ABrHTH3npoBaHHbiü runepcTeH H3 hhwhhx aHne3HT0Bbix TycjíOB. ArauiBap — OBap, 3anaAHaa MaTpa. yBejnt-
MeHHe b lo8x. CKpemeHHbie hhkoah.
14. Glankonit az alsó andezitbl. Ágasvár Ny-i oldal. Ny-Mátra. Nagyítás: 34 X + N
rnayKOHHT H3 hhwhhx aHAe3HTOB. AraujBap, 3-H ckjioh, áanannaa MaTpa. yBeJinueHHe b 34X. CnpeineH-
Hbie HHKOJ1H.
15. Illitesedett-szericitesedett földpát az alsó andezitbl. Agasvár Ny-i oldal. Ny-Mátra. Nagyítás:
108 X + N
HnnHTH3HpoBaHHbiü n cepnnnTH3HpoBaHHbiii noJieBofi innaT H3 hhwhhx aHAe3HT0 B. HbiiKOM-PeMeTexeAb,
3anaAHaa MaTpa. yBenuneHHe b 40X. napajuie/ibubie hhkohh.
16. Üvegzárványos plagioklász az alsó andezitbl. Nyikom—Remetehegy'. Ny-Mátra. Nagyítás: 40 x // N
n/rarnoKJia3 c CTeKJiHHHbiMH BKnioMeHiiaMH n3 HiiWHHX aHAe3HTOB. H biiKOM — PeiueTexeflb, áanaAHaa MaTpa.
yBejinneHHe b 40X. napajiJieJibHbie hhkojih.

XXIX. tábla — Ta6jutua XXIX.

17. Hipersztén az alsó andezitbl. Nyikom- Remetehegy. Ny-Mátra. Nagyítás: 40 X // N
THnepcTeH H3 hhwhhx aHAe3HTOB. Hmikom — PeMeTexeAb, 3anaflHan MaTpa. yBeJinneHue b 40X. riapan-
nenbHbie hhkojih.
18. Pszeudoagglomerátumosodó középs andezit (a pszeudotufás részbe átnyúló hipersztéunel és hiper-
sztén roncsokkal). Hasznosi vár, Ny-Mátra. Nagyítás: 40 x // N
nceBAoarnoMepaTH3npyiomHecH cpeÁHne aHne3HTbi (c rnnepcTeHOM it ntnepcTeHOBbiMH oöJioMKaMH, npoHH-
KaiomHMH b nceBAOTy(j)OBbift yuaCTOK). KpenocTb b c. XacHom, 3ananHan MaTpa. yBeJinueHHe b 40X.
napanAenbHbie hhkoah.

1 19. Pszeudoagglomerátumosodó középs andezit. Az ép rész (alsó) és az átalakult részben visszamaradt
andezit (fels rész) szövete teljesen azonos. Hasznosi vár. Ny-Mátra. Nagyítás: 40 X // N
nceBAoarnoMepaTH3HpvioiHHecfl cpenHiie aHAe3HTbi. Heii3MeneHHbiü yuacTOK (hhjkhhh) m aHge3HTbi, coxpaHHB-
niHeca b H3MeHeHHOM yuacTKe (BepxHeM), oÖHapvxtHBaioT coBcew OAHHaKOByio TeKCTypy. KpenocTb b c.

;

XacHom, 3anaAHaa MaTpa. yBentmeHHe b 40X. napaAAe.AbHbie hhkoah.
20. Lithofamnium, lithotamniumos mészkbl. Szakadék-völgy- Madarász-patak, Ny-Mátra. Nagyítás:

34 X II N
Éithotamnium. H3 H3BecTHHKOB c Lithotamnium. CaKaaeKBéjibflb — MapapacnaTaK, 3anaAHaa MaTpa. yBejni-

j

HeHHe b 34X. flapaAAeAbHbie hhkoah.

IRODALOM - JIHTEPATyPA

1. F a v o r s z k a j a, M. A.: O nvekotorih vtoricsnih izmenyenvijali kiszlih effuzivov Juzsnovo
Primorja. IÁN. Sz. Sz. Sz. R. Szer. Geol. 7. 1956. — 2.H a j ó s M.: Mátraalja diatomás üledékeinek
földtana. Kézirat (Kandidátusi disszertáció). — 3.K i s s, J.: A nevv re occurrence in the environment
of Nagygalya, Nagylipót and Aranybányafolyás Mátra-Mountains, NF, Hungary. Ann. Univ. Scient. Bp.
sec. Geol. III. 1960. — 4. Kubovics le jelentés az ÉNy-i Mátrában végzett földtani térképezésrl
1958 — 1959. Kézirat. — 5, Kubovics I.: A vulkáni hegységek beszakadásos szerkezete. Földt. Közi.
XCII. 3. 1962. — 6. Kubovics I.: ÉK-i Mátra földtani és kzettani vizsgálata. Földt. Közi. XCIII.
2. 1962. — 7. K u t h a n. M.: Mladotretohomv vulkanizmus severovvchodnej casti stredneho Slovenska
Sbom. k osemd. ak. F. Slavika. — 8. Ráng S. : A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza. Ak. Kiadó,
Budapest, 1955. — 9. I, i b o r O.: Vizsgálatok hazai elfordulású glaukonitokon. Kand. dissz 1962. —

j

10. Mau ritz B.: A Mátra-hegység eruptív kzetei. MTA Math. és Term. Tud. Közi. XXX. 1909. —
11. M e z s i J.: Jelentés a Ny-Mátrában végzett kzettani térképezésrl. MÁFI Évi Jel. az 1951. évrl.
— 12. Naboko, C. I.: Formirovan yie szovremennih gidroterm i metamorfizm rasztvorov i porod.
Vopr. Vulk. AN Sz. Sz. Sz. R. An ASzSzR. 1962. — 13. id. N o s z k y J. : Adatok a Nyugati-Mátra geo-
lógiájához. Földt. Int. Évi Jel. 1911. — 14. id. Noszky J.: A Cserhát hegység földtani viszonyai.
Magy. tájak földtani leírása. 3. 1940. — 15. Pantó G.: Beszámoló a vulkáni hegységek kutatásának
néhány idszer kérdésérl. MÁFI Évi Jel. 1957 — 58. évrl. 1961. — 16. Pantó G.: Áz ignimbrit kérdés.
MTA Msz. Tud. Oszt. Közi. 1—4. i§6i. — 17. Rittman n, A.: Vulkáni kzetek nevezéktana. Estud.
Geolog. T. X. 1954. (fordítás). — 18. Schréter Z.: Nagybátony környékének földtani viszonyai.
MÁFI. Évi Jel. 1933 — 35. évrl- 1940. — 19. Szabó J.: Egy morénaképzdmény a Mátrában. Földt.
Közi. 1872. — 20. Szádeczky-Kardoss E.: Á vulkáni hegységek kutatásának néhány alap-
kérdésérl. Földt. Közi. 88. 1958. — 2r. Szádeczky-Kardoss E.: A magmás kzetek rendszeré-
nek glvi alapjai. MTA Msz/ Tud. Oszt. Közi. XXIII.' 1959. — 22. Szádeczky-Kardoss E. -
Kubovics I. — Pesthv I,. - Ravasz Cs.: A dunabogdányi Csódihegy lakkolitja. Kézirat.
1957. — 23. Szádeczky-Kardoss É. — Vidacs A. — Varró K.:A Mátra hegység harmad-
kori vulkánossága. MTA Geokémiai Konf. mnk. Budapest, 1959. — 24. Székely A.:A Mátra nyugati
részének kialakulása és formakincse. Földr. Közi. 1960. — ’s. Vadász E.: Magyarország földtana.
Akadémiai Kiadó. Budapest, 1960. — 26. Varga Öv.: A Mátra-hegvségi dácit és dácittufa genetikai

I
összefüggéseinek vizsgálata. Földt. Közi. XCII. 4. '1962. — 27. Vargán é Mát hé K.: Oxidációs

j

pirometamorfózis a mátrahegvségi vulkánitokon. Kézirat. — 28. V i d a c s A.: A gyöngyösoroszi
ércbánya hidrotermális t déréi. M\FI Évi Jel. 1957 — 58. évrl. 1961.

TeojionmecKoe h By jiKaHoji 0nmee noe n3yqeHne C3-ií qacTM rop MaTpa

É-P H. KYBOBHM

H3 ByjiKaHHMecKOií TOJium rop MaTpa, pacqjieHHMon Ha Tpn qacTii (23), b C3-ii qacTii
rop MaTpa MoryT biTb BbiBBJieHbi aiimb hiokhhh ii cpeflHHH naiíw. nepBbiivui npo/iyicTaMii
cpeaHfMiioncHOBoro By.nKaHn3Ma íibjihiotch niipoKceHO-aH/ie3iiTOBbie tv4>h, 3aiieraioiiine Ha

4’
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mnmy rejibBCTCKiix iujihpob h necnaHHKOB. B bthx Ty<})ax Ha6jiioAaeTCH 3HamiTejibHoe H3Me-
HeHHe — Xü0p0-0KCHBMJIKaHHTH3aLJHfl OÖyCJlOBJieHHaH 0TJ10>KeHHeM B BOflBHOH CpeAe.

B npouecce h nocjie BbiöpocoB ByjiKaHOKJiacTHMecKoro MaTepiiana nponcxoAHJiH HecKOJibKO
JiaBOBblX H3JIHHHHH, MTO BBHAy H3J1HHHA nOAMOpCKOH BJia>KHOH CpeAbI nOCTaBJIAJlO XapaK-
TepHbie THnOByjlKaHHTbl (OKCHaM(J)IIOJ]OBbie — r^ayKOHHTOBbie aHAe3HTbl). 3tH H3Bep>KCHHH
npHBejiH k perpeccmi rejibBecTKoro Mopn hjih we k 3anojiHeHino er öacceíÍHa ocaAKaMii.

B cooTBeTCTBHii c 3tiim, <<cpeAHHe pnojiiiTOBbie rycj)bi», 3ajieraioinHe Ha HecKOJibKO pa3MbiTyio

noBepxHOCTb paccMaTpiiBaeMbix o6pa30BaHHH, oÓpa30Bajineb ywe b öojibuieií MacTbio kohth-
HeHTaJlbHblX yCJlOBHHX H 03H3MeH0BbIBaK)T HaMajlO TOpTOHCKOrO npyca.

Ha OCHOBaHHII Ty(J)OBbIX r0pH30HT0B H MHHepajlbHO-neTpOrpa$HMeCKHX npH3H3K0B
cpeAHHH nam<a aHAe3HT0B MO>neT öbiTb pa3öiiTa Ha Aae nacni. ripn 3tom HarnoAaeTCH nocTe-
neHHoe npeBpamcHiie anaöo mnoMarMaTimecKoro xapaKTepa nepBbix H3Bep>KeHHH b opTO-
MarMaTHHecKHÍi. MaTepnaji btiix nopOA nocTynan, no-BHAMMOMy, H3 HecKOJibKHX HeöoJibiiiHX

ueHTpoB H3Bep>KeHHH, aHajioruHHo Hn>KHeíí nam<e aHAe3HT0B. PacnpocTpaHeHHe h reonorn-
MecKoe no;io>KeHHe hujkhch nam<n yi<a3biBaioT Ha nocTeneHHoe cMemeHne ByjiKaHHMecKOÜ Aen-
TeJIbHOCTH K BOCTOKy H lOrOBOCTOKy.

OcaAOHHbie nopoAH TopTOHCKOro B03pacTa (Tyi})(})HTbi c Heterostegina,), AnaTOMHTbi h
H3BecTHHKH c Bithothamnium, 3ajieraiomHe Ha pa3MbiTyK> noBepxHOCTb aHAe3HT0B0Íí toaiah,

CBiiAeTe^bCTByroT, cyAH no hx CTpaTiirpa(J)HHecKOMy nono>KeHHio, 06 hhtchcubhoh AeHyAaunii
BO BpeMH ByjlKaHHHeCKOÍÍ ACHTejIbHOCTH, B TO BpCMH KaK HaJIHMIie nepeOTJIO>KeHHbIX 3HAe3H-
tobhx Ty(J)OB, a Taione ropii30HTOB aHAe3HT0Bbix öjiokob 11 BajiyHa CBiiAeTejibCTByeT 0 tóm, hto

AeHyAauiin npoAOJDKajiacb u nocne BynKaHii3Ma.



PHYLLOCERA S THETYS (DORBIGNY) SZELEKCIÓS
FAJFEJLDÉSI SORA A GERECSEI ALSÓKRÉTA RÉTEGEKBL

Dr. NAGY ISTVÁN ZOLTÁN*

(XXX. táblával)

Összefoglalás: Az életföldtani vizsgálatok idiobiológiai irányzatában ismertek
Brink mann megállapításai. Eredményeit és módszerét hasznosította a rétegtani
slénytan is, mert ezen a réven finomrétegtani módszerhez jutott. A módszernek az volt
a hátránya, hogy elssorban csak allometrikus jellegek orthogenetikus eltolódását mutatta ki.

Szerz dolgozatában ugyancsak idiobiológiai módszer alapján nyert adatait ismer-
teti. A gerecsei (Berzsek-hegy) alsókrétaidszaki márgarétegek több feltárásban hézag-
talan, folyamatos egymásratelepiilésben kerültek felszínre. A neokotn három emeletének
(valangini, hauterivi, barrémi) smaradványtársasága tehát a földtörténeti események
természetes fejldési sorrendjének megfelelen tanulmányozható. Az innen elkerült
smaradványanyagból a fenti Cephalopoda faj vertikális sora nyomon követhet. Ugyan-
csak kimutatható a terület egykori tengerének a három emelet történeti ideje alatti elseké-
lyesedése. A környezetét, azaz az egykori tenger szintváltozásait „követve”, ez az eredeti-
leg infrabatiális mélységek lakója megváltozik sekélyvízieket jellemz formává. Ez a
változás megnyilvánul nagyságrendi növekedésben és á házalak involut, oxycon formává
való átalakulásában.

Az elmúlt években sor került a Gereese-hegység földtani újravizsgálatára. A föld-

tani elemzést Fülöp J. [1958] munkája alapján ismerjük. Az slénytani munkába
kapcsolódva a terület alsókréta idszaki Ceplialopodáit dolgoztam fel, és az alábbiakban

ezen az smaradványanyagon végzett vizsgálataim közben megfigyelt egyik fejldés-

történeti jelenséget ismertetem.

A területen lev akkori tenger az alsókréta idszak három emeletének idtartama
alatt (valangini, hauterivi, barrémi emeletek) fokozatosan elsekélyesedett. Ezt a földtani,

valamint az üledékföldtani vizsgálatok együttes eredményei is bizonyítják [Fülöp
J-, I958]-

Az esemény rövid összefoglalása a következ: a júra idszak végén regresszió

mutatható ki. A valangini és hauterivi emeletek elején tektonikailag nyugalmasabb
periódus következik. Az eközben leülepedett finomszemcsés üledék folyamatosan réteg-

zdött, csak itt-ott zavarta meg a környez száraz területek csapadékának beáramlása

[
1 . c. p. 24]. Az hauterivi emelet végén elkezddött a tengeröböl feltöltdése és ez tartott

folyamatosan, hézagtalanul a barrémi emelet végéig. Elsekélyesed, elzárt vagy leg-

alábbis részben elgátolódott öbölrendszer alakult így ki [1. c. 1958].

A tenger szintjének ezt a folyamatos, a hosszú idegység alatt lezajlott csökkené-

sét az élvilágnak egy része is tükrözi. Legalábbis ezzel magyarázom azt a jelenséget,

amelyet a Berzsek-hegy márgafejtiben gyjtött Phylloceras thetys (d’ O r b i g n y)
egyedein lehetett megfigyelni.

Miután az ammoniteszek a kréta idszak végén teljesen utódok nélkül haltak ki,

életmódjukra vonatkozóan csaknem teljesen feltevésekre szorulunk. Erre vonatkozóan
némi támpontot nyújt a ma él egyetlen nemzetség Nautilus életmódjának meg-

* Szerz eladta az MTA Darwin-emlékülésén, 1959. május 4-én. Kézirat lezárva 1963. V. 22.
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figyelése, ezek az adatok azonban még elég gyérek. Figyelembe véve a Cephalopodák

nagy jelentségét mind származásiam, mind gyakorlati-rétegtani vonatkozásaikban,

érthet, hogy mennyiségre és minségre is jelents irodalom próbálja ezeket a feltevé-

sekre szorult magyarázatokat értelmezni. Az életmódjukra vonatkozó fejtegetések közül

elég csak Diener [1912, 1916], Spath [1919], I) a c q u é [1921], Ruede-
mann [1921], D un bar [1924], Berry [1928], S e h m i d t, H. [1930],

Arkell [1940], Scott [1940], Trueman [1941], Kummel, B. & Lloyd,
R. [1955], G é c z y [1959, 1960], Reyment [1958] stb. neveit említeni. S c h m i d t,

H., Kummel és Lloyd érdekes kísérleteket is végeztek különféle alakú és díszí-

tettség Nautiloidea és Ammonoidea házakon, és ezek alapján következtettek az egy-

kori életmódviszonyokra.

S c h m i d t, H. 1930-ban megállapítja, hogy a lapos, korong alakú házzal ren-

delkezk nemcsak jobb úszók, hanem a korallzátonyok és algaerdk lapostest halaihoz

hasonlóan (Pterophyllum) gyors süllyed és emelked készséggel is rendelkeztek. A leg-

jobb úszók szerinte a pelágikus életmódot él, kiegyenesedett házú lábasfejek lehettek

(Orthoceras, Baculites )

.

Kummel és Lloyd 21 becsavarodott háztípusú ammoniteszen végezték el

a kísérleteiket. Lnnék lényege az volt, hogy a házmaradványokat (tulajdonképpen a

lehetséghez mérten ép kbeleket) vízáramlásba helyezték, majd az ellenállási adatokat

pontosan lemérték. Ennek alapján pedig az áramvonalassági fokot, illetve ebbl a víz-

bem mozgáskészséget következtették ki. Több fajnál figyelembe lehetett venni az egyén-

fejldési különbségeket is. Bizonyos korrekciót kell azonban ilyen kísérleteknél figye-

lembe venni a lágytest — mészváz értelmezése miatt [G é c z y, 1 960] . Mindkét kísérlet

végs következtetéseibl pillanatnyilag csak azt emelem ki, hogy — szerintük — a

mélyebb vizek alaktípusai inkább a zömök, gömbölyded formák (cadicon, összenyo-

mott evolút, sphaerocon háztípusok, ez utóbbiak közül is inkább az involútabbak) , míg

a sekélyebb vizek lakói voltak a lelapított, magaskanyarulatú, korong formájú liáz-

alkatúak (legideálisabb alakjuk az involút, oxycon ház) (1. ábra). E két széls érték

között természetesen számos átmenet van.

Ezeket az életmódlehetségeket szem eltt tartva, sajátos összefüggés figyelhet

meg a Phylloceras thetys faj példányain, ha azok fejldéstörténeti útját nézzük a fokozato-

san sekélyesed viz valangini— hauterivi emeleteken keresztül.

Az életföldtan 111a egyre inkább az életközösségek vizsgálatának az irányába

halad (symbiológia)
,
a faunaegyüttesek mennyiségi összképének változásait követjük

nyomon az idfaktor keretében. A korszer életföldtan perspektíváinak ez felel meg
legjobban mint módszer, és a mennyiségi elemek alkalmazásával korszerbb eredménye-

ket szolgáltat. A faunának vagy a kiválasztott ökológiai csoportnak a rétegegységen

belül (fleg pedig egymásra következen !) beálló megváltozásait a statisztikus értékek

meggyzbb kifejezésmódjával látja el.

A Ph. thetys esete azt mutatja, hogy a régebbinek nevezhet, egyedi vizsgálati

módszerek (idiobiológiai) sem nevezhetk elavultaknak. Valójában a kett egymást

midig kiegészíti. Rétegtani hátránya — ha ez annak nevezhet ! — ,
hogy csak fajöltn

belüli fiuomszintezést valósíthatunk meg vele. (A variációs középértékek idbeli eltoló-

dásának rögzítését észleljük tulajdonképpen.)

A Phylloceras thetys faj eddig kimutatott legrégibb példányai a berriázi emelet-

bl valók. A gerecsei középsvalangini emeletnek már elég gyakori alakja. Kimutatható

egészen a barrémi emelet közepéig, de több helyrl közlik jelenlétét az emelet végérl is.

A Berzsek-hegyi neokom rétegsor hiánytalannak tartott rétegösszleteiben található Ph.

thetys fajok fejldéstörténeti sorrendben vizsgálva, egy meghatározott alakváltozási

sort mutatnak. A legmélyebb szintek (alsó-, középsvalangini) példányai 30— 35 mm
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i. ábra. A planispirál módra becsavarodott háztípusok két szélsséges formája, i a, b : evolut, cadicou
házalak, 2a, b : involut, oxycon házalak (W. J. A r k e 1

1

nyomán)
Fig. 1. Two extreme forms of shell types of planispiral coiliug. iá, b = evolute, cadicone shell, 2a, b =

involute, oxycoue shell (after W. J. A r k e 1 1
)

Albai

Apt

/

Pb. velledae

Barrémi

Hauterivi

Va/ang/ni

Ph perlóbatm

Pb perlobotum

Ph milaschewitschi

Ph.ponticuh

Ph. picturatum
1

Ph thetys

Tithon
Phy/I serum

2. ábra. A Ph. thetys (d’ O r b i g n y) származási viszonyai. A szaggatott vonal a Berzsek-hegyi példányok
fejldéstörténeti „útja”

Fig. 2. Cenetical conditions of Ph. thetys (d
1 Orbign y). The broken line represents the liue of evolution

of the specimens írom the Berzsek Hill
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átmérjek, szélesebb, duzzadtabb, zömökebb egyedek. A duzzanat a köldöknél a leg-

kifejezettebb. A kbeleket a bordaskulptúrán kívül még erteljes kötegek is domborítják.

Alsóneokom tengerünk fokozatos sekélyesedése kimutatható volt több adattal.

Ezzel párhuzamosan az liauterivi emelet vége felé felbukkan, majd teljesen egyed-

uralkodóvá válik a következ Ph. thetys típus. Ezt általánosságban nagy átmér (90—
175 mm), lapos, vékony kanyarulat, korong forma, valósággal oxyeon ventrális perem
jellemzi. A házak nagyságrendjét hozzávetlegesen érzékelteti a XXX. táblán bemu-
tatott 1—3 típus.

Ezek a típusok mennyiségileg elég szerény adatokat jelentenek. Példányszám
szerinti megoszlásuk: valangini 16, hauterivi 40, barrémi 24. Ez utóbbi emeletben a
Ph. thetys faj száma általában csökken, és helyét a Phyllopachyceras infundibulum „veszi

át”, amely mennyiségileg is felszökik ebben az emeletben. Ezt a mennyiségi adatanyagot

magam is kevésnek tartom, azonban az említett habituskép-változás igen szembeszök.
További gyjtések lennének hivatva ezt a feltevést megersíteni vagy elvetni.

Ezt a környezet és alakváltozást egybevetve, véleményem szerint leginkább a

szelekció segítségével magyarázhatjuk. Mindenesetre a Gerecse területén az alsókréta

idszakban végbement térszínváltozásoknak egy „helyi” hatását lehet benne látni.

Azt az evolúciós jelenséget, amely általában a törzsfomiák testnagyság növekedésében

nyilvánul meg, a nemzetség egyéb formái ebben az idben nem mutatják. A helyi —
földrajzi tényezk érvényesülését emiatt is hangsúlyozom.

Ez az alakváltozási, „alkalmazkodási” sor a Ph. thetysbl indulva egy mellék-

ágat képvisel. Elkanyarodik attól a vonaltól, amely a krétaidszaki Phylloceras „törzset”

jelenti, amelyik ti. a titonbeli Ph. serum O p p e 1 gyjttípusból indul ki. Ugyan-
innen erednek egyrészt a Ph. perlobatuni Sayn, másrészt a Ph. thetys (s. 1 . !) sorozat is,

amelynek végalakjai a Ph. velledae és Ph. morelianum fajok. Ugyancsak a thetys alak-

körébl vezethetjük le a Ph. ponticuli — goreti — subalpinum sorozatot is (2. ábra).

Mindezek ellenére úgy látszik, a Gerecsében található alsóvalanginiben fellép faj ren-

delkezik annyi fejldési energiával, hogy a gyjttípusból leválva, reagál környezeté-

nek változásaira.

Végeredményben tehát a Ph. thetys (s. str.) törzsalaknak egy helyi adaptációs-

mellékvonalát képviselik az itt elkerült és ismertetett faj példányai. A környezetét,

azaz az egykori tenger szintváltozásait és az ezzel járó megváltozott parti régió viszo-

nyait „követve” ez az eredetileg infrabatiális mélységek lakója a sekélyvizeket jellemz

formává alakult át. Leginkább a Ph. ponticuli faj alakköre felé mutat rokonsági kapcsola-

tot, de persze teljesen önálló fejldési sorozat.

TÁBI.AMAGYARÁZAT - EXPRANATION OF PRATE

XXX. tábla — Plate XXX

1. Phylloceras thetys (d’Orbiny), példány az hauterivi emeletbl
Phylloceras thetys (d’Orbigny), specimen írom the Hauteriviau

2. Phylloceras thetys (d’ Orbigny), alsó valangini emeleti példány
Phylloceras thetys (d’Orbigny), specimen írom the Rower Valanginian,

3. Phylloceras thetys (d’Orbigny), fels valangini emeleti példány
Phylloceras thetys (d’Orbigny), specimen from the Upper Valanginian

Valamennyi természetes nagyságban — All the specimens are shown trae to their natural size
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The succession of the selective evolution of Phylloceras thetys (d’Orbigny) írom the Lower
Cretaceous beás of the Gerecse Mts

Dr. I. Z. NAGY

Brinkma n’s statements corresponding to the idiobiological trend of the bio-
geological researches are well-known. The results and the methods of this outstanding
scientist have been largely utilized by biostratigrapliy, too, as they offer a fineall bút
stratigraphic approach. A drawbaclc of the 1 áttér was the fact that it deteeted above
the orthogenetical shiftings of allometric features.

The author presents in his paper one of the results arrived at siniilarly by means
of the idiobiological approach. The Lower Cretaceous maris of the Berzsek Hill (Gerecse
Mts, Komárom County, Hungary) have been exposed in several outcrops in a continuous
superposition without any lacmie. So the fossil assemblages of the three stages (Valan-
ginian, Hauterivian, Barremian) within the Neocomian can be studied corresponding
to the natural evolutional succession of the events of geological history. Within the
fossil matériái furnished by these sediments, one can trace the vertical succession of the
representatives of the above-mentioned Cephalopod species. It can alsó be demonstrated
that the sea which had covered the area became shallow during the periods of the above
three stages. „Following” the changes in the level of the sea, this cephalopod that had
originally lived at infrabathyal depths, now turnéd to a form characteristic of shallow
waters. This change shows itself in an increase of its size (plate XXX.) as well as in the
transformation of the shape of its shell, resulting in an involute, oxycone pattem. The
genetico-taxonomical bearings of this peculiar local adaptation are shown by the author
in fig. 2 . The paper alsó presents the results of the analyses and tests conceming the
relationship between water depth and shape of shell which have been performed liitherto.

On the specimens from the Gerecse Mts, it is iinpossible to analyse the suture lines, so
that the 1 áttér cannot be used fór substantiating the above evolutional changes in the
light of sucli hydrostatical evidences.



MEGEMLÉKEZÉS

Török Zoltán emlékezete

(1893-1963)

A kárpáti harmadkori vulkáni hegységek kutatását nagy veszteség érte. 1963
tavaszán elhunyt Török Zoltán, a nagy úttörk, Koch A. és Szádeczky
G y

:
tanítványa és hagyományainak rzje, az erdélyi vulkáni hegységek, de különösen

a Kelemén Havasok fáradhatatlan geológusa, a kolozsvári Bolyai Egyetem egykori
tanársegéde, majd a felszabadulás után Földtan-
Tanszékének egyetemi tanára. Tudományos tevéi
kenysége, munkássága a legszorosabb kapcsolat-
ban állt Erdéllyel, annak nagy történelmi és tár-

sadalmi változásával. Egyéni élete is — mindig a
haladás, a pozitív építés felé tekintve — ezeket a
változásokat tükrözi.

1893-ban Marosvásárhelyen született. Itt

végezte középiskoláit, és innen került a kolozs-
vári Tudományegyetemre, ahol Szádeczky
G y. professzor irányítása mellett bontakozott
ki benne a geológus hivatás és kutatás szeretete,

hozzá került gyakornoknak a Földtani Tanszékre,
itt írta els kzettani munkáját a Kelemen-ha-
vasok kisebb területérl, amelyért kitüntetésben
is részesült. Meginduló geológus munkájának nyu-
godt továbbfolytatását az els világháború vihara
akadályozta meg. Az olasz frontra hívták be kato-
nának, ahonnan 1919-ben rövid idre visszakerült

az egyetemre, majd még ebben az évben Dévára,
késbb Segesvárra helyezték középiskolai tanárnak.

Tudományos munkásságát Segesváron kezd-
te el újból, s mint a bukaresti Földtani Intézet kül-

s munkatársa a Kelemen-havasokban dolgozott.

Kutatásairól az Erdélyi Múzeum Egyletben is

beszámolt.
A bécsi döntés után az egyik román líceum

igazgatójaként Kolozsvárra helyezték, 1942-ben a kolozsvári gyakorló gimnáziumban
kapott beosztást. Ezekben az években mint a budapesti Földtani Intézet küls mun-
katársa és a kolozsvári egyetem tiszteletben tanársegéde folytatta kutatásait a Kelemen-
havasok földtani térképezésével.

A felszabadulás után a Bolyai Egyetem Természettudományi Karán a Földtani
Tanszék professzorának nevezték ki. Fiatalos kedvvel, lendülettel szervezte meg a tan-
szék oktató és kutató munkáját és külön kutató csoporttal dolgozott a Kelemen-hava-
sokban. Török Z. tudományos tevékenysége, aktivitása ebben az idben éri el a
tetpontját. Geológus munkatársai, kollégái, akik vele dolgoztak, tanítványai, akiket
egyetemi eladásokon, küls földtani munkán nevelt, irányított, csak a legnagyobb
elismeréssel, tisztelettel és szeretettel emlékeznek reá. A legelsk között sajátította el az
orosz nyelvet és ezen keresztül az orosz irodalommal, a szovjet tudományos szakembe-
rekkel és egyéb külföldi kutatókkal is nemzetközi tudományos kapcsolatai fokozatosan
mindig jobban és jobban elmélyültek. 1947-tl tagja a RKP-nak, majd a RMP-nak.

Legfontosabb irányító tudományos eredményeit ,,A komplex fáciesek módszerének
elméleti és gyakorlati kérdései” c. dolgozatában és a Kelemen-havasok nyomás alatt,

álló monográfiájában foglalta össze.
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Elbbibl néhány gondolatot kiemelünk.
A komplex fáciesvizsgálatok — véleménye szerint — a vulkáni hegységekben

különösen fontosak. A kzettani elemzés itt valóban alapja a kutatásnak, nem lehet

azonban cél, hanem csak eszköz a földtani folyamatok értelmezéseinél. Az üledékes
képzdményeknél használt litológiai fácies-elemzést kell alkalmazni.

A vulkáni hegységek azonban az effúzió eltti szakaszokban képzdött vagy effu-

zívumok közé települt normális üledékek litológiai és fáciesvizsgálata mellett a vulkáni
folyamatok pontos rekonstruálására a piroklasztit-üledékek részletes litológiai elemzését
igénylik. Meg kell állapítani, hogy melyek a vulkáni mködés els vulkanogén termékei,
melyek a lepusztult, áthalmozott piroklasztikus eredet anyagok, a tufit és tufoid üledékek.

Ilyen jelleg munkájának eredménye az a felismerése, hogy a Kelemen-havasok
központi részét nem effúziós képzdmények, hanem hipabisszikus masszívum alkotja.

Módszereivel ugyanis a szubvulkáni intrúziós tömegeket az effuzívumoktól ott is el

lehet különíteni, ahol átalakult üledékek nem iktatódnak a szubvulkáni masszívum és
effúziós képzdmények közé. Ilyen esetben a fáciesek (elbontás) diszkordanciája ad
elkülönítési lehetséget. A szubvulkáni tömeges kzetekben gyakori a zöklkövesedés,
kaolinosodás, kovásodás és a pirittel való impregnáeió folyamata. Elbontás révén töme-
ges kzetek jelents felszíni tömegei alakulnak át álbreccsává, konglomerátumos ál-

homokká, áltufává s egyéb álüledékké. Ezek a jelenségek a típusos effúziós kzetekben
nem lépnek fel, vagy pedig egészen más formában nyilvánulnak meg. A vulkáni terüle-

teken folytatott földtani kutatásoknál tehát sokkal nagyobb figyelmet kell szentelnünk
a lebontási folyamatok aprólékos tanulmányozásának és az eredeti ásványi összetétel
változásainak.

A vulkáni eredet törmelékes üledékek részletes litológiai elemzése sokkal Jobb
eredményeket adott a kzetek vulkanológiai, tektonikai és rétegtani jellegeinek meg-
állapításához, mmt az addigi ,,vulkáni agglomerátum "-ként való összevonás. Egyesítve a
jellegzetes kzettani, litológiai és tektonikai fáciesadatokat — írja Török Z. —

.

el tudjuk különíteni a képzdményegységeket, és ezáltal rekonstruálni tudjuk a vulkano-
lógiai folyamatokat, amelyek a vulkáni hegységek összetételét és megjelenési formáit
meghatározzák.

Professzori tevékenysége alatt kitn fiatal geológusok kerültek ki keze alól.

akik a tle tanultakat számos dolgozatban fejlesztették tovább és számos feltevését és
elgondolását adatokkal igazolták.

A kolozsvári román és magyar egyetem egyesítésekor Török Z. nyugdíjba
került, tudományos tevékenysége azonban nem szakadt meg. Az egyetemen lehetsége
volt tudományos munkájának továbbfolytatásához, és élete végéig dolgozott. Ekkor
dolgozta ki részletesen a piroklasztitok rendszerét, amely nagy figyelmet keltve orosz,

német és szlovák nyelven is megjelent.

1963. tavaszán meghívást kapott a MTA Geokémiai Bizottsága Kárpát-Balkán
Asszociáció keretében rendezett Magmás Szimpóziumra. Török Z. — ahogy utolsó
levelébl is kitnt — rendkívüli örömmel készült erre a rendezvényre, ,,ahol az prob-
lémáit tárgyalják”. Márciusban eltörte a lábát, de még így is remélte, hogy május végén
utazhatik. Ebben azonban április 12-én bekövetkezett hirtelen halála véglegesen meg-
akadályozta.

Török Zoltánban nemcsak a fáradhatatlan geológus, kitn professzor, hanem
a meleg szív, töretlen, fiatalos gondolkodású, egyenes, szerény, értékes ember elvesztését
is fájlaljuk. Élmény volt számomra az a pár óra, amelyet egy földtani kirándulás kere-
tében Yisegrád környékén társaságában töltöttem.

A Róla szóló megemlékezést legszebben feleségének szívbl fakadt soraival zár-
hatjuk le:

,, Terhessé vált a szenvedésed
Levetetted

És magasabbra vitt a lépted.

Csak mentél, mentél hegyröl-hegyre . . .

Csákányoddal
Utat törtél a Végtelenbe.”

Székyné d r. F u x Vilma
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Török Zoltán nyomtatásban megjelent munkái:*

x. Gödemesterházától Keletre a Eeul, Onás és Támica hegyek andezitjeinek leírása. „F. József” Tud
Egyet. Almanachja, Kolozsvár, 1916. p. 83— 85.

2. Trecátoarea Murejului la Toplija. Anuarul Eiceului „Principele Nicolae” Sighi?oara, 1929.
3. Raport asupra cercetárilor geologice din regiunea apuseaná a murit ilor Cálimani. Dári de seamá ale

§ed. Inst. Geol. Rom., Tóm. XVIII 1930, Bucuresti, p. 170 — 182.
4. Adatok a Nagyküküll-megyei neogén ismeretéhez. X931.
5. Coralii arhitecji ai stincilor calcaroase. 1933.
6. Cercetári geologice in jude{ul Timava Maré. 1933.
7. Die neuzeitliche Geschichte des Bassins Brasov-Trei Scaune. Múzeumi füzetek, Cluj -Kolozsvár, 1935.
8. A Homoród torkolati vidékének geológiai alkotása. Szádeczky-Kardoss Gy. Emlékkönyv

Cluj -Kolozsvár, 1938. p. 1 — 14.

9. Geomorfológiai tanulmányok Segesvár vidékérl. (Geomorphologische Studien in dér Umgebung
von Schássburg.) Múzeumi füzetek XEIV/2, Cluj, 1939, p. 1—24.

10. Földtani vizsgálatok a Kelemen Havasok eruptívuma keleti és nyugati szegélyén és a Maros-szoros-
ban. A Magy. Földt. Int. Beszámolója, 1942, Budapest, 3. f. p. 35 — 50.

11. A Kelemen Havasok eruptív tömegeinek talapzatát alkotó képzdményekrl, különös tekintettel
azok diszlokációira. Múzeumi füzetek, Üj sorozat I, K. 4. f., Cluj-Kolozsvár, 1943, p. 225 — 260.

12. A Görgénv és Sajó völgyek közötti medenceszegély földtani viszonyai. Múzeumi füzetek, Új sorozat,
II. K. 2 — 4. f., Cluj-Kolozsvár, 1944, p. 214— 233.

13. Bélbor— Dragojásza vidékének tektonikai viszonyai. Múzeumi füzetek, Üj sorozat, II. K., 2— 4.
Kolozsvár, 1944. p. 158 — 178.

14. A Maroshévízi medence tektonikai és vulkanológiai viszonyai. Múzeumi füzetek, Új sorozat, II. K.,
1—4. f. Kolozsvár, 1945. p. 100— 1 16.

15. A Maroshévíz— Gyulaháza vidékének geológiája. Idem p. 169—175.
16. A maroshévízi Tá’mica vulkanológiai problémái. Idem, p. 138 — 146.
17. A Kelemen Havasok és vidékének bazaltandezitjei. Idem p. 255— 256.
18. Vulkanologia $i stratigrafia Cálimanilor de nord-est $i tectonica intregului masiv. Dári de seamá ale

$ed. Com. Geol. vol. XXXIX Bucuresti, 1952. p. 267— 276.
19. Tör ö k Z. — Treiber J. — Götz I.: Metoda facies urilor complexe si aplicarea ei la cartarea

geologicá a masivelor eruptive ale muntilor Cálimani— Gurghiu. Dári de seamá ale Séd. Comit. Geol.
vol. XXXIX, 1952.

20. Ridicári geologice efectuate in masivul eruptív ale Cálimanilor. Dári de seamá ale §ed. Comit. Geol.,
Bucuresti, vol. XXXVII, (1949—1950), 1953. p. 39— 42.

21. Date ni asupra naturii maselor subvulcanice in inunjii Cálimani. Dári de seamá ale $ed. Comit.
Geol., vol. XT- Bucure?ti, 1956. p. m — 116.

22. Problemele teoretice si praetice ale metodei faciesurilor complexe. Studii si cercetári de geologie-
geografie Acad. R. P. R. Fii. Cluj, nr. 1 — 4, 1956.

23. A Kelemen Havasokban, valamint a Görgényi— Hargita vulkáni lánc területén található fiatal
eraptívum geológiai kutatásának módszertani kérdései. A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem
1945-1955, Cluj, 1956.

24. Palaeodictyon-lelet a papfalvi dacittufa fedjébl. Studia, Univ. Babej— Bolyai, Series II, Nr. 2
Cluj. 1957.

25. Adatok a Hargitafürd és a Kakukk-hegy közti terület geológiájához és a kaolintelepek képzdésének
kérdéséhez. Studia, Univ., Babes— Bolyai, Series, II. Fasc. 1, Cluj, 1959.

26. Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula élete és munkássága. Földt. Közlöny, XU. K. 4. f., Buda-
pest, 1962.

27. Problémy klasifikácie pyroklastik a sposob ich studia. Geologické práce, Zpravy 25 — 26, Bratislava,
1962.

28. Vorschlag für eine Verbesserung dér Klassifizierung und dér Forschungs-methodik dér Pyroklastite.
Acta Geologicá, Tóm. VII. fasc. 3— 4, Budapest, 1962.

29. ripenao>KeHHe no ycoBepmeHCTBOBamuo KJiaccwjniKauHH h Me-ronHKH H3yMeHna nHpoKJiacTHMecKHX rop-
Hbix nopon. H3BecTHH Anan. Hay« CCCP, cepna TeoJi. Ho. 7. 1962.

30. Muntii Cálimani, studii geologice si metodica de cercetare. (Sajtó alatt, Akadémiai Kiadó, Bukarest.)
(A Kelemen Havasok szintézise.)

*

Török Zoltán kéziratban maradt munkáit

1. Raport asupra ridicárilor geologice efectuate in masivul eruptív al Cálimanilor in vara anului 1948
intre 17 iulie §i 17 octombrie. (Arh. Comit. Geol., 1949, Bucuresti.)

2. Raport asupra ridicárilor geologice efectuate in masivul eruptív al Cálimanilor in campania anului
1949 intre 17 iulie si 15 septembrie. (Arh. Comit. Geol. 1950, Bucuresti.)

3. A Kelemen Havasok szubvulkáni formációinak tektonikai viszonyai és sztratigráfiai helyzete. (Föld-
tani Tanszék irattára, 1950, Kolozsvár.)

4. Raport asupra ridicárilor efectuate in campania anului 1950 in muntii Cálimani. (Arh. Comit. Geol.,
1951, Bucuresti.)

5. Situajia cercetárilor geologice in muntii Cálimani. (Földtani Tanszék irattára, 1951, Kolozsvár.)
6. Raport de activitate expus in sedinta de comunicári a Comitetului geologic din Bucuresti, la 10

aprilie 1950. (Arh. Comit. Geol., 1951, Bucuresti.)
7. Probléma zácámintelor de caoliná in muntii Cálimani. (Arh. Comit. Geol., Bucuresti, 1954.)
8. Zone de mineralizári in caldera Fincelului (Muntii Gurghiului). (Arh. Comit. Geol., Bucuresti, I 954 -)

9. Geomorfologie Muntilor Cálimani di SE si a Gurghiului de IV. E. (Arh. Inst. de cercetári Geografice,
1956.)

10. A Maros-völgy Gyergyószár-hegy és Déda közötti szakaszának geológiája. (A marosvásárhelyi Orvos-
Gyógyszerészeti Fiskola könyvtárában. Jelentés, 1957.)

11. Dovezile existenjei formatiunilor subvulcanice in muntii Cálimani. (Kézirat, 1963.)

* Az életrajzi adatokat Treiber Jánostól kaptam, az irodalom összeállítása Szke Amália
munkája.



HÍREK— ISMERTETÉSEK

Korber Ern
(1885-1963)

1963. június 24-én, hivatása gyakorlása közben érte a halál Korber Ern
tagtársunkat, a Szabó József Geológiai Technikum nyugalmazott tanárát. Épp vizsgáz-

tatni készüldött — és négy nappal késbb, június 28-án már sirgödre körül álltunk.

Farkasréten.
Pályája Zalából indult. Alsódomborún született 1885. szeptember 10-én. Egyetemi

tanulmányait Budapesten, a Mszaki és a Tudományegyetemen végezte. Halléban
W a 1

1

h e r Johannes eladásait hallgatta. Középiskolai tanári képesítését természet-
rajz-földrajz szakon, a budapesti Tudományegyetemen szerezte. Késbb id. L ó c z y
Lajos mellett dolgozott. 1919-ben tevékeny részt vállalt a Természettudományi Társulat
haladó szellem természettudományos törekvéseibl. Tanári elhivatottságának kitelje-

sedését a Szabó József Geológiai Technikumban töltött utolsó évtized hozta. A nyugdí-
jazásból reaktivált Korber Ern szaktudományunk egyes ágazatainak (földtörténet,

slénytan) tanítása során talált igazán magára. Munkája elismerését a munkaérdemérem
s a kitüntet címek: az oktatásügy, a nehézipar, a földtani kutatás kiváló dolgozója
cím elnyerése fejezte ki, munkája dicséretét azonban mindenkor maga a lelkiismeretesen,

a teljes odaadással végzett munka, tanártársainak figyelme, tanítványainak épülése,

s mindannyiunk osztatlan megbecsülése, szhite szeretete jelentette.

Sírjánál volt igazgatója, Dr. M e d g y e s Béla mondott istenhozzádot.
Korber Ern a Magyarhoni Földtani Társulat hséges tagja volt. Helye

üresen marad.

Címzetes egyetemi tanárok, címzetes egyetemi docensek

A Mveldési Miniszter tudományos fokozatukra, az egyetemi oktatásban vállalt

hosszú idk óta eredményesen és hivatástudattal végzett feladataikra tekintettel Dr.

K e r t a i Györgynek, Társulatunk elnökének, Dr. M a
j
z o n Lászlónak, Választ-

mányunk tagjának, Dr. B a r t h a Györgynek, Dr. Seheffer Viktornak és Dr.
Tokody Lászlónak, tagtársainknak 1963. augusztus i-i hatállyal a c. egyetemi tanári
címet adományozta. Címzetes egyetemi docensek: Dr. Sebestyén Károly és Dr.
Szilvágyi Imre.

Kitüntetések

1963 áprilisában, nyugdíjbavonulása alkalmából Dr. T oko dy László tagtár-
sunkat, a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány- és Kzettárának vezetjét szocialista

munkáért érdeméremmel tüntették ki.

Az 1963. évi pedagógus nap alkalmából, kiváló oktató-nevel munkája elisme-
réséül Dr. Richter Richárd tagtársunkat, a Nehézipari Mszaki Egyetem Bánya-
mérnöki Kara Bányamveléstani Tanszékének docensét a Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsa az oktatásügy kiváló dolgozója címmel tüntette ki.

1963. szeptember i-én, a 13. Bányásznap alkalmából Bíró Ern választmányi
tag és Dr. Szalánezy György tagtársunk kormánykitüntetésben részesült. A munka-
érdeméremmel kitüntetett Bíró Ern a kolajkutatás területén végzett eredményes,
hozzáállásában, lelkiismeretességében, avatottságában példás munkát, a szocialista mun-
káért érdeméremmel kitüntetett Dr. Szalánezy György pedig a kolajtermelés
területén fejtette ki eredményesen adottságait.
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Az Országos Földtani Figazgató 1963. szeptember i-én, a 13. bányásznap alkal-
mából jó munkájuk elismeréséül a földtani kutatás kiváló dolgozója kitüntetésben
részesítette Fejér Leontint, a Mecseki Csoport titkárát, valamint Jamniczky
Kázmér, Juhász András, Köteles Károly, K r i z s á n Pál, Molnár József,
Dr. P o s g a y Károly és Dr. Szentiványi Ferenc tagtársainkat. A Nehézipari
Miniszter ugyanezen alkalomból Z e 1 e n k a Tibor tagtársunkat a nehézipar kiváló
dolgozója címmel tüntette ki.

1963. szeptember 16-án, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanévnyitó
Közgylésén Dr. Renner János tagtársunknak és Dr. Somogyi Kálmánnak
a gerecsei neokom feldolgozójának átnyújtották az aranydiplomát.

Magyar— francia földtani tudományos együttmködés

Akadémiai és kultúrkapcsolati meghívásból itt járt több párizsi földtan professzor-
ral történt baráti megegyezés alapján különböz közös földtani kérdésben közvetlen
kölcsönös segítségben egyeztünk meg. Ebben az értelemben Cailleus professzor
egy Nyugat-Afrikából származó ismeretlen kzetmintát küldött vizsgálatra Dr. Bár-
dos s y György Szovjetunióban és Nyugaton egyaránt nagyra becsült és elismert geoló-
gusnak, aki azt ritka, analci m-ásványból álló újfajta kzetnek határozta meg.
Errl szóló közös tanulmány a francia Akadémia kiadványában jelent meg (Comptes
rendus des Sciences de l’Académie des Sciences, 1963. május 6 ).

1963. január 8-án hozzánk érkezett 3 esztends magyar aspirantúrára G o k h a 1 e,

N. W. indiai geológus. Elírásos tanulmányait megkezdte, magyar nyelvvizsgáját eredmé-
nyesen letette. Ennek alapján további aspiránsi tanulmányait folytatja Dr. h. c.

Vadász Elemér akadémikus, aspiránsvezet mellett az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Földtani Tanszékén. Földtani és kzettani szaktanulmányokat végez. Közös
megállapodással közvetlen tématerülete a Velencei-hegység gránitjának és metamorf
palaképzdményeinek újabb földtani vizsgálata.

Dr. Scheffer Viktor külföldi eladásai során megkülönböztetett figyelmet,
megbecsülést, elismerésbl fakadó tiszteletet szerzett a magyar geofizikai alapozottságú
szerkezeti vizsgálatoknak, a regionális szerkezeti szintetizálásnak, amely az európai
összefüggések keresésében országhatárokon túlterjed szerkezeti megoldásokat tartalmaz.

1962. november g-én az Osztrák Földtani Társulat meghívására ,,Geophysikalisehe
Angaben zr Tektonik des Grenzgebietes dér Ostalpen” címmel Béesben tartott nagy-
siker eladást, 1963. júniusában pedig olaszországi eladókörútra indult a firenzei és

a pisai egyetem meghívása alapján. A firenzei egyetem Földtani Intézetében tartott

nyilvános konferencián Dr. Scheffer Viktor tagtársunk „Ouestioni regionali di

geofisica della zóna Appeninica” címmel tartott nagy érdekldéssel kísért eladást.
A június 8-i firenzei eladást követen Dr. Scheffer Viktor Tongiorgi, E.
professzor, a pisai egyetem Nukleáris Geológiai Intézetének igazgatója felkérésére nagy-
számú meghívott szakközönség és az egyetem tanári kara eltt eladást tartott „A Föld
geotermikus anomáliáinak geofizikai vizsgálata” címmel. Az eladást élénk vita követte.
A vitában Tongiorgi, Marinelli, Bonatti professzorok vettek részt,

M e r 1 a professzor viszont közlésre kérte az eladás anyagát a Bolletino Geologico-

számára. Dr. Scheffer Viktor június 18-án Boldizsár Tiborral együtt Larde-
relloba látogatott az Endogén Erk Kiaknázására Alakult Vállalat ermveinek meg-
tekintésére.

Tudományos minsítések

1963. május 21-én volt Dr. Hajós Márta tagtársimk „Mátraalja diatomás
üledékeinek földtana” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája. A kiküldött bíráló

bizottság az opponensi vélemények és a megvédés eredményessége alapján határozati
javaslatot terjesztett a Tudományos Minsít Bizottság elé, melyben Dr. Hajós
Márta tagtársunk számára a kandidátusi fokozat odaítélését javasolja. Az értekezés

opponensei Dr. Hortobágyi Tibor, a biológiai tudományok doktora és Dr. Végh
Sándorné, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa voltak.

1963. május 27-én került sor Dr. S i d ó Mária tagtársunk ,,A magyarországi
szenon foraininiferák földtörténeti értékelése” c. kandidátusi értekezésének megvédésére.
Az opponensi vélemények és a kialakult vita alapján a kiküldött bíráló bizottság javas-
latot terjesztett a kandidátusi fokozat odaítélése érdekében a Tudományos Minsít
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Bizottság elé. Az értekezés opponensei Dr. M a j
z o n László, a föld- és ásványtani

tudományok doktora és Dr. B arnabás Kálmán, a föld- és ásványtani tudományok
kandidátusa voltak.

1963. június 18-án volt Dr. S t e g e n a Lajos tagtársunk, a mszaki tudományok
kandidátusa ,,A közvetlen nyersanyagkutató módszerek elvi alapjairól” c. akadémiai
doktori értekezésének nyilvános vitája. Az opponensek véleménye, az eredményes
megvédés alapján a bíráló bizottság Dr. S t e g e n a Lajos értekezését megvédettnek
nyilvánította és határozati javaslatot terjesztett a Tudományos Minsít Bizottság elé

az akadémiai doktori magasfokozat odaítélése érdekében. Az értekezés opponensei
Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikus, Dr. Egyed László akadémiai
levelez tag és Dr. Földváriné Vogl Mária, a föld- és ásványtani tudományok
doktora voltak.

1963. július 9-én volt Dr. K r ö s s y László tagtársunk „A Nagy Magyar Alföld
mélyföldtani és kolaj földtani viszonyai” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája.

Az opponensek véleménye, a megvédés eredményessége alapján a kiküldött bíráló
bizottság Dr. K r ö s s y László értekezését egyhangúlag megvédettnek nyilvánította,

s javaslatot terjesztett a Tudományos Minsít Bizottság elé a kandidátusi fokozat
odaítélése érdekében. Az értekezés opponensei Dr. Vitális Sándor, a föld- és ásvány-
tani tudományok doktora és Dr. Stegena Lajos, a mszaki tudományok kandidátusa
voltak.

1963. július 31-én védte meg Dr. D a n k Viktor választmányi tag „A Nagyalföld
déli részének mélyföldtani viszonyai” c. kandidátusi értekezését. A kiküldött bíráló
bizottság az opponensek véleménye, a kialakult vita eredményessége alapján Dr.
D a n k Viktor értekezését megvédettnek nyilvánította, s egyöntet szavazással érde-
mesnek a kandidátusi fokozat elnyerésére. Határozati javaslatát megersítésre a Tudo-
mányos Minsít Bizottság elé terjesztette. Az értekezés opponensei Dr. Vitális
Sándor a föld- és ásványtani tudományok doktora és Dr. Szénás György, a mszaki
tudományok kandidátusa voltak.

Egyetemi doktori szigorlatok

Ilkeyné Perlaky Elvira tagtársunk 1963. április 15-én, a budapesti
Eötvös Loráud Tudományegyetem Természettudományi Karán doktori szigorlatot tett

„cuin laude” eredménnyel. Disszertációjának címe: A horzsak fogalma, genetikája és
felhasználása.

Kopek Gábor tagtársunk 1963. április 29-én, a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Karán doktori szigorlatot tett „summa cum
laude” eredménnyel. Disszertációjának enne: A bakonyi felskréta kszénképzdmény
földtana.

Z s i 1 á k György László tagtársunk, a Mérnökgeológiai Szakcsoport titkára

1963. június 29-én, a budapesti Építipari és Közlekedési Mszaki Egyetem Mérnöki
Karán „summa cum laude” eredménnyel mszaki doktori fokozatot szerzett. Disszer-
tációjának címe: Az aggteleki karszt mérnökgeológiai viszonyai.

Csajághy Gábor 60 éves

1963. június 18. Csajághy Gábor, Társulatunk Választmányának immár
negyedszázada tagja, betöltötte 60. életévét.

1903-ban született Balatonfiireden. A budapesti Mszaki Egyetemen szerzett

vegyészmérnöki oklevelével eleinte a vegyipar területén helyezkedett el, de tudományos
pályakezdése késbbre, a földtannal való találkozás idejére esik. 1935-ben került a
M. All. Földtani Intézet vegyi laboratóriumába

.
ahol azóta sok ezer kémiai vizsgálatot

végzett a magyar földtani kutatás számára. Elssorban a víz- és kzetelemzések érde-
kelték. Három évtizeddel ezeltt az ismert összes gázos kutak gázainak összetételét meg-
határozta, érdekldése azonban mindegyre az ásvány- és gyógyvizek összetételének,
tulajdonságainak megismerése felé fordult. Számos ásvány- és gyógyvíz felfedezése fz-
dik munkájához. A vizek kalcium-, magnézium- és szulfátion-tartalmának, valamint
összes keménységének meghatározására gyors és pontos helyszíni meghatározásokat
dolgozott ki. Helyszíni analitikai módszerei a gyakorlatban igen jól beváltak.

Átalakította és korszersítette a klasszikus szilikátelemzési módszereket is..

Kutatógárdát, iskolát nevelt maga köré. A korszer szilikátelemzés terén segítségét,,

tapasztalatait egyetlen analitikus szakember sem nélkülözheti.
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Szilikátelemzései során ismerte fel a kánya-hegyi kálidús kzetben rejl kálisó-
tennelési lehetségeket és Székyné Fux Vilmával, S c h e r f Emillel munka-
közösségben 50 ezer forint célprémiummal jutalmazott szabadalmat dolgozott ki. Fog-
lalkozott a hazai bentonitváltozatok vizsgálatával is. Munkatársaival új megállapításokat
tett a montmorillonit kationcserél képességére és szerkezetére vonatkozóan.

Úttör munkásságot végzett a gyógyiszapok vizsgálata terén is. Az els korszer
hazai peloidvizsgálatokat C s a

j á g h y Gábor végezte. A hazai peloidoknak nemcsak
kémiai és fizikai tulajdonságaira derítettek fényt vizsgálatai, hanem hatásmechaniz-
musukra is új adatokhoz jutottunk általuk.

A gyógyiszapok és gyógyvizek vizsgálata terén elért eredményeiért a Magyar
Hidrológiai Társaság a Bogdánfy-éremmel tüntette ki. Kormányzatunktól kétszer kapta
meg a szociahsta munkáért érdemérmet a kálisó elállítással kapcsolatos munkássá-
gáért, ill. a Magyar Hidrológiai Társaságban kifejtett tevékenységéért. A Hidroló-
giai Társaság Elnökségének tagja, s aktív tevékenységet fejt ki a Hidrológiai Köz-
löny szerkeszt bizottságában is.

Tudománytörténeti érdekesség, hogy Csajághy Gábort hamarább válasz-
tották meg Társulatunk Választmányába, semmint Társulatunk tagja lett volna. Viszont
azóta sem tudnánk nála lelkiismeretesebb, pontosabb, megbízhatóbb és hségesebb
embert felfedezni Társulatunk gépezetében. Csajághy Gábor képviseli Választ-
mányunk életében, szerkeszt bizottságunk mködésében a folyamatosságot. Ezt kíván-
juk tle, s így neki is távoli évtizedekig, és munkabírást, szívvel-lélekkel, felelsséggel
végzett sok munkájához.

Szükségünk van reá.

Külföldi utak

1963. május 13 — 18. között Lipcsében a Német Demokratikus Köztársaság Föld-

tani Társaságának 10. Központi Ülésszakán (Geologische Gesellschaft in dér Deutschen
Demokratischen Republik 10. Jahrestagung; „Fazies”) és kirándulásain Társulatunkat
Hámor Géza titkár, az Országos Földtani Figazgatóság kiküldötte, Dr. B á 1 d i

Tamás, az slénytani Szakcsoport titkára, a Társulat kiküldötte képviselte. A fáeieskér-

désekkel foglalkozó nemzetközi nyilvánosságú ülésszakaszon a Magyar Tudományos
Akadémia kiküldetésében Dr. O r a v e c z János, a Mveldésügyi Minisztérium
kiküldetésében pedig Szentirmai István tagtársunk vett részt. Lipcsében csat-

lakozott a magyar delegációhoz Dr. K a s z a p András tagtársunk, aki a Mveldésügyi
Minisztérium támogatásával másfél hónapos tanulmányúton a Német Demokratikus
Köztársaságban, a hallei Martin Luther Tudományegyetem Földtani és Paleontológiái

Intézetében tartózkodott.

1963. június 5 — 8. A XV. Freibergi Bányász- és Kohásznapokon (XV. Berg-

und Hüttenmánniseher Tag dér Bergakademie Freiberg) Társulatunkat a kiküldetésében

részt vev Fejér Leontin, a Mecseki Csoport titkára képviselte.

1963. augusztus 12 — 16. között rendezte Stockholmban a CIPEA (Comité Inter-

national pour l’Étude des Argiles) az 1963. évi Nemzetközi Agyagásvány Konferenciát

(1963. International Clay Conference), melyen Társulatunkat Dr. Neme ez Ern,
az Agyagásványtani Szakcsoport elnöke, a Mveldésügyi Minisztérium kiküldötte kép-

viselte" Dr. N e m e c z Ern eladásában mutatta be nagy érdekldést kiváltott ered-

ményeit a Tokaji-hegységi allevardit-kifejldésrl. Dr. Székyné Fux Vilma választ-

mányi tag, a Mveldésügyi Minisztérium kiküldötte az agyagásványnomenklatúra
-vitában vett tevékeny részt.

A Kárpát— Balkáni Egyesülés VI. Kongresszusán Varsóban és Krakkóban, 1963 .

szeptember 2 — 10. között, ill. kirándulásain szeptember 11 — 16. között Társulatunkat

Dr. Balogh Kálmán társelnök és Dr. Szentes Ferenc választmányi tag, Társu-

latunk kiküldöttei képviselték. Az Országos Földtani Figazgatóságot Dr. B e n k

Ferenc választmányi tag képviselte. Az Ásványbánya és Elkészít Vállalat részérl

K r i z s á n Pál, a Mátrai Érc- és Ásványbánya Vállalat részérl pedig S i k 1 ó s s y
Sándor, a MÁFI-ból Benk Ferencné tagtársunk vett részt a kongresszuson.

A Kárpát-Balkáni Egyesülés VI. Kongresszusát közvetlenül követte Európa

Tektonikai Térképe Bizottságának háromnapos ülése (szeptember 17 I9-)- Magyar-

ország képviselje Dr. Szentes Ferenc választmányi tag volt.
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A Lengyel Földtani Társulat 36. Kongresszusán Zakopanéban, 1963. szeptember

19— 21. között Társulatunk képviseletében, kiküldötteként Dr. Vörös István tag-

társunk vett részt.

Olaszországban, a Nemzetközi Krisztallográfiai Unió római konferenciáján,

1963. szeptember 5—15. között Dr. Kiss János tagtársunk vett részt a Mveldésügyi
Minisztérium kiküldetésében.

1963. szeptember 20— október I. közötti franciaországi Alsó-kréta Kollokviumon,

Lyonban Dr. F ü 1 ö p József választmányi tag és G y o v a i László tagtársunk az
Országos Földtani Figazgatóság, Dr. V í g h Gusztáv tagtársunk pedig a Társulat

küldötteként vett részt.

Bécsben 1963. szeptember 22— október 1. között a 8. Európai Mikropaleontológiai

Kollokviumon (8. Luropáisches Mikropaláontologisches Kolloquium) B á 1 d i 11 é Dr.

B e k e Mária és Oraveczné Schef fér Anna az Országos Földtani Figazgatóság
kiküldetésében vett részt.

1963. október 1 — 7. között Bécsben a Paleontológiái Társaság Évi Gylésén
(Jahresversammlung dér Paláontologischen Gesellschaft) Társulatunkat Hámor
Géza titkár, Dr. V é g h Sándorné szerkeszt, Dr. B o d a Jen választmányi tag és

Dr. V é g li Sándor tagtársunk képviselte.

1963. szeptember 16— 21. Prága. Szimpózium a posztmagmás érctelepek eredeté-

nek kérdésérl (Symposium problems of the origin of postmagmatic re deposition,

Czechoslovakia 1963). Társulatunk képviseletében. Társulatunk kiküldötteként Dr.

J a n t s k y Béla, a Csehszlovák Mineralógiai és Geológiai Társulat tiszteleti tagja,

választmányi tagunk és Dr. Sztrókay Kálmán választmányi tag vett részt a
Szimpóziumon

.

1963. szeptember 30— október 3. Bmo. A Csehszlovák Mineralógiai és Geológiai

Társulat XIV. Közgylésén Társulatunk kiküldötteiként Dr. Szepesházy Kálmán
és M i k ó Lajos tagtársaink vettek részt.

Földtani adatok Arany János jegyzeteibl

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában Arany János összes mveinek
XII. kötete a prózai mvek 3. része ,,Glosszák, Szerkeszti üzenetek. Szerkeszti meg-
jegyzések, Elfizetési felhívások” címen Arany János pályájának olyan emlékeit,
olyan írásait tartalmazza, amelyek még eddig egyik kiadásban sem jelentek meg. Ezekben
az egykori kiegyezést megelz osztrák elnyomatás alatti irodalmi, mvészeti, tudomá-
nyos fejldésünk nehézségeit, kortörténeti adatait hen feltüntet jegyzetekben az
Akadémia indulásával kapcsolatban sok természettudományi vonatkozást is találunk,
amelyek közül érdemes néhány földtani megjegyzést ismertetnünk. Arany János
mint az Akadémia ftitkára igen nagyra becsülte Szabó Józsefet, akit mint a termé-
szettudományi osztály érdemes titkárát glosszáiban 23 ízben említ.

Az erre vonatkozó 181. magyarázó jegyzetben (399. o.) a következ adatokat
találjuk: „Szabó József (1822—1894) plebejus gazdatiszti család fia,** a felvirágzó
magyar természettudományos élet egyik nagymunkásságú, rokonszenves alakja. Külön-
féle iskoláknál tanított a Bach-korszakban, magyarságáért mellzve, jelentéktelen
állomásokon. 1858-tól a pesti kereskedelmi akadémia kémiai, majd az egyetem ásvány-
tani tanszékének tanára. Nagy gondot fordított a tudomány közkedveltté tételére, s

nagy hatással is dolgozott e téren. Nem utolsó sorban azért, mert tiszta magyarsággal,
jó, érdekes, közérthet modorban adott el. Arany János a Vegyes rovatban több
ízben igen részletesen hozta akadémiai eladásainak kivonatát, cikket is kapott tle
mindkét folyóirata számára. .

.”*

A Koszorú I. évfolyamának I. félévében 1863-ban megjelent 363. sz. glosszát

(115. old.) földtani tudománytörténet tekintetében teljes egészében ideiktatjuk:
,,Az akadémia közelebbi ülésén (hétfn, jún. 22.) Szabó József értekezése vonta

magára a f figyelmet, beszélvén (mert nem olvasta értekezését) a kovaszerszámokról Euró-
pában. Ama nevezetes kérdés fejtegetése volt ez, mely most nagyon foglalkoztatja a tudós
világot : ha élt-e már ember az s állatok a mammuth stb. korában, mely által az volna

* Ezek a cikkek nincsenek fölvéve Szabó József egyébként teljes bibliográfiájába (Földtani
Közlöny XXIV. 1894).

** Figyelmet érdemel a feudális akkori Magyarországon a származás említése

!

5 Földtani Közlöny
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eldönthet, ha emez állatok csontjai közt, nem vízben vagy barlangban, hova véletlen is össze-
kerülhettek, hanem az illet (negyedrend) földképletben emberi csontok vagy emberi készít-
mények találtatnak. Ez utóbbiak már az említett kovak szerszámok, u. m. dárda vagy láncsa-
hegyek, kés vagy vés alakú készítmények , a mink eddig hazánkban is, mint kelta régiségek
találtattak ugyan, de nem sállat csontokkal vegyest a negyedképlet rétegben. 1841-ben
Franciaországban Somme völgyén akadtak ilyen csontokra és szerszámokra; ezek s több
más adatok s hozzávetések alapján Lyell angol tudós az ember egykorúságát a mammuth-tal
vitatja, mely véleményhez járul értekez is. — E tárgyra vonatkozó cikk egy jeles tudósunk
tollából már néhány hét óta hever szerkeszti tárcánkban is, de a költk arcképeihez szükséges
élet és jellemrajzok (melyek közlését nem halaszthattuk a második félévre) kiszorították

a nagyon korszer dolgozatot hanem a jöv számban adni fogjuk, annál inkább, mert más
oldalról fogja fel a tárgyat. —

Ebbl a Szabó József „Negyedkori kovaszerszámok” címen az Akadémiai
Értesít V. kötetében 1865-ben megjelent tanulmányára vonatkozó korszer ismertetés-
bl kitnik Szabó József mindvégig fönntartás nélküli lvellista fölfogása, ami az
1883-ban megjelent Geológia könyvében válik sokoldalúan teljessé.

Sajnos, az erre vonatkozó magyarázó jegyzetbl (437. o.) nem tnik ki, s egyelre
magunk sem tudtuk megállapítani, hogy a „Koszorú” következ számában megjelenésre
említett más felfogású közlemény megjelent-e, s annak szerzje ki lehetett (Rónay
Jácint, Ró mer Flóris, esetleg Brassai Sámuel?).

Még szembeötlbb Szabó Józsefre vonatkozó a „Koszorú” I. évf. I. félévében
1863-bau 16. sz. 378. 1 . 78. sz. glossza: „Szabó József A léghajózás 1862. Angliában
címmel hathasábos, könnyed modorban írt, társalgási hangnemben tartott cikkben
ismerteti a legújabb léghajózási kísérleteket. Cikke lezárásában egyik mondata így
hangzik: ,,A költészet és a tudomány a magas régiókra nézve szerencsétlenségre nem értenek
egyet. Amaz tüzes elragadtatással mutat fel mint a dicsség és fény honára, hova a vitézség

és nagyság el fog jutni, mindent boldognak mond mi az éggel van összekötve; a tudomány
ellenben az öt érzékével vizsgálja a fels téreket, s egyszeren jelenti, hogy ott igen hideg van,
lélegzeni nehéz, a fej elkábul, a látás elhomályosodik , az öntudat lassanként elvesz, s végre

elalél az ember”.
Ehhez a tudomány akkori ismeretei szermti tárgyilagos megállapításhoz Arany

János csillag alatt ezt a szerkeszti megjegyzést fzi: „Többnyire a költ is így jár vele,

ha test és lényeg nélkül phantomok szárnyán kapaszkodik az alaktalan rire”.
Száz év távlatában, az rhajózás mai állapotában fölmérhetjük a tudományok

óriási fejldését ezen a téren !

Érdekes természettudományos kívánalmat tükröz a 380. glossza (121. o.)

„Figyelemre méltó az a természeti tünemény, melyrl egy somlyóvidéki levelez értesíti a
lapokat. A Somlyó-hegy 3/4 résznyi magaslatán, 40 öles kútban, öt hét óta valami fény
látszik, mely a népnek sokféle balhiedelemre szolgáltat alkalmat. nTermészettudomány
jöjjön el a te országod la kiált föl erre vagy a levelez, vagy az újdonság írója. A »természet

tudomány országa« még annyira soká fog elfni, hogy a köznép egy még soha nem látott s

csodásnak tetsz természeti jelenséget meg tudjon magyarázni de annyira csakugyan
eljöhetett volna már, hogy szakférfiaink közül valaki az ilyet megvizsgálja, vagy ha ismeretes

tünemény, róla a közönséget értesítse. Elvárjuk szünetez tudósaink valamelyikétl”

.

Érre talán Darnay Béla, a Somlyó-hegy jeles történeti monográfusa adhatna
ma választ.

Végül a „Koszorú” III. évf. I. félévének 1865-bl ered 534. megjegyzése (171. o.)

mindmáig idszer, követésre méltó: ..Flétfön, az év második napján megkezddtek a magyar
tud. akadémia ülései (....) a mathematikai és természettudományok ülése következvén

(....) Szabó József levelez tag pedig Zsigmondy Vilmos bányamérnök, nálunk
a maga nemében els és jeles ,, Bánya tanát” mutatja be dicséröleg (mely könyv hozzánk is

beküldetvén, míg szívesen örvendünk egy oly geolog elismerésén, mint Szabó József, más-
részrl nem tehetünk róla, hogy az e munkában, kivált az elszóban gyakorta s úgylátszik

szándékosan, elforduló helyesírást meg ne rójuk : »Felkellemlítenem«, »megnememlékez-
term — »elnemkerülhetvém — »kinefejezzem«, mely orthographia nyelvünket az amerikai

t ö m k ö d nyelvek közé sorozná)”.
Nem reánk tartozik Arany János találó, szellemes s szelíd humort sem nél-

külöz megjegyzéseinek, helyesírásra, magyar szóképzésre vonatkozó tanításainak

érdemleges méltatása. De tanulságos és meglep széles kör érdekldése irodalmi, köl-

tészeti tárgykörön túlmenen, mvészeti, zenei tekintetben, s nagy klasszikus mvelt-
ségét jellemzi. Hol találunk mai fejlett társadalmunkban hasonló tudású folyóirat-

szerkesztket, írókat, költket? ! Hogy a napisajtó helyesírási és stílusbotlásairól ne is

szóljunk. Népünk mveldési igényeinek kielégítése sürget föladat. Dr. V. E.
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Hivatástudat — hivatásszeretet — példakép

A New York-i ,,The Garden Journal” folyóirat folyó évi május— júniusi száma
tollhegyre kívánkozó tárgyilagos emlékeket tár föl elttünk a feledésbl, a tlünk 1919-
ben, a proletárdiktatúra bukása utáni üldöztetés miatt külföldre kényszerült J a b-
1 o n s k i Jen kiváló botanikus-geológus és természetbúvár kimagasló életpályájának
és eddigi nagyszabású tevékenységének ismertetésével élete hetvenedik évének betöltése

alkalmából.
Dr. J ablonski Jen a régi Magyarországról indult, s már gyermekkorától

kezdve középiskolai tanár édesatyjától, a természet szabad világában a Kárpátok hegy-
vidékén ismerte meg a növényvilágot, aminek mindenki számára hozzáférhet és meg-
ismerhet tanulmányozását bels hivatásává növelte. Egyetemi tanulmányaitBudapesten
végezte, ahol botanikusi vágyai nem voltak kielégíthetk. Breslauba (most lengyel
Wrotzlaw) ment P a x professzorhoz, majd Berlinben E n g 1 e r professzornál foly-

tatta tanulmányait. Az utóbbinál a Pflanzenreich sorozatban került kiadásra az Euphor-
biaceae-család monográfiája. Hazatérve doktori oklevelet szerzett botanika ftárgyból
és földtan melléktárgyból, s az Állami Földtani Intézetbe került paleobotanikusként.
Földolgozta az ipolytamóci riolittufából kikerült gazdag alsó-helvéti flórát, amelynek
leírása a Földtani Intézet Évkönyvében 1915-ben jelent meg.

Nagy hivatásérzettel fordult a földtani tevékenység felé, amit az els világháború
katonai szolgálata szakított meg. A kárpáti harcokban sebesülten orosz fogságba került,

ahonnan 1918-ban hazatérve lelkes ideológiai fölkészültséggel vett részt a proletár-
diktatúra elkészítésében. 1919-ben az' itthoni üldöztetések ell Lengyelországba került,

ahol a lengyel Földtani Intézet szolgálatában értékes földtani térképezést végzett a
lengyel Kárpátokban, majd kszén- és olajkutatásban. A Galícia Oil Co. alkalmazásában
a Vacuum Oil Co. megbízásában Lengyelország, Románia és Németország olajlehet-
ségeinek véleményezése alapján 1926-ban New Yorkba került a Vacuum Oil Co. geoló-
gusaként. Texasban mködött, majd egy évvel késbb véglegesen fgeológusi minségben
családostul kiköltözött. Texasi mködésével olyan hírnévre tett szert, aminek alapján
a Standard Oil Co. kaliforniai, ausztráliai, újzélandi, tasmániai olajkutató expedíciók
vezetésével bízta meg. 1934— 38 között beutazta Európát, majd Egyiptom keleti sivatagi
területeit, a Szuezi-csatoma vidékét, a Szmai-sivatagot, Jeruzsálemet nehéz viszonyok
között végzett földtani vizsgálatokkal. 1938-ban a Socony Vacuum Oil Co. szolgálatában
mint központi fgeológus 1953-ig terjed idkben többszörösen utazott Venezuelában,
Columbiában, Ecuadorban, Peruban, Argentínában, Szaud-Arábiában, Egyiptomban,
Irakban, Líbiában, Törökországban, Libanonban, Kanadában és Alaszkában is mint a
kutatások igazgatója vagy szervezje. Nem részletezzük ezeknek az utazásoknak jelents
földtani fölfedez jellegét, de ki kell emelnünk, hogy földtani tevékenysége mellett
nagy jelentség egyéb gyjtéseket, néprajzi, etnológiai megfigyeléseket és növénytani
gyjtéseket is végzett, aminek anyaga hat múzeumi termet tölt meg New Yorkban ,,Jab-
lonski Collection” néven. Harminchárom évi földtani szolgálat után, 1957-ben nyugdíjba
ment, s gazdag földtani és természettudományi könyvtárát három német lebombázott
egyetemnek adományozta. A budapesti Egyetemi Földtani Intézet elpusztult könyvtára
személyes kapcsolatunk révén ugyancsak értékes szakkönyveket kapott tle.

Egy küls segítség, összeköttetés nélküli, maga-erejébl, tudományos rátermett-
séggel elért és példátlan szerénységgel teli földtani mködés után J a b 1 o n s k i Jen
most töretlen hivatástudattal visszatért kiindulási foglalkozásához, a botanikához, s
mint a New York-i Botanikus kert tiszteletbeli kurátora folytatja az Euphorbiaceae-
család monográfiáját a Trigonostemon genus revíziójával és a Traité de Paléontologie
részére készült fosszilis anyag kiegészítésével.

Ebben a töretlen hivatásérzetben némi kis része van talán annak az oktató-
nevel irányzatnak is, amivel itt 1919-ben hiába próbálkoztunk, s amit a fölszabadulás
óta változatlanul gyakorolunk, hogy a magyar földtani tudomány nálunk is elismert
termeler lehessen. " V a d á s z E.

Magmás Szimpózium

(Balatonalmádi— Budapest, 1963. V. 27— 30.)

A Kárpát-Balkáni Asszociáció 7 szekciója közül a Kzettani és Magmás Szekció
els — szimpózium-jelleg — üléssorozatát Balatonalmádiban és Budapesten tartotta
az Akadémiai Mszaki Osztály rendezésében. A szimpózium tárgyai az elz kongresz-
szus határozatának megfelelen a következk voltak:

5*
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1. A magmás kzetek osztályozása és nomenklatúrája
2. A Kárpát-vidék vulkáni, ill. piroklasztitos szintjeinek párhuzamosítása.
A vonatkozó bekért eladások nagyobb részét már elzetesen megfelel számban

sokszorosították német, francia vagy orosz nyelven.
A Szimpózium résztvevi : Dr. Szádeczk y-K a r d o s s E. Akadémikus, a

szekció állandó nemzetközi elnöke, S z é k y n é dr. F u x V. a szimpózium titkára,
Dr. P a n t ó G., Dr. Földvári A., Dr. Horusitzkv F., Dr. Balogh K.,
N e m e c z E., Dr. V i d a c s A., Dr. Pálfalvy I.

Külföldi résztvevk :

D. G. T k a c u k, a hasznosítható ásványi nyersanyagok akadémiai kutató
Intézetének osztályvezetje, Dvov (SzSzSzR), Dr. D. G iuscá, a Román Akadémia
lev. tagja, Bukarest (Román Népköztársaság), Dr. M. K u t h a n, a pozsonyi Földtani
Intézet osztályvezetje (Csehszlovák Közt.), Dr. R. I v a n o v, a szófiai akadémiai
Földtani Intézet osztályvezetje (Bolgár Népköztársaság).

V. 28. Mennyileges magmás kzet nevezéktanának és osztályozásának kérdései
következ eladásokkal :

de. 1. Szádeczk y-K a r d o s s : Über die Frage dér Nomenklatur magmatischer
Gesteine.

de. 2. G i u § c á : De nomenclature des roches magmatiques dans la Roumanie.
du. 3. N e m e c z ; Über das ptc. System von Prof. Szádeczk y- Kardos s.

du. 4. I v a n o v : Zr Nomenklatur dér granitoider und gabbroidaler Gesteine.
du. 5. S z é k y n é-F u x : Zr Nomenklatur dér magmatischen Gesteine.
du. 6. Részletes vita (fleg Szádeczk y, Giuscá, Ivanov, Pantó,

S z é k y n é)

.

V. 29. A piroklasztit szintek nevezéktana

de. 1. Szádeczky-Kardoss: Darstellung dér Pyroklastithorizonten nach
geologischen Etageu.

de. 2. Giuscá: Correlation des roches pyroclastiques tertiaires dans les Carpates
de Roumanie.

de. 3. Pantó: Tertiáre Tuffhorizonté Ungarns.
de. 4. Horusitzky: Die Parallelisierung dér Pyroklastite in Ungarn.
de. 5. T k a c u k : Tuffliorizonte in den Sovjet-Russischen Karpathen.
de. 6. Székyn é-F u x : Obereozáne Vulkanismus in transdanubischen Becken.
de. 7. Balogh: Tuffhorizonte in dér weiteren Umgebuug des Bükkgebirges.
du. 8. Vidacs: Vergleich des Vulkanismus des Stiavnicagebirges mit dem Mátra -

gebirge.

du. 9. Kuthan: Tuffhorizonte in dér Slovakei.

du. 10. Vita az ún. nyirokról (Szádeczk y, Kuthan, Földvári, Pantó,
Horusitzky).

du. 11. Ivanov: Dér tertiáre Vulkanismus im Rhodopegebiet.
du. 12. A szimpózium tagjai 10 térképlapon megszerkesztették a Kárpát-vidék harmad-
kori vulkánosságának elterjedési térképét, els fogalmazásban.

V. 30. Autókirándulás földtani bejárással a tihanyi és badacsonyi bazaltvidéken
Földvári A. professzor vezetésével.

du. i8h-kor záróülés : 1. Határozati javaslatok megszerkesztése. 2. A szekció
további munkamenetének körvonalazása.

A szimpózium eredményeit röviden a következkben foglaljuk össze:

A magmás szimpózium pontosan körvonalazta a Szádeczk y-K ardoss-
féle ptc. ill., transzvaporizációs rendszer alapján az ortokzetek fogalmát és alapos vita

után egyönteten megállapította, hogy az ortokzetek kvantitatív rendszerét az ásványos
összetétel és a kzetszövet alapján kell kialakítani. Olyan esetekben, amikor az ásványos
elegyrészek a legkorszerbb mszeres berendezésekkel sem állapíthatók meg, az ásványos
norma a kémiai összetétel alapján állapítandó meg. Ezzel kapcsolatban Szádeczky-
Kardoss E. akadémikus ésD. Giuscá bukaresti professzor még a konferencia
befejezése után elkészítették a szubalkáli magmás kzetek rendszertani diagramjait
és nevezéktanát. Másrészt a szimpózium elrevitte a magmás kzetek eddig kevéssé
ismert másik két csoportjának, a hipo- és metamagmatitoknak kvantitatív rendszerezési

kérdését is. A különböz országok jelenlev geológusai térképvázlatokra egyöntet jelzések

alapján rávezették a különféle tufaszinteket és ezzel a körrel álás alapjait megvetették.

A Magmás Szimpózium színvonala jelenlev külföldi vendégek véleménye alapján

igen magas volt A külföldi vendégek nagyra értékelték a magyar szakemberek által

bemutatott eredményeket, amelyek a szimpózium tárgyalási és vita alapját képezték.



TÁRSULATI ÜGYEK

A Magyarhoni Földtani Társulat 1963. évi tavaszi ülésszakán elhangzott eladások

Április 8. Mérnökgeológiai Szakcsoport Vezetségi ülés

Elnök: Galli László. Napirend: 1963 II. negyedévi munkaterv.
Résztvevk száma

: 3

Április 10. Elnökségi ülés

Elnök : K e r t a i György
Napirend: 1. A Tisztújító közgylés értékelése; 2. Javaslat a Társulat Elnöksége

mellé kiküldött Bizottságok személyi összetételére; 3. Mködési elvek és munkaterv.
Résztvevk száma: 5

Április 10. Eladóülés

Elnök : K e r t a i György
Pók a Terézia—Simó Béla: Kszéuliamu-elemzések a nagybátonyi barna-

kszén-andezit kontaktusból
Bognár László—Pók a Terézia: Nagybátonyi andezittelér slir és homokk

kontaktusai
Vita (mindkét eladáshoz): Varga Gy., Pantó G., Kiss J., Kubovics I., Póka T.,

Bognár L., Csajágliy G., Szádeczky-Kardoss E., Kertai Gy.
Kiss János: Epigén ásványok és szerepük karbonátos kzetekben
Vita: Balogh K., Szádeczky-Kardoss E., Sztrókay K., Székyné Fux V., Balogh

K.
,
Kertai Gy., Kiss J.

Bejelentések :

Ó d o r László—S z e r e d a i László: Az újabb fluorit ásványtani vizsgálata
a Velencei-hegységbl

Vita: Pantó G., Sztrókay K., Kertai Gy., Kiss J., Mikó L., Ódor L., Szeredai
L. , Kertai Gv., Szeredai L., Kertai Gy.

Mikó Lajos—V ecsernyés György: A somogyszobi mocsárvasérc
Vita: Sztrókay K., Mikó L., Kertai Gy.
Résztvevk száma: 58

Április 77. Szénközettani Munkabizottság eladóülése a Magyar Kémikusok Egyesületének
Szénkémiai Szakosztályával közös rendezésben

S o ó s László: A kszenek reflexióképességének szénkzettani és széntechnológiai
vonatkozása (a mennyiségi meghatározás új módszere)

Résztvevk száma: 32

Április 24. Eladóülés

Elnök : Balogh Kálmán
Strausz László: Csigák rétegtani eloszlása a magyarországi eocénben
Muntyán István: Nummuliteszes pad a Dorogi-medence alsóeocén csökkent -

sósvízi rétegeiben (Bejelentés)
Vita (mindkét eladáshoz): Kopek G., Gidai L., Strausz L., Balogh K., Kopek

G., Kecskeméti T., Gidai L., Kopek G., Gidai L., Vitálisné Zilahy L., Báldi T., Kecske-
métiné Körmendy A., Láng J., Strausz L., Balogh K.

Mészáros Mihály—S z a b ó Nándor: A hegységszerkezet és a kutatáster-
vezés összefüggései a Dorogi-medencében
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Vita: Marczis J., Siposs Z., Láng J., Gondos Gy., Molnárné Dobos I., Nagy G.,
Gidai L., Willems T., Szabó N., Szalay T., Willenis T., Szalay T., Hegeds Gy., Nagy G.,
Balogh K., Gidai L., Balogh K., Gidai L„ Balogh K., Dank V., Kopek G., Szabó N.,
Mészáros M., Balogh K.

Résztvevk száma: 52

Apvilis 29. Mérnökgeológiai Szakcsoport tanulmányi kirándulása

Kirándulásvezet: Juhász József
Indulás külön autóbusszal a „Technika Háza” ell 7 órakor. Útvonal: Budapest—

Oroszlány—Tata— Dunaalmás— Esztergom— Budapest.

A tanulmányi kirándulás állomásai:

1. Oroszlány— bokodi vízm:
J uhász József: Programismertetés
Vitális György: Az Oroszlány— bokodi vízm és völgyzárógát víztároló

területének földtani és vízföldtani viszonyai
Vita: Barátosi J., Vitális Gy.
Lovas László: Az Oroszlány— bokodi vízm ismertetése
Vita: Almássy B., Szabó P. Z., Lovas L.

• Almássy Bálint: Az Oroszlány— bokodi vízm új feltárásainak ismertetése
Vita: Cziráky J.

2. Oroszlány— bokodi völgyzárógát :

Lovas László: Az Oroszlány— bokodi völgyzárógát ismertetése
Vita: Juhász J., Horváth J., Falu J., Almássy B., Vitális Gy.

3. Oroszlány, III. akna :

Szentiványi P'erenc: Az oroszlányi bányászkodás következtében kialakult
felszíni mozgások

Vita: Barátosi J., Juhász J., Gondos Gy.

4. Tata, Néppark, Tükör-, Pokol- és Angyalforrás :

Kovács J. Gyula: A népparki források jelenlegi helyzete.

Vita: Almássy B.

Almássy Bálint: A tatai szaunafürd
Vita: Kovács J. Gy.
Tatán áthaladva a város nevezetességeit Mészáros Zoltán városi fmérnök

mutatta be.

5. Tata, Fényesforrás:
Kovács J. Gyula: Fényes források ismertetése
Székely Miklós: Tata mint fürdváros

6. Esztergom, Strandfürd :

Gondos György: Esztergom vízellátása

Dudás Ferenc: Az esztergomi strandfürd üzemelésének mszaki kérdései

Almássy Bálint: Esztergomi vízellátási kérdések összefoglaló ismertetése

Vita (mindhárom eladáshoz): Barátosi J., Juhász J., Gondos Gy., Almássy B.

Visszaérkezés Budapestre: 20 órakor
Résztvevk száma: 34

Április 29. slénytani Szakcsoport intéz bizottsági ülés

Elnök: Bogsch László
Napirend: 1. 1963. évi munkaterv; 2. A vitaanyagok sokszorosításának kérdése

és lehetségei.
Résztvevk száma: 14

Április 2g. slénytani Szakcsoport eladóülése

Elnök: Bogsch László
Kri ván Pál

: Erózióbázis felett képzd édesvízi mészkalakulatok földtani

vizsgálatának elvi alapjairól

Krolopp Endre: A Buda-kömyéki alsópleisztocén mésziszaprétegek

j
aunája
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Jánossy Dénes: A Buda-környéki édesvízi mészkkifejldések rétegtani

helyzete az újabb gerincesleletek alapján
Budó Viktor— S k o f 1 e k István: A tatai Kálváriadomb édesvízi mészk-

összletének növénylenyomatai
Vita (mind a négy eladáshoz): Bogsch E-, Schréter Z., Bogsch E., Góczán F.,

Skoflek I., Kriván P., Krolopp E., Bogsch E.
Bejelentések :

Kriván né Hutter Erika : Szénhidrogéntermel planktonalgák a dorogi
paleogénbl

Vita: Góczán F., Bogsch L., Góczán F., Krivánné Hutter E., Bogsch E.

Gömöry István: Anyagelkészítési és preparálási munkák fagyasztással

Vita: Bogsch E., Skoflek I., Báldiné Beke M., Gömöry I., Bogsch E.
Résztvevk száma: 31

Május 2. Kibvített oktatási bizottsági ülés

Elnök : Bogsch László
Vitavezet : Morvái Gusztáv
Tárgy: Vita a geológusképzés oktatási reformtervezeteirl.
Résztvevk száma: 27

Május 8. Választmányi ülés

Elnök : K e r t a i György
Napirend: 1. Mködési elvek és program; 2. A Társulat Elnöksége mellé kiküldött

bizottságok személyi összetételének jóváhagyása.
Résztvevk száma : 1

7

Május 8. Eladóülés a Magyar Tudományos Akadémia Földtani Bizottságával közös

rendezésben

Elnök: Kertai György
A karsztbauxitok földtani problémái címmel Dr. E. Roch professzor, a párizsi

Sorbonne tanára tartott eladást.
Résztvevk száma

: 43

Május 75. slénytani Szakcsoport eladóülése

Elnök: Bogsch László
Kecskeméti Tibor: A nummuliteszek dimorfizmusáról
Vita: Kopek G., ifj. Dudich E., Bogsch E-, ifj . Dudich E., Bogsch E-, Kecskeméti

T., Bogsch L.
B artha Ferenc—K ecskem étiné Ivörmendy Anna: Biosztratigrá-

fiai vizsgálatok a Dorogi-medence eocénkorú molluszkumos képzdményein
Vita: Bartha F., Kopek G., Bogsch E., Kecskemétiné KörmendyA., Bogsch L.
Gidai László: Középhegységi eocénünk rétegtani kérdései
Vita: Kopek G., Siposs Z., Szalay T., Láng J., Nagy G., Kecskeméti T., Szalay

T., ifj. Dudich E., Kopek G., Gidai E., Bogsch E.
Bejelentések :

Góczán Férenc —V enkatachala, B. S. : Új triász tengeri mikroplankton
és rokoni kapcsolata

Kecskemétiné Körmendy Anna: Az inotai 66. fúrás eocén rétegeinek
molluszka-faunája

Gömöry István az EETE slénytani Tanszékén végzett Conodonta-vizsgá-
latok eredményeirl számolt be, ismertetve a kidolgozott feltárási eljárást s bemutatva
a kipreparált Conodontákát.

Résztvevk száma: 32

Május 17— 18. Szolnoki földtani napok
Május 17. déleltt 10 óra:
Plenáris ülés a Szolnoki Városi Tanács dísztermében
Kertai György : Megnyitó
Üdvözlések
K r ö s s y László : Magyarország medenceterületeinek összehasonlító földtani

szerkezete
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Dank Viktor: A dél-alföldi szénliidrogénkutatások történeti áttekintése, ered-
ményei és várható perspektívái

Vándorfi Róbert : Alföldi szénhidrogéntárolók és azok földtani jellemzése
Völgyi László: Kolaj és földgáz Szolnok megyében

Május 17. délután 15 óra:
Eladóülés az .Alföldi Kolajkutató Vállalat tanácstermében
Komj áti János: A dél-békési mezozoikum rétegtana és tektonikája
Vadász György: A pusztaföldvári kolaj- és földgázelfordulás földtani

viszonyai
Kurucz Béla: Mélyföldtani adatok Pitvaros—Mezhegyes—Végegyháza terü-

letérl
T. Kovács Gábor: A battonyai terület földtani felépítése

Vita (a Plenáris ülés és a délutáni eladóülés négy eladásához együttesen):
Pávai Vájná F., Tilesch L., Vándorfi R., Kertai Gy., Balogh K., Vörös Z., Földvári A.
Széles M., Krössy L., T. Kovács G., Rásonyi L., Széles M., Völgyi L., Bogseh L., Darányi
F., Csálogovits I., Kertai Gy., Krössy L., Kertai Gy.

Somfai Attila: Túrkeve környéke, a Hajdúság és Nyírség szerkezeti egységei
és fácies típusai

Kovács Zsolt—Fábián Béla: A kelet-demjéni kutatások újabb földtani
eredményei

D i k ó Ferenc: A Tura-környéki mélyfúrások földtani ismertetése
Vörös Zoltán: A szarmata— tortonai határ kérdése a Kerekegyháza— lajos-

mizsei területen
Völgyi László: Mélyföldtani érdekességek és problémák a Nagyalföldön
Az estét a Vándorgylés résztvevi az Alföldi Kolajkutató Vállalat Tisza-parti

vízitelepén a délutáni viták fehér asztal melletti továbbfolytatásával, baráti együttesben,
késbb az együttmködés-együttvigadás szellemében zeneszó mellett töltötték.

Május 18. reggel 8 óra:
Eladóülés az Alföldi Kolajkutató Vállalat tanácstermében
Elnök: Kertai György
Tilesch Leó: Néhány megjegyzés a szénhidrogéntelepek feltárásával kap-

csolatban
Kókay János: A szénhidrogéntelepek megkutatásának mvelési szempontjai
Szaló’ki István : Karottázs értelmezési problémák termelésgeológiai vonat-

kozásai
Bállá Kálmán : Az Üllés-kömyéki mélyfúrások földtani ismertetése

Molnár Béla: Az alföldi pliocén— pleisztocén üledékek tagolódása nehéz-

ásványösszetétel alapján
Vita (összevontan az els öt eladáshoz): Dank V., Molnár B., Széles M., Balogh

K., Földvári A., Miháltz I., Völgyi L., Molnár B., Dank V., Darányi F., Völgyi L., Somfai
A., Vörös Z., líorváth R., Kertai Gy.

Szünet után az elnöklést B a 1 o g h Kálmán vette át.

Széles Margit: Felspliocén tarka agyagkifejldések az alföldi szén-

hidrogénkutató fúrásokból
Dobos Irma: „Levantei” rétegek az alföldi vízkutató fúrásokban
Rónai András: Negyedkori képzdmények térképezése a M. Áll. Földtani

Intézetben
K r i v á n Pál—N agy Lászlóné: A zagyvái lehordási-üledékfelhalmozási terület

kiterjedése a felspleisztocénben palynológiai vizsgálatok alapján

Miháltz István: Holocén alluvium térképezése

Május 18. délután 15 óra:

Elnök : Balogh Kálmán
Összevont vita a déleltti eladóülés szünet utáni eladásairól: Láng S., Kriván

P., Molnár B., Csálogovits I., Miháltz I., Kriván P., Balogh K. A vita után a Magraktár
megtekintése következett, ahol elször nyílt alkalom bármely nagyalföldi kolajkutató
fúrás rétegsorának megismerésére s a vitatott kérdések anyagmegismerésen alapuló

megoldására.
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1 7 órakor került sor a vándorgyléssé magasodott szolnoki földtani napok
záróeseményére, a Tisza-parti vizitelepen rendezett halvacsorára.

Résztvevk száma: 140

Május 2g. Földtani Közlöny Szerkesztbizottsági ülés

Napirend: A Földtani Közlöny 93. köt. 3. füzetének összeállítása

Résztvevk száma: 9

Május 2g. slénytani Szakcsoport klubdélutánja

slénytani tanulmányúton a Német Demokratikus Köztársaságban címmel
B o g s c h László tartott beszámolót.

Résztvevk száma: 27

Június 3. Mérnökgeológiai Szakcsoport eladóülése

Elnök : G a 1

1

i László
Almássy Bálint: Nyersanyagkutatás a bélapátfalvai cementgyár részére

T a k á t s Tibor—T örök Endre— Z s i 1 á k György László: Építipari nyers-
anyagkutatás Hejcsaba, Görömbölv és Beremend térségében

Vita (mindkét eladáshoz): Vitális Gy., Kertész P., Takáts T., Galli L.

Június 3. Agyagásványtani Szakcsoport eladóülése

Elnök : Sztrókay Kálmán
Szepesi Károly: Az öntöz és más felszíni vizek kalciumhidrogénkarbonát

tartalma által okozott talajszikesedési reakciók mechanizmusa és kinetikája
Résztvevk száma: 27

Június 18. Mérnökgeológiai Szakcsoport helyszíni szemléje eladásokkal

Vezette: Kertész Pál és Zsilák György László
A Mérnökgeológiai Szakcsoport a szarmata mészkbe vágott budapesti pincék

mszaki-földtani kérdéseivel kapcsolatban megtekintette a kbányai sörgyárak pincéit
és helyszíni eladásokon vitatta meg azok mszaki-földtani problémáit. Az eladók
által érintett kérdések:

Kertész Pál: A Budapest-köruyéki miocén mészkövek földtani viszonyai,
kzettani és mszaki tulajdonságai

Falu János: A kbányai szarmata mészk mszaki-földtani jellemzése, települési,

tektonikai és vízföldtani viszonyai. A kbányászat rövid története és jellegzetességei.

Kzetfizikai jellemzés. A bekövetkezett meghibásodások, fte-leszakadások okának
i smertetése

Szilvág y
r

i Imre: Fte-megersítési munkálatok : téglaboltozattal, vasbetonnal.
Kzet horgonyzással való megkötése; ezek szántási alapelvei

B a 1 á z s y Béla: Példák a kivitelezett fte-megersítésre. A jelenleg készül
felfüggesztett betonboltozat terveinek és kivitelezésének ismertetése. (B a 1 á z s y B.
eladását akadályoztatása folytán Szilvág y^i Imre ismertette.)

A kiterjedt vitában eladókon kívül fként Almássy B., Juhász J. és Zsilák Gy.
L. vett részt

Résztvevk száma: 27

Július 1. Elnökségi ülés

Elnök : K e r t a i György
Napirend: 1. 1963. II. félévi program; 2. folyó iigyrek
Résztvevk száma: 4

A Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1963. évi tavaszi ülésszakán Pécsett
elhangzott eladásai

Április 18. Eladóülés

Elnök : Barabás Andor
D a n k \ iktor: A dél-alföldi neogén medencék mélyföldtani viszonyai és kapcsola-

tuk a mecseki és a jugoszláviai területekkel
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Vita: Jámbor A., Polai Gy., Wéber B., Somos L.,, Wéber B., B. Nagy J., Barabás
A., Dank V., Honig Gv., Kriván P., Dank V., Jámbor Á., Dank V., Barabás A., Szeder-
kényi T., Dank V., Barabás A.

K a s z a p András: A dél-baranyai mezozóos szigetrögök
Szederkényi Tibor: Adatok a baranyai Duna menti mezozóos szigetrögök

ismeretéhez
Vita (két utóbbi eladáshoz együttesen): Kriván P., Jámbor Á., Barabás A.,

Jámbor Á., Kaszap A., Szederkényi T., Barabás A.
Bejelentés :

Balogh Sándor : Vulkáni mködés nyomai a mecseki alsóliász kszéntelepes
összletben

Vita: Kriván P., Barabás A.
Résztvevk száma: 35

Május 23. Eladóülés

Elnök : Polai György
B ón a József: A mecseki miocén rétegsor Coccolitophoridái

Vita: Báldiné Beke M., Hámor G., Jámbor Á., Báldiné Beke M., Honig Gy.,
Bóna J., Polai Gy.

Wéber Béla: Üledékföldtani megfigyelések a Mecsek-hegységi felstriász

—

alsóliász rétegekben
Vita: Hámor G., Somos D., Jámbor Á., Honig Gy., Némedi V. Z., .Szabó I., Barabás

A., Somos E., Hámor G., Némedi V. Z., Wéber B., Polai Gy.
Résztvevk száma: 25

A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Csoportjának 1963. évi tavaszi ülésszakán
Veszprémben elhangzott eladásai

Április 25. Eladóülés

Elnök : N e m e c z Ern
Vörös István : A kabhegyi terület vulkanológiai és hegységszerkezeti viszonyai
Vita: Posgay K., Nemecz E., Ság L., Komlóssy Gy., Láng J., Bubics I., Vörös I.,

Nemecz E.
Szilágyi Albert: A nyugat-magyarországi fás barnakszén-elfordulás újabb

kutatási eredményei
Vita: Posgay K., Ság L-, Láng J., Nemecz E., Szilágyi A., Nemecz E.
Bejelentések :

Vörös István: A periódusos rendszer egy új alakja
Vita: Nemecz E.
Vörös István : Kiigazítás Magyarország földtani térképén (Agártet)
Résztvevk száma: 25

Május 24. Szimpózium a közép-dunántúli ásványi nyersanyagbázis helyzetérl és fejlesz-

tésének lehetségeirl

Elnök : Nemecz Ern
Ábrahám Ferenc a Veszprém Megyei Pártbizottság Ipari Osztálya vezetjének

megnyitója után a Középdunántúli Csoport tagjai eladásokban ismertették az ásványi
nyersanyagok kutatásának és termelésének jelenlegi helyzetét, a távlati tervekben
lefektetett szükségletet, valamint a tervekben elirányzott termelés és készletnövelés
földtani lehetségeit

Eladók: Láng József (kszén), Szantner Ferenc (bauxit), Cseh
Németh József (mangánérc), Horváth Károly (ásványbányászati és építipari
nyersanyagok), Polli Károly (karsztvíz)

Az egynapos szimpózium vitájában részt vettek: Varjú Gy., Makrai L-, Kopek
G., Jantskv B., ifj. Dudich E., Vendel M., Láng J., Szantner F., Cseh Németh J., Horváth
K., Polli K., Konda J., Nemecz E.

Résztvevk száma: 64
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Június 21—22. Tanulmányi kirándulás az Észak-Bakonyba

Június 21

Indulás g órakor a Veszprémi Vegyipari Egyetem ell autóbusszal
Útvonal : Veszprém— Márkó— Hárskút— Olaszfalu— Lókiít— Gézaháza
Elszállásolás a gézaházi turistaszállóban

Június 22

Útvonal : Csesznek—Fenyf— Bakonvbél—Veszprém— B alatonfüred

.

A kétnapos tanulmányi kirándulás, melynek els napján a márkói vasútállomás—
Hárskút közötti terület smaradványtartalmú nori fdolomit összletét, s a kösszeni

kifejldést; a hárskúti Közöskúti árok liász— dogger szelvényét; az olaszfalui eperkés-

hegyi hézagos jura és alsókréta szelvényt; a klasszikus lókúti Kávás-hegv folyamatos
júraszelvényét; második napján pedig a fenyfi új bauxitteriiletet, valamint a bakony-
béli bauxitteriilet felderít kutatásának eredményeit tekintették meg B alatonfüreden
sikeresen zárult. Az eladások, szelvénybejárások során élénk viták alakultak ki. A viták-

ban 25 f vett részt.

A tanulmányi kirándulás résztvevi számára a csoport vezetsége térképváz-
lattal s a Fenyf— bakonyszentlászlói bauxitteriilet földtani szelvényeivel ellátott

Kirándulásvezett sokszorosított

.

Résztvevk száma: 50

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Csoportjának 1963. évi tavaszi ülés

szakán Miskolcon elhangzott eladásai

Április 11. Eladóülés

Elnök: Kovács Fajos
(Az eladóülés eltt tartott Vezetségi ülésen Balogh Kálmán elnökölt.

Résztvevk száma: 8)

Oswald György— C s i 1

1

i n g László: Újabb földtani adatok Bükkábrány
környékén

Vita: Balogh K., Csilling L-, Kovács L.
Csilling László: A Mátra-bükkaljai perspektivikus lignitkutatás problémái

és távlatai
Vita: Radnóthv E., Radócz Gy., Balogh K., Oswald Gy., Káli Z., Hegeds K.,

Balogh K., Olajos K., Kovács L. Csilling L., Kovács ív.

Bejelentés :

Radócz Gyula: Pannóniái hematit-lencsék a Fels-Bódva medencébl
Vita: Balogh K., Kovács L.

Április 25. Klubdélután

Elnök: Pojják Tibor
Tokaj i-hegységi földtani vizsgálatok állása
Beszélgetés a M. All. Földtani Intézet Tokaji-hegvségi Csoportjának tagjaival

(Erhardt György, Frits József, Gyarmati Pál és Pantó Gábor) újabb
eredményeikrl felvetett kérdések alapján.

Tárgykörök: 1. Mélyszerkezet, alaphegység; 2. A tokaj i-hegységi vulkánosság
idhatárai; 3. A Tokaji-hegységi vulkánosság megnyilvánulási módjai (vulkáni és szub-
vulkáni andezittestek képzdése, andezit— piroklasztikum és álpiroklasztikum, savanyú
vulkánosság nuée- és habláva-mködése)

;
4. A Tokaji-hegységi vulkánosság termékei,

azok elterjedése (ignimbritkérdés, ártufaleplek és igniszpumit-folyások szerepe); Inter-
medier és savanyú vulkánosság termékeinek viszonya és aránya; 5. A Tokaji-hegységi
vulkánosság távolabbi kapcsolatai; 6. Tortonai— szarmata képzdmények elhatárolása;
7. Szarmata biosztratigrafiai fáciesek és üledékképzdési szakaszok; 8. Szarmata—
pannóniai elhatárolás

Résztvevk száma: 21

Május 9. Eladóülés

Elnök: Verebélyi Kálmán
Mátyás Plm: Á Rátka— hercegkövesi bentonitmez kutatásának földtani

eredményei
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Vita: Varjú Gy., Zelenka T., Mátyás E., Verebélyi K.
Juhász József: Külfejtések víztelenítésének mérnökgeológiai kérdései
Vita: Szép E., Ráner G., Juhász J., Verebélyi K.
Bejelentés :

Csilling László: Kistektonikai jelenségek a felspannóniai összletben Tardon
Résztvevk száma: 26

Május 30. Ankét a Borsodi Mszaki Hét keretén belül

Elnök: P o
j j á k Tibor

Harnos János: A rudabányai metaszomatikus (pátvasérc) ércesedés minségi
vizsgálatának eredményei
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akadémikus

Történeti bevezetés

Magyarországi snövénytani tanulmányok rendszeres földtani irodalmunk kez-

dete óta a legutóbbi idkig a földtani vizsgálatokhoz kapcsolódnak. Vizsgálati anyagaink

a múltban kizárólagosan földtani alkalmi gyjtésekbl adódtak. Alapvet snövénytani

tanulmányaink a régebbi szórványos leletek leírásával foglalkoztak (Heer O..Félix
J., Staub M., Tuzson J.) a földtani s különösen az üledékképzdési viszonyok

érdemleges figyelembe vétele nélkül. Felszabadulásunk után megindult tervszer föld-

tani munkálatokkal sor került az snövénytani vizsgálatok fejlesztésére is. A n d r e-

ánszky G. és félbemaradt iskolája, Hollendonner F., Greguss I’., M.

Rásky Klára, Sárkány S., Haraszty A. és mások munkái, majd a Zó-
lyomi B. nyomán megindult palinológiai vizsgálatok fölfejldésével készült igen

jelents snövénytani tanulmányok, többnyire elszigetelt leletek mennyiségi leírásával,

mindmáig földtanilag elfogadható kiértékelés nélkül, a földtani viszonyokat jobbára

figyelmen kívül hagyva, azok nélkül, gyakran megalapozatlan, ersen vitatható követ-

keztetésekre jutottak. Az snövényi leleteknek és flóráknak ilyen önmagukban való

öncélú vizsgálata és leírása — az azokat tartalmazó földtani képzdmények keletkezési

körülményeinek és a flóraleletekhez való földtörténeti viszonyoknak a tekintetbe vétele

nélkül — szembetn hibákat rejt, különösen a kovásodott famaradványok Magyar-
országon gyakori leleteinek vizsgálatában. Az itt fölvetd különleges földtani kérdések

szükségessé tették tehát, hogy az eddig leírt, s gyjteményeinkben föllelhet többi

kovás famaradványok összesített kritikai leírását akadémiai munkaföladatként Dr.

Greguss Pál professzor hivatott tollára bízzuk, s az így elkészített összesít tanul-

mányt idevonatkozó több évtizedre terjed személyes földtani megfigyeléseink és a

kovásodás kérdésére vonatkozó földtani vizsgálataink eredményeivel összeegyeztetve

kiegészítsük. Földtani vizsgálataink a rendelkezésünkre álló hazai kövesült famaradvá-

nyok kövesít anyagára, kovásodási módjára, helyére, szállítási körülményeire, lerakó-

dására, id- és térbeli viszonyaira, rétegtani helyzetére és a keletkezési viszonyoknak a

florisztikai— ökológiai eredményekkel egyeztetett sföldrajzára irányulnak. Ez irányú

törekvésünk nem teljes, az snövénytani rendszertan meghatározási bizonytalanságaitól

függ kezdeti és tárgyi nehézségekkel küzd, hibáktól, hiányoktól sem mentes, azonban
a kitzött cél tekintetében, az snövénytani vizsgálatoknak földtani alátámasztással

való együttes szemlélet szükségességének, nélkülözhetetlenségének hangoztatásával

irányadó, példamutató és követésre alkalmas.
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Köveseden snövények földtani jellege

Kövesedett növényi részek, különösen a fák kövesedési módja, fként a kövesedés
helye és közege nem mindig közvetlenül tisztázott. Többnyire csak a kövesít ásványi
anyag vizsgálható. Az idevonatkozó szakirodalom megkülönböztet kövesed ést,
átitatást (infiltráeió) és anyagbehelyettesítést. Kövesít anyagként
sokféle ásványt ismerünk. Ezek közül legközönségesebb a sziliciumdioxid, kvarc, opál

kaleedon, jáspis alakban, ritkább az ónix, ametiszt, achát, ezenkívül kaiéit, aragonit,

pirít, markazit is. További ásvánvosító anyagok: hematit, limonit, sziderit, galenit,

kalkopirit, cinnabarit, barit, fluorit, kén, gipsz, malachit, foszforit, st talkmn is, a

bezáró kzetek keletkezési, kzettéválási viszonyai szerint. E sokféle ásványosodási

lehetség arra utal, hogy a növényi részek, különösen a farészek kövesedése minden eset-

ben a kzetképzdés folyamatával együttesen vizsgálandó. A faanyag kövesedésének

folyamata oldat alakjában a faszövet állapotát rögzíti, a sejtszövet anyagának behelyet-

tesítése útján. Az ásványosítás (kovásodás) történhetik a növényi sejtszövet teljes meg-
maradásával, épségben konzerválódással, a szövetek egy részének elpusztításával vagy
a már megelzleg elpusztult, korhadt részek kihagyásával, hézagos kitöltéssel, esetleg

a hiányzó részek ásványos kitöltésével, a sejtszövetek nélkül. Ezeket a lehetségeket a
paleoxylotómiai vizsgálat „dezorganizációnak” említi, de a földtani vizsgálatra hárul a

„dezorganizáció” oknyomozása. A szöveti részek hiánya ugyanis lehet elsdleges, a fa

él állapotában biogén eredet rovarrágás, gombásodás vagy korhadás, lehet az elhalt

fatörzs felszíni korhadása, de lehet a kövesítés folyamatával kapcsolatos vegyi reakció-

ból ered is. Legtökéletesebben szerkezettartó a kovásodás, néha a foszforitosodás.

A karbonátosodás (mészk, dolomit), limonitosodás, piritesedés nyilvánvaló kémiai

folyamat nyomán a növényi szövet pusztításával teljes ásványosodásra vezet.

Gallwitz geiseltali világhír eocén kszéntelepre vonatkozó vizsgálatai sze-

rint az ottani faleletek kövesedése a kszénülés eltt ment végbe. A meszesedés nem
egyszer bekérgezés, hanem a fa sejtszövetét teljesen elpusztító tökéletes kövesítés útján

történik. Ugyanakkor a kovásítás még a kzettéválási folyamattal megszilárduló kszén
lágy, tzegtömegében ment végbe, medd kvareitgumók és kovásodott farészek sza-

bálytalan elrendezdésével. Figyelmet érdemel az a megállapítás, hogy a mészkiválás

és kovakiválás a kövesítésben helyileg kizárják egymást. Ez értlietleg a láptzeg lúgos-

sági fokának helyi változásával függ össze, a növényi anyag szerves bomlási módjának

lokális indikációjával. Mindezek lényegesen befolyásolják a xylotómiai vizsgálatot a

szöveti megtartási állapot szerint, az azonosítást megnehezít, st meghiúsító módon.

Ezt mutatják G r e g u s s vizsgálatainak bizonytalanságai is.

Föltn, hogy a kovásodás említett folyamatára, de a kövesedés többi módjára

vonatkozó mai példákat nem ismerünk. Mai forrásüledékek legfeljebb bekérgezésre adnak

példát, de a faszövet teljes átkövesítését nem mutatják. Aktualisztikus alapon tehát itt

nem jutunk elbbre, s ilyen irányú kísérleti vizsgálatok sincsenek. Ezért a kövesedés

(kovásodás) idtartamáról csak nagyon általános, sokszor ellentmondásos, viszonylagos

ismereteink vannak.

Ugyanígy vagyunk a kovásító anyag származásával és kemizmusának lényegé-

vel is. A kovaanyag eredete legbiztosabb a vulkáni törmelékes kzetekbe eltemetett

fatörzsek esetében, különösen sekélyvízi halmirolízissel (bentonitosodás) vagy kaolinitoso-

dással kapcsolatban, amire nagyon jellegzetes példáink vannak a vulkáni kitörés közvet-

len pusztító hatásával együtt is (Yellowstone park) (1. ábra). A vulkáni kitörés pusztító

hatásáról figyelemre méltó a mexikói Paricutiu vulkán kitörése, amely az ottani mér-

sékeltövi feny-, tölgyerd vegetációt, a vele kapcsolatos vadalma, éger, cseresznye,

hárs, parlagf és mimóza tenyészetet és ültetvényeket lávával, vulkáni porral és törmelék-
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kel borítva elpusztította. Kzettéválási folyamat itt még nem volt, a laza vulkáni anyag

keményedése sem észlelhet. Az elpusztult fák anyagában ásványosodás nincs. A finom-

szem, laza vulkáni poranyagban a levéllenyomatok anyaga sem mutat ásványosodási

merevséget. A paricutini megfigyelések szerint a betemetett növények nem egyformán

i. ábra. Szárazföldi vulkáni törmelékanyaggal megismétlden elpusztított részletek kovásodott fatörzs-

csonkokkal (Holmes, W. H. vázlatos szelvénye 1878.)

Fig. 1. Portions détruites á plusieurs reprises pár des matériaux pyroclastiques continentaux, avec des
troncs d’arbres silicifiés. (Profil esquissé pár W. H. Holmes, 1878)

hajlamosak a megmaradásra. A kövesedés (fosszilizáció) tehát a helyi vegetáció szerint

nagyon szelektív. A fenytk mennyiségileg túlsúlyban vannak a lombos falevelekkel

szemben (1000 : 1). Ez a példa figyelmet érdemel nálunk az ipolytarnóei riolittufa vulkáni

kitöréssel elpusztított gazdag flóra-együttes megítélésében, valannt az azzal kapcsolatos

kovásodott fatörzsek fenyféléi túlsúlyának magyarázatában. Hasonló növényzet-

pusztulás képét mutatja az új-guineai hamington vulkán 1951. évi kitörése (2. ábra).

A katmai vulkáni kitörés ignimbrites lávafolyásának pusztításáról a közelmúlt-

ban megjelent részletes leírás szerint [82] fluvioglaciális kavics-aljzaton fekete tzeg,

majd bamaföld észlelhet. A még elég friss föltárásokban jól látható, hogy az ignimbrit

és vulkáni homok a bamaföldre települ. A kavicsban nagy számban található helyben-

maradt fatönkök, ágdarabok és fatörmelék vulkáni érintkezéstl mentesek. A vulkáni
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2. ábra. Keleti j-Guiuea (Papua) Ramington vulkánjának 1951. évi kitörése során törmelékkel („hamu”)
elpusztított növényzet Hupo falu közelében (Australia. B. of Min. Rés. Geol. and Geophysics Bull. No. 38,

I958-)

Fig. 2. Végétation détruite pár des produits pyroclastiques (cendre) prés du viliágé de Hupo, au cours
de l’éruption du volcan Ramington (Nouvelle Guinée [Papua]), en 1951

<

A) B)

1

2

3
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anyagban azonban különböz fokú égési nyomokkal mutatkoznak, egyesek teljesen

elégtek, nagyobb részt azonban többé-kevésbé szenesedettek, valóságos faszén-törmelék-

ként találhatók. A fatörzseknek többnyire csak a kérge szenesedett, belseje sértetlen

maradt [82., VI. tábla, 2. ábra].

Az elpusztult faanyag ásványosodása, st a vulkáni por és lapilli lerakódás

kzettéválási folyamata nem észlelhet eddig a Pompejit és Herkuláneumot elpusztított

pliniusi Vezúv-kitörés 12 — 15 m vastag vulkáni tufa-rétegszelvényében. Pompejiben a

vulkáni anyag száraz, laza; Herkuláneumban a felszíni víz leszivárgásából és idszakos

tengerrel borítottságból kemény páddá formálódott (3., 3a ábra). Ebbl az a vélemé-

nyünk adódik, hogy a szárazföldi lerakódások kzettéválása az éghajlattól függen sokkal

lassúbb, kisebbmérv anyagváltozással járó folyamat, mint a vízben történt lerakódás.

Csak vízben lerakodott vulkáni anyagban történhetnek ásványkémiai változások, vegyi

bomlási folyamatok, amelyek során, egyebek között a kovasavkiválás is lehetvé válik,

5 oldatba kerülve lokalizált kovásodási folyamatra vezet.

Ilyen értelemben helytálló Andreánszky megállapítása a kovásodásról

:

,,A folyamat maga még nagyon kevéssé ismeretes. Kétségtelen, hogy a kovásodás gyak-

ran még az él fatörzsben, vagy legalábbis akkor kezddik, amikor a fatörzs még álló

helyzetben van.” . . . „Valószín, hogy magas SiÖ 2-tartalmú hforrások vagy gejzírek

vizében történik a kovásodás. A fatörzsek kovásodnak el, az azokat beágyazó kzet
(agyag, homok, kavics, tufa) nem. Más esetben a fatörzsek kvarctömbökbe vannak
beágyazva (Fónv) . . .” [snövénytan, 1954. 20 - ° ]- Ezeknek az eseteknek földtani

magyarázatát az alábbiakban kíséreljük meg.

Magyarországi kovásodott famaradványok földtani jellegei

Magyarországon kövesedett alakban csak famaradványok vannak; többnyire

kisebb-nagyobb fatörzsdarabok, ágrészletek vagy gyökércsonkok. Ritkaságként kerültek

el kovásodott termések is. Jól feltárt gazdagabb lelhelyeken találhatók egész nagyság-

ban, összefüggen megtartott fatörzsek ágrészekkel és gyökércsonkkal. Ezeknek fekvése,

helyzeti iránya, a rétegekhez való viszonya fontos következtetésekre ad módot a hely-

benélt (autochton), vagy távolabbi tenyészeti helyrl szállítottságra, a leülepedés, lerakó-

dás körülményeire, a kzettéválás folyamatára. Levél, virág vagy termés ritkán kövesül,

legtöbbször lenyomat alakban található, a rétegterhelésbl ered nyomás hatására sok-

szor torzított alakban. Ezek a növényi részek néha szenesedettek, pirites vagy limonitos-

vasas alakban észlelhetk, többnyire felismerhet növényi szövetek nélkül. Vannak fás

részek is, amelyek csak lenyomatban vagy helyüket kitölt kbél alakban mutatkoznak.

Homokkben vasas festdéssel, agyagban sokszor piritkbelekkel, külön kéregrészek

vasas kbélnyomai bels rovarrágási nyomokkal találhatók (4. ábra).

A növényi maradványok legnagyobb része, beleértve a kövesedett famaradvá-
nyokat is, szárazföldi tenyészeti helyrl túlnyomólag folyóvízi szállítással, esetleg szél

3. ábra. A Vezúv 79. évi (Plinius) kitörése során elpusztított Herkuláneum vulkáni törmelék-réteg
szelvénye

Magyarázat; A 1. Alluviális vulkáni por és vulkáni homok, 2. haza tufa, megelz vulkáni por
és konglomerátum tönrelékkel, 3. Lepillis portufa, 4. Tömött tufa nagy lapillikkal és megelz vulká-

ni konglomerátum apiótÖTmelékkel, 5. Régi alaptérszín.
B 1. Alluviális vulkáni eredet ta’a jfelszín, 2. Vulkáni tufapad a kitörés végs szakaszából, 3. Alluviá-
lis vulkáni homokréteg, 4. Laza tufapad elz tufa és lapilli törmelékbl, 5. Lapilli és homok, 6. Tömött

tufa elz konglomerátum és lapilli törmelékkel 7. Régi alaptérszín

Fig. 3. Profil de la couehe pyroclastique d’Herculaneum, détruit pár réruption du Vésuve en 79 (Plinius)
Explication AJ 1

—3 Différents tufs volcaniques. 4. Tuf compact avec grands lapillis et conglo-
mérat volcanique á fragments menüs, 5. Re'ief ancien

B) r. Surface du sol d’origine volcanique alluviale, 2. Banc de tuf volcanique provenant de la période)
finálé de l’éruption, 3. Sable volcaniaue alluviale, 4. Banc de tuf friable composé de fragments de tufs
«t lapillis, 5. Lapillis et sables, 6. Tuf compact a fragments de conglomérats et lapillis, 7. Relief ancien

6 Földtani Közlöny
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útján (levél, pollen, uszadékfa) kerül idegen üledékgyjt környezetbe. Kövesedett
famaradványok vannak azonban kszéntelepeken belül, az egykori láptzeg fölhalmozott
növényi anyagának kisebb-nagyobb lencse alakú vagy fészekszer fás (xilites) részeiben.

Ilyen kovásodott (szilikoxilit) vagy meszesedett (kalcixilit) famaradványok és telep-

részek vannak kisebb mértékben a Pécs vidéki liász, a tatabányai eocén telepekben, de
jellegzetes módon mutatkoznak aSajó-völgyi alsóhelvéti kszénösszlet II. telepében,

valamint a várpalotai alsótortonai telepösszletben. A kszéntelepek kovásodott részei-

.ábra. Homokk anyagú fatörzs kéregrész vasas kbele, bels rovar rágási járatokkal. Alsóoligocén,
Pilisborosjen

Fig. 4. Moule interné ferreuse de l'écorce d’un tronc rempli de grés, avec des mangeures d’insectes-
Oligocéne inférieur, Pilisborosjen

nek keletkezési vizsgálatával eltérbe kerül a kszénülés és kovásodás (meszesség esetén

a kövesedés) folyamatának idbeli viszonya, egyidej (szingenetikus) vagy különidej

(heterokron) volta. Az utóbbi esetben a kszénülés vagy a kovásodás elsdlegessége

vagy valamelyik folyamatnak utólagos, epigenetikus volta. Az idevonatkozó irodalmi

adatok fként a telepkovásodások kérdését vizsgálták, annak különösen a kszénülés-

ben elsdleges vagy a két folyamat egyidej, illetve a kovásodás epigenetikus voltát

állapítva meg. Hazai vizsgálataink arra utalnak, hogy a kövesedett, illetve kovásodott

famaradványok mindkét alakjában, a magános farészek és a kszénteleprészek eseté-

ben is, az ásványosodás idrendje esetrl esetre külön megállapítást igényel változatos-

ságot mutat. Biolitképzdési kérdéssel állunk szemben, amit az üledékes kzetképzdés
általános módszerével az anyag — alak — folyamat rendszeres vizsgálatával kell tisztáz-

nunk. A rendszeres anyagvizsgálatok azt bizonyítják, hogy a kövesedés folyamatát a.

faanyag növényrendszertani hovatartozása irányítólag nem befolyásolja.

A kovásodott faleletek anyagvizsgálata

A faleletek kövesít anyaga túlnvomólag kova (Si02), alárendelten karbonát

(mészk, dolomit, magnezit), pirít vagy limonit. Hazai famaradványaink túlnyomóan
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kovásodott volta szerint csak a kovásodás kérdéseivel foglalkozunk, annál is inkább,

mert — mint említettük — a növényi szövetek leginkább a kovásodás során maradnak

,

meg szövettani vizsgálatra többé-kevésbé alkalmas módon. A többi ásványi kövesít

anyag többnyire rossz megtartású, alig fölismerhet, vagy növényi szövet nélküli kövese-

désre vezet. Fokozottan mutatkozik ez a növényi lenyomatok vagy egykori részek üres

helyeit kitölt kbelekre, ahol legföljebb csak szenesedési nyomok vagy ritkábban lát-

ható küls alaki bélyegek (csíkozottság, elágazások, bütykök, csomók, hosszanti rostok

és harántárkok, bordák) utalnak növényi eredetre (4. ábra).

A kovásodás módja és folyamata szerint a növényi maradványok megtartási

állapota alapján további megkülönböztetést kell tennünk: 1. fia a kovaanyag a növényi,

illetve farész likacsait tölti ki, akkor általában k o v á s í t á s; 2. ha a szerves anyagot

egészen átitatja a kovaanyag, akkor á t k o v á s í t á s; 3. ha a szerves anyag teljes

elpusztulásával az egész faanyag kovaanyagúvá lesz, megkovásodás (teljes

kövesedés) esetével állunk szemben. A teljes kövesedés karbonátosodás, piritesedés és

limonitosodás során leggyakoribb, amelyekben a növényi szövet ritkábban észlelhet,

mint a kovásításnál

.

Néhány hazai kovásodott fatörzs Dr. Gedeon T. elemzése szerint az I táb-

lázatban bemutatott vegyi összetételt mutatja (1958. V. 21.):

I. táblázat

I 2 3 4 5 6

ai 2o 3 1,85 1,34 1,15 G75 0,95 1.02
SiO. 92,04 87, /-s 97,09 94,21 93,82 • 91,28
Fe...O, 0,025 1,303 0,048 2,604 0,542 0,032
TiO O 0,010 0 O 0,020 0,010
CaO 1,87 0,60 0,45 0,58 0,52 2,55
MgO 0,23 0,06 0,19 0,15 0. 1

1

1 0,27
MnO ? ny ny ? 0
1' o 5 0,024 0,060 0,025 0,042 0,044 2,130
co van 0 0 O 0 0
C (szén) van van 0 O van 0
Izz. veszt 2,64 8,01 1,2 1 1,15 2 A 7 0,86
Porszíu nyersen .... lilássziirke sötétszürke okkerfehér szürkés-

fehér
szürkés-
barna

szennyes
fehér

Porszin izzítva szürke szürkés-
fehér

világos-
szürke

sötétbarna sötétszürke világos-
szürke

Cu ny ny ? ny ny. ny 11V
Co O 0 ny nv ? 0 ny ?

Ge 11V ny 0 0 ny O
Sn 0 0 0 ny ? 0 - O
Mo ny 0 0 ny nv ? O
Cr 0 0 0 0 O nv ?

V
B

0 0 0 0 O ny ?

ny ? ny ny ny ny ny

Nem voltak kimutathatók: Ni, Au, Ag, Zn, Cd, Pb, As, Sb, Bi, Te, Be. Nb, Se, Zr.

Minták lelhelye:

1. Bakonya, alsóperm fels része (elemzés kszénrész nélkül)
2. úrkút, kovásodott fatörzs a felsliász mangánösszletbl (Gy.: Vadász, 1948)
3. Pesthidegkút, kovásodott fatörzs, alsóoligoeén?
4. Tokod-altáró, ótokodi homokfejt, kovásodott fatörzs (oligocén)
5 - Zagyvapálfalva, kovásodott fatörzs, burdigalai emelet (Gv.: B a r t k ó)
6. Cserháthaláp, kovásodott fatörzs alsóhelvéti kavicsból (Gy.: Eartkó).

Az elemzési adatok szerint a különböz korú rétegekbl származó elkülönült

kovásodott fatörzsdarabok SiCb-tartalma 87— 97% között változik. Hasonló eredménye-
ket mutatnak Stromer adatai is [1937] 11 különböz lelhely és korú kovásodott
fa 86— 97% között változó SiO,-tartalmával.

Kzzel szemben Hetényi R. geológus gyjtésébl, Pécsbányateleprl az alsó-

liász kszénösszletbl származó meghatározhatatlan fatörzs 1,42% Si0 2 , 6,59°/o CaO,

6*
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1,46% MgO, 35,12% izzítási veszteség elemzési adatai üledékföldtani ismereteink

szerint nem kovásodásra, hanem. limonitosodásra (limnosziderit) utalhatnak.

Jelentsebb következtetésekre jogosítanak a kovatartalom ásványos jellegének

vizsgálatai. Ebben a vonatkozásban K o c h S. a várpalotai fás barnakszén kovásodott

darabjaiból 9 mintában 64 —90% között változó SiCb-tartalom mellett 12— 34% szerves-

anyag- és víztartalmat talált. Egy tiszta xilites mintában, 98,41% szervesanyag- és

víztartalommal, 1,50 Si02 , 0,03% Fe,0 3
mellett nagyon kevés kovaszferulit volt. A kova-

anyagot túlnyomólag szépen fejlett szferulitos kalcedonnak, kevesebb mikrokristályos

kvarcnak és még kevesebb amorf opálnak határozta meg.

A kovaanyag ásványos jellegére vonatkozólag figyelemre méltók B árdossy
Gy. röntgendiffraktométeres vizsgálatai, amit az Állami Földtani Intézet Igazgatósága

5 . ábra. Felstriász növényi lenyomat (Neocalamites ?

)

Fig. 5 . Empreinte de plante du Trias supérieur (Xeocalamites?

)

6. ábra. Az ausztráliai Smith-tófenék erds részletének száradás útján történt pusztulása
(W e i g e 1 t J. nyomán)

Fig. 6. Destructiou pár desséchement de la portion boisée du fond du lac Smith en Australie

(d’aprés J. W e i g e 1 t)
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7. ábra. Síkparti mocsárláp kiálló facsonkokkal (P o t o n i é, H. nyomán)

Fig. 7. Marais de cte plán, avec des troncs saillants (d’aprés H. P o t o n i é)

8. ábra. Kovásodott lapított ,,Seqaoioxylon”-fatörzsdarab. Nagybátony, Tiribes akna I. sz. barnakszén-
telep legfels részébl

Fig. 8. Fragment de tronc silicifié, aplati de „Sequoioxylon"

.

Nagybátony, puits Tiribes, partié supérieure
de la laie de lignité No. 1
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engedélyével 17 különböz korú (perm— miocén) kovásodott fatörzs-mintán végzett.

A vizsgálatok szerint egészen kvarcanyagú a bakonyai alsópermi kovásodott fatörzs,

1—2 mm szemnagysággal, jól fölismerhet faszövettel. Az ásványos alkat bizonyos

mértékig a földtani kor szerint alakul. A legidsebb kovásodott famaradványok tiszta

kvareanyagúak. Kvarc és kalcedon a burdigalai és helvéti rétegekbl kikerült kovásodott

9. ábra. ,,Dadoxylon" sp. kszenesedett fatörzs, felsliász, mangános agyagból, Úrkút.

Fig. 9. ,,Dadoxylon ” sp. tronc carbonisé, I,ias supérieür, argile manganésifére, Úrkút,

fa anyaga, míg a szarmata és tortonai rétegekbl krisztobalit és tridimit alkatú kova-

anyag volt kimutatható. Az úrkúti mangánösszlet radioláriás agyagból származó szür-

késbama, világosszürke, finom sávos ,,Agathoxylon”-ia.törzs anyaga Bárdossy
Gy. szerint kalcedon néhány tizedszázaléknyi szerves anyaggal és agyagásvány tartalom-

mal. Bárdossy megállapítása szerint az ásványos alkat a kovásodás módjától függ.

A gélszer kovakiválás lassú kristályosodása krisztobalit keletkezésre vezet.

A kovaoldatból kicsapódó anyag kristálynövekedéssel kalcedon és kvarc alakjában jelent-

kezik. A várpalotai krisztobalitos kovás fatörzsek repedéseit utólagos kalcedon tölti ki.
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io. ábra. Fatörzs és ágak felhalmozódása az ausztráliai Smith-tó partján (W e i g e 1 t,

Fig. io. Accumulation de trones et de branches sur la rive du lac Smith, en Australie (d’aprés J.

J. nyomán)
\V e i g e 1 t)

ii. ábra. Dolomitosodott kovás fatörzs vékonycsiszolata (Kiss J. felv.)

Fig. ii. Plaque mince de tronc silicifié, dolomitisé (Photo J. Kiss)
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Kétségtelen, hogy ezekben az esetekben a sokáig csak magmás eredésnek tartott

krisztobalit és tridimit üledékjelleg kiválás, bár kovaanyagának származása hidrotermális

is lehet. A kovaanyag ásványos jellegét egyéb tényezk: megfele' éghajlat, oldat-

hfok, pH , az ülepít közeg- redoxpotenciálja, különféle ionhatások is befolyásolhatják.

A kovásítás folyamata viszonylag rövid földtörténeti szakaszban megy végbe. Erre utal-

nak a szingenetikus rétegtani helyzetben lev fatörzseknek ugyanabban a rétegösszlet-

ben, néhány méterrel magasabb szintben található már kovásodott állapotban görgetett,

koptatott darabjai. Ez a hazai kovásodott faleletek települési helyzetének eddigi adatai-

ból adódó földtani megállapítás nincs ellentétben S t r o m e r vizsgálatainak abbeli

eredményével, hogy kovaoldattal hatalmas fatörzsek 97%-ig terjed átitatásos átková-

sítása nagyon lassú folyamat. Évszámokban még nem kifejezhet, viszonylagos föld-

tani idméretek kielégítik a folyamat lassú kívánalmát.

Korrektúra közben, Pásztóról, valószínleg felsszarmata—pannóniai homokos-
kavicsos-andezittufatörmelékes folyóvízi rétegekbl Kubovics I. gyjtésébl elke-
rült, Greguss Pál meghatározása szerint Tilia-íéle kovásodott fatörzs darab Bár-
dos s y Gy. röntgenográfiai vizsgálata alapján néhány tizedszázalék kvarcon kivül egé-

szében gyengén kristályos krisztobalitból és tridimitbl áll. Eredeti gélszer,

amorf, valószínleg hidrotermális kiválásból lassú folyamattal kristályossá vált.

Üledékföldtani vizsgálataink a kovásodás kémizmusának és ásványos alkatának,,

kristályszerkezeti jellegének ismeretével rávilágítanak a kovásodás közegére, módjára,

kimenetelére, valamint a kovaanyag eredetére is. Állandóan szabad levegn az elhalt

faanyag korhad, maradéktalanul elpusztul. Levegtl elzárt, oxigénhiányos közeg-

ben, vízzel borítva, üledékanyaggal fedve, szenesed! k. Utaltunk arra, hogy ková-

sodott famaradványok önálló, egyedi leletekben és a kszénteleprészekben mutat-

koznak. A lerakódás helye mindkét esetben kétségtelenül sekély vízzel borított szárazulati

közeg (síklápi erd, mocsárlápi tzeg, folyótorkolat, deltaüledék, kiszáradó partszegély,

lagúna vagy esztuárium). Kszenesedés és kovásodás együttesében kszenes és kovás

különálló darabok többnyire vékony kszénkéreggel vagy lekoptatott kéregnélküli

darabokkal észlelhetk. Ezek mindegyike különböz képzdési módot, eltér kövesedést

jelez. Keletkezésük külön vizsgálati megállapítást igényel, mert a leletek térbeli és id-
beli különbségei a kovásodás folyamatának, a kovaanyag eredetének más-más közegben,,

különböz stérszíni viszonyok közötti azonosságát vagy eltéréseit jelezhetik (5
—

11. ábra).

Kszéntelep-kovásodás

Ilyen irányú kovásodás legrégibb megfigyelési adatait kszénföldtani vonatkozás-

ban a sajóvölgyi helvételeji bamakszénösszlet II. telepébl említettük [Vadász,
1929]: „Kisebb -nagyobb rögök, fészkek, ritkábban kiékeld rétegek ezek a telepben,

s ahol nagyobb mennyiségben mutatkoznak, ott a telep némileg kivastagodik. Néha
elkovásodott fatörzsek, amelyeken a fás szerkezetet legtöbb esetben jól felismerhetjük;

néhol valóságos elágazó tuskókat, rönköket is látunk. Anyaguk túlnyomóan kvarc

(kovasav), nagyon sok pirittel. A kovás-pirites barna, lignitjelleg daraboktól a valósá-

gos faopálig, minden fokozatban találhatók.” Kevés bitumentartalmuk napmeleg hatá-

sára vagy hevítéskor eltávozik, színtelenedésre vezet.

„Kétségtelen, hogy ezek az elkovásodott teleprészek a széntelepek keletkezésé-

vel egyidej diagenetikus hatások nyomán jöttek létre. A láptzeg anyagában lev
fatörzsek helyenként kovasav oldatokkal érintkeztek, amelyek a szerves anyagot kiszo-

rítva, molekulárisán foglalták el azok helyét” . . . „gondolhatunk olyan egészen körül-

írt, helyi jelleg kovásodásra, mely az egykori tzegláp különböz pontjain egy-egy

fatörzset részben vagy egészen körülvéve, elkovásított” . . . „A szénanyag túlnyo-
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mó részének hiánya a kovásodott részekben nem a kioldódásból származik, hanem

úgy magyarázható, hogy a kovásodás még a szénülési folyamat elrehaladottabb álla-

pota eltt ment végbe és kizárólag csak a fás részeket érte, amelyek a szénülési folyamat-

ban lassabban haladtak, mint a tzeganyag.”

Hasonló eredményekre vezettek Szádeczky-Kardoss E. vizsgálatai is

[1952], aki szerint a kovásodás „viszonylag lassú, de még a láposodással egyidej, vagy

kevéssel a lerakódás után is folytatódó szingenetikus— diagenetikus, de nem epigenetikus

folyamat”
[
1 . Stromer, 1933,]. Szerinte a borsodi II. telepben gyakori kovásodás a

vulkáni mködés kovaoldataival állhat kapcsolatban. A kovaanyag vulkáni származ-

tatását ebben az esetben valószínsíti a kszénösszlet medd közbetelepülésében megál-

lapított vulkáni portufa (riolit-dácit) szórt anyaga, aminek a lápmedencebeli bomlásából

a kovaanyag lokalizáltan kolloid módon koagulálódhatott.

Ezek a régebbi megállapítások a miocén kszéntelepek egyes körülhatárolt részei-

ben mutatkozó kovásodás alapkérdését, a kszénülés és kovásodás idviszonyát, st a

kovásító anyag eredetét is érintik. Közelebbi magyarázatot igényel azonban az általában

savas láptzeg kszénülése közben egyes tzegrészek körzetében földúsult oldott kova-

anyag jelenléte. A láptzeg faanyagának kovásítása a kovaoldattal való lassú, folyamatos

átitatásával megy végbe, a szerves anyag egyidej alkáliás bomlásával, ami a kova-

anyag oldott állapotát indikálja, egyszersmind annak anyagát koncentrálja is. Vagyis

a láptzeg gyengén savas közegében a fás részek helyenként szárazabb vágj1 nedvesebb

szöveti állományának minségi állapota szabja meg a korhadás, kszenesedés vagy
kovásodás lehetségét, következésként az utóbbinak lokalizált voltát is. Ezt igazolják

a mikroszkópi szövetvizsgálatok, melyek a kovásodott részekben többnyire jól mutat-

kozó sejtszövetet, a kszenes részekben nehezebben fölismerhet szöveti alakulatot

jeleznek. A Nógrád-borsodi helvételeji barnakszéntelepek kovásodásának kovaanyaga
kétségtelenül a telepcsszlethez tartozó riolittufa földpátjának mállásából származik,

halmirolízis útján. Származhatik a kitörés hidrotermális folyamatából is. A várpalotai

alsótortonai telepösszletben található kovásodott fatörzsek és gyökércsonkok kovásító

kovaanyaga ugyancsak a közbetelepült riolittufa bentonitos bomlásából ered. A kszén-
telepet átjáró kzetrések mentén észlelhet vékony kovaerek itt epigenetikus hidro-

termális hatásokra is mutatnak. Ehhez kapcsolódnak a fedrétegösszlet melegviz
melániás üledékei, valamint a riolittufa eredés bentonitrétegek is.

Egyes farészek kovásodása

Külön vizsgálatot és megítélést igényelnek egyes szárazulati üledékekben szór-

ványosan található kovásodott famaradványok üledékföldtani viszonyai származás,

települési helyzet, alak, kovásodási mód, szenesedés és kovásodás együttesének viszonya

tekintetében. Ilyenek gyakoriak a permi, a felsliász, az oligocén, az alsóhelvéti, a

tortonai, a szarmata és az alsópannóniai üledékekben, ritkábbak a villányi bath és

a bakonyi— gerecsei alsókréta rétegekben. Rétegtani helyzetük, üledékföldtani jel-

legeik, származásuk tekintetében nem egyveretek . Valamennyi eddig leírt ková-

sodott falelet a permi és az úrkúti felsliász bányászat kivételével, túlnyomólag a

felszíni feltárásokból vagy lelhelyekrl került ki. Mélyfúrási anyagokból csak

fás—kszenes mintákat ismerünk a pannóniai rétegekbl. Külalakra vannak vál-

tozatlan törzskerület vagy összenyomott, lapított alakú törzs-, ág- és gyökérdarabok

(8. ábra). A legtöbb kovásodott maradvány különböz nagyságú, héj- és kéregnélküli,

sokszor határozottan koptatott darab. A mikroszkópos szöveti leírásban vizsgált dara-

bok nagyságméretének tehát semmiljTen jelentsége nincs; a nagyságméret csakis

üledékképzdési tekintetben vehet figyelembe. Ugyancsak üledékképzdési kzetté-
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válási jelleg, hogy egyes rétegekben vannak szenesedett kérg kovásodott darabok,

a legtöbb esetben azonban a kéregrész hiányzik. Végül találhatók a kovásodott darabok
mellett egészen szenesedett fatörzsrészek is (Bakonya — perm; Úrkút — felsliász)

(9. ábra).

A kovásodott fatörzsek különböz megtartási módja, az üledékekben való telepü-

lési helyzete arra utal, hogy a kovásodás sok esetben a fatörzsek, az ágdarabok vagy a

gyökérrészek vízi úton szállított uszadékfájából a leülepedés, lerakódás közegében tör

tént. A kovásodás kimenetele, folyamata az uszadékfa állapotától, a vízzel borítottság-

tól, az ásványos üledékanyag környezeti hatásától s a betemetettség mértékétl függ
kzettéválási körülmények szerint alakul. Az uszadékfa minden esetben a közeli száraz-

földrl származó növényi törmelék; lerakodási helyén mindenképpen allocliton. Kováso-
dási kzettéválása szerint éghetetlen kzetanyag (akausztofitolit). Szenesedés esetén

éghet szerves kzetelegyrész (kausztofitolit) . Valamennyi ilyen elsdleges kzettéválás-

sal létesült uszadékfakovásodás vagy kszenesedés szárazulati törmelékes vízi üledékek-

ben mutatkozó, folyóvízi, delta, esztuáriumi vagy partközeli, sekélyvízi üledék (15.

ábra). A kovásítás folyamata itt is a betemetett uszadékfa szerves bomlásával járó

kovaoldat-koneentrálódás útján történik a sejtszöveteket kitölt módon. A kovaoldat-

tal való átitatódás kívülrl befelé haladóan történik, tökéletes mértékig, lassú, hosszas

folyamatként. A kovásodás mértékében nem találunk núkroszkópos különbséget a

kovásodott darabok küls és bels részei között. Makroszkópos megítélés szerint a ková-

sodott famaradványok meglehetsen épek. Egyik permi darabon kisebb lyukak mutat-

koznak, amelyek egykori korhadás helyei lehetnek. Stromer egyiptomi kovásodott

fákra vonatkozó tanulmánya arra utal, hogy ersen korhadt fa, lignit, kszén vagy
meszesedett fa is kovásodhatik. Ez azonban szerintünk már utólagos, epigén folyamat a

megelz ásványos anyag kioldásával és kovasavval való helyettesítésével. A korhadt

részek helye pedig föntebbi megfigyelésünk szerint a bezáró kzetanyaggal kitöltött

üregként marad meg. Ezért a szingenetikus lerakodási közegben történ kovásodás csak

viszonylag ép, frissen elhalt, valószínleg nedves éghajlaton tenyészett fatörzsnek hosz-

szabb idej szárazságtól megóvott része jut uszadékként az ülepít, kovásító közegbe.

Itt egyes részek nedvességgel átitatva, felpulmltan betemetdve, rétegnyomás hatására

összenyomódtak, mások talán kovaoldatokkal hamarabb átitatva eredeti alakjukban

kovásodtak. Behrend vizsgálatai arra utalnak, hogy amíg szerves kolloidokból

álló protoplazma van a sejtekben, addig molekulárisán oldott anyagok, tehát kovasav

sem hatolhat be; csak teljes kiszáradás után, a szerves kolloidanyag pusztulásával válik

a sejtszövet szabaddá. Ennek kedvez elfeltétele a trópusi— szubtrópusi száraz és

nedves idszak váltakozása. Száraz idszak és éghajlat a talajvíz sókoncentrációját és

a kovasav kolloid állapotát elnyösen befolyásolja, de a kovásodást nehezíti. Elsegítik

a kovásító anyag koncentrálódását a kovasavas hévforrások, a bomló növényi anyagok

lúgosító hatása; a kovaoldat kicsapódását pedig a lápvíz humuszsav-tartalmának hatása.

Említésre érdemes, hogy az 1957 nyarán itt járt Jegorov A. professzor ilyen

irányú beszélgetésünk során felhívta figyelmünket arra, hogy kazahsztáni tapasztalatai

szerint a növényben lev kovasavtartalmon felül a kovasav legnagyobb részét olyan

törzsdarabok, ágak, gallyak abszorbeálják, amelyek megelzen bizonyos ideig savas

aerob közegben, kiszáradó tó partján vagy fenekén voltak. Ezek az anyaguk különböz

részeiben egyenltlenül oxidálódott (korhadó) fadarabok betemetdve kétféle elváltozást

mutatnak: 1. A fa bels része a mocsárvízbl abszorbeálja a kovasavat, amit magában

koncentrálva, csökkenti a kszén növényi alapanyagának átlagos kovasavtartalmát.

2. A kéreg és kéregalatti rész ezalatt lassan szénül. A kazahsztáni leletek arra utalnak,

hogy a megfelel korú rétegek arid és szubarid övék közelében, vagy már ilyeneken belül

keletkeztek, viszont a törmelékes és oldott anyagok szállítása arid övékbl történt.
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Ez a magyarázat jól egyeztethet a magyarországi kovásodott faleletek kéregtelen és

kszenes kérg keletkezésével.

Ezeket az üledékföldtani megállapításainkat jól igazolják Vámos R. mikro-

biológiai vizsgálatai, amelyeknek eredményeit az úrkúti ftlsliász mangánösszletben

talált kovásodott fatörzsek keletkezésére is vonatkoztatta. Szerinte a liász tenger sekély

12. ábra. a) Pleisztocén szélfúvásos felszín permi
,

,

Dadoxylo rí'-törzsdarab, felülnézete Cserkút
b) Pleisztocén szélfúvásos felszín ,,Dadoxylon” -törzsdarab oldalnézete, vasas függleges kéregháncs-

nyomokkal, Cserkút
Fig. 12. a) I'ragment detroncde „Dadoxylon” permien, á surface affectée pár la déflation pléistocéne,

Cserkút
b) Vue latérale d’un fragment de Dadoxylon á surface affecté pár la déflation pléistocéne, avec des traces

horizontales ferreuses de la tille, Cserkút
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vize baktériumos. Szulfátredukciós közeg lehetett, amelyben a redukciós folyamatok a
víz pH -értékét jelentékenyen megváltoztatták. Ennek közvetlen bizonyítéka a kovásodás
során keletkezett pirít. Az ezzel kapcsolatos lúgosodással foszfát, vas és mangán válik ki,

s az oldott kovasav mennyisége átmenetileg megnövekedik. Az anaerob körülmények
között az üledékbe került uszadékfában a fenéken erjedéses folyamatok mennek végbe
vajsav, ecetsav, tejsav képzdésével. A faszövet savas állapotba kerül, s a fatörzsbe

szivárgó kovasav a savas hatásra kiválik, s fokozatosan elfoglalja a lebomló növényi
szövet helyét. A kovasav amorf kiválása nem gátolja az oldott kovasav folyamatos
további beszivárgását. Idnként, a redukciós szint süllyedésével oxidációs körülmények
közé, st rövid idtartamra az így bomló fadarab felszínre kerülhet. A levegvel érint-

kez felületen aerob mikroszervezetek, cellulózbontó baktériumok, gombák is szerephez

jutnak, s oxigénfogyasztásuk megakadályozza az oxigénnek a bels szövetekbe jutását.

Ennek az aerob tevékenységnek eredményeként a kéreg és a kéreg alatti részek lebomla-
nak. Ezért a kovásodott fa legtöbbjébl a kéregrész hiányzik. A fatest belsejében a szer-

ves savképzdés miatt a kezdeti semleges pH után a H-ionkoncentráció megnövekedik,
tehát a kovasav kiválása zavartalanul folytatódik. Ebben az irányban a kovásodott

famaradványok további mikroszkópi vizsgálatában a baktériumok kimutatása kívá-

natos.

Az irodalomban gyakran találkozunk a növényi részek él állapotban történ
kovásodási lehetségével. Idevonatkozó, fiziológiai kísérletekkel alátámasztott kritikai

tanulmányt Ibrahim, M. M. professzor közölt 1943-ban, majd az egyiptomi oligocén

„kövesedett erd”-re vonatkoztatva, 1952-ben. Közismert egyes növények hamujának
nagy kovasavtartalma is. Baker ausztráliai professzor és munkatársai a búza porá-

ban és egyéb növényi részekben mikroszkópos opál-fitolitokat éskrisztallit részeket írtak le.

A nyugat-afrikai Aranyparton és Togoban tenyész, faalakú trópusi sárgafa (Chloro-

phora excelsa) törzsének alsó része sok kovasavat vesz föl és szövetében t alakban rak-

tározza. A fa végül elhal s kovás alsó törzse sokáig állva marad. Mindamellett nem sok

földtani valószínsége van kovásodott famaradványok egykori él állapotban történt

kovásodásának, s különösen 20— 30 m hosszú, 1 — 1,5 m átmérj hatalmas fatörzsek

kovásodott állapotú, szállítás útján történ üledékképzdésének.

Feltn a kovásodott famaradványokra a kéregnélküliség általánosított jellege.

B e li r e n d különösen a tlevel fák kéregnélküli voltában látja az elhalás utáni

kovásodásnak egyik bizonyítékát. A kovásodott fatörzsek kéregnélkülisége annál fel-

tnbb, mert Stromer szerint a fakéregrész ritkább esetben él állapotban is képes

kovasav felvételére és sejtraktározására. Rendszerint azonban csak a faállomány kováso-

dik, mert uszadékfáról a kéreg már hiányzik. Magyarországi kovásodott famaradványok

vizsgálatából arra az eredményre jutottmik, hogy a leletek rétegtani helyzete szerint

megkülönböztetett üledékképzdéssel szingenetikus kovásodás esetén a kéregrész szene-

sedett. Ilyen szenesedett kérg kovásodott fatörzsek kerültek ki a mecseki alsópermi

rétegösszletbl, a nógrádi burdigalai— alsóhelvéti határrétegekbl (Nagybátony, Szoros-

patak) és a helvételeji riolittufa fekvbl. Ezekben az esetekben eltérbe kerül a kszén-
telepek kovásodott részeire vonatkozólag föntebb tárgyalt kérdés: a kszenesedés és

kovásodás idrendi viszonya. A permi kszénkéreg S o ó s L. mikroszkópi szénkzettani

vizsgálata és megállapítása alapján szervetlen ásványos anyaggal átsztt vitrit. Ezek

között vannak átkovásodott részek, jó megtartású növényi szövettel; sok baktérimn-

pirit, a kszenes anyagot átitató hajszálrepedéseket kitölt kalcit, repedéskitölt pirít—
markazit, vastartalmú dolomit. Elsdleges a kovásodás és a baktériumpirit, a többi

ásványos elegyrész utólagos. A kszénkéreg és kovásodott farész viszonyában a vitrites,

kszenes rész elsdleges, koraibb, a kovaátitatódás a vitrit kiszorításával történt szin-

genetikus kovásodás.
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Egy másik alsópermi kvágószöllsi, laposra nyomódott kszenesedett törzs- vagy

.ágdarab Kiss J. mikroszkópos vizsgálata szerint ersen repedezett, a repedéseket

kova, dolomit és vasas dolomit tölti ki. Helyenként a kova és a karbonátos anyag a

vékonyabb repedésekben egyidejnek tnik, a vastagabb kitöltésekben a karbonátos

anyag látszik idsebbnek, mert ennek szövetelemei kovával átjártak, szivacsszeren

átitatottak. A kovaanyag kristályos és szubmikroszkópos kalcedon, amelynek szemcséi

között vörös szerves anyag és ritka hematitszemcsék vannak, st kivételesen a kvarc

és karbonátos elegyrész határán, azokkal szövetileg kapcsolódva epigén földpát (albit-

oligoklász) is észlelhet volt. Ezek alapján Kiss J. a szénülést követen, karbonátos

és kovaoldatok együttes hatásával, alkáliás közegben végbement ásványosodásra

következtet.

A mecseki permi rétegösszlet uszadékfáinak további különleges szingenetikus

ásványoSodását a kvágószöllsi bányaföltárásokból származó másik példányon ugyan-

csak Kiss J. vizsgálta, s azt teljes egészében karbonátosodott anyagúnak találta.

'Vegyi összetétele: 0,84% Si0 2 , 0,37% Fe,03 , 2,33% FeO, 19,51% MgO, 30,35% CaO,

45,10% C0 2 , 1,01% +H20 , 0,10%. Kzetanyaga ezek szerint vastartalmú dolo-

mit, egyes részeiben nagyobb vas- és magnéziumtartalommal: ankerit. ,,A fatörzs kovás

anyagát kiszorító karbonátos elegyrész dolomittól ankeritig számos átmenetben jelent-

kezik, de sohasem kalcit. A kovás fatörzs szilícium tartalma eredeti (kovásító) kvarc-

ból, ritkán kalcedonból áll, de van egy második generációban jelentkez kvarc-elegy-

rész is, ami dolomit— ankerit metaszomatózis útján keletkezett. Ennek mennyisége

alárendelt. A kovasavnak karbonátok által történt helyettesítése csakis ersen lúgos

közegben történhetett. A kovasav kioldásával az eredeti fás szerkezet teljesen eltnt

(dolomit-ankeritben)
,
legfeljebb csak egyes ellenállóbb részlegek maradtak meg roncsok

alakjában. Egyik csiszolatban a karbonátos részlegben teljes edénynyalábok ismerhetk
fel a sejtfalak részletes rajzolataival együtt, amibl arra is lehet gondolni, hogy a fatörzs

eredeti konzerválása nemcsak a kovasavtól, hanem a dolomittól, ankerittl is származ-

hatik. Annyi bizonyos, hogy a vizsgált területen az üledékképzdéssel egyidej (alsópermi

sorozat) Ca—Mg— Fe karbonátos fácies is van, de ezen kívül jelents epigén, st aszcen-

dens jelleg dolomit— ankerit képzdés is kimutatható.”

A mecseki permi rétegösszletbl kikerült, rendelkezésre álló egyes kovásodott

fatörzsdarabok eddigi anyagvizsgálatából az a megismerés adódik, hogy a felszínen

szórványosan található, több mint 100 év óta ismert kisebb-nagyobb kovásodott fatörzs-

darabok a rétegek lepusztításából visszamaradt kéregnélküli, többé-kevésbé koptatott

anyagúak, szenesedési nyomok nélkül. Viszont az újabb idben felfejldött itteni kiter-

jedt bányászati feltárások rögzítették az alsópermi tagozatban a kovásodott famaradvá-

nyoknak, mint egykori uszadékfa lerakódásoknak eredeti lerakodási települési szintjét,

szenesedett—kovás, szeneskérg— kovás és kovás— karbonátos állapotban. A szenesedés

az uszadékfa betemetdése során a fatörzsdarabok kéregrészében, az ágdarabok egész

anyagában, az ásványosítással (kova és karbonát) az üledékanyag kzettéválásával egy-

idej (szingenetikus), de mégis az ásványosodást egy árnyalattal megelzi. A bánya-

föltárásokban végzett földtani megfigyelések rögzítették a kovásodott famaradványok
települési helyzetét, fekvési irányát, megközelít méreteit is. Szóbeli közlések szerint a

kovásodott famaradványok mindig a rétegdlés mentén EÉNY—DDK áramlási irány-

ban találhatók 1 — 1,5 111 átmérj, 20— 30 m hosszúságot is elér, összefügg korona

résszel, törzs- és gyökércsonkkal. Úsztatási irányítottságuk a vastagabb, gyökércsonkos

résszelelre, dél felé mutat (Konda J., Grossz Á.). Vannak nem összefügg törzs-

és ágdarabok is teljesen átkovásodott vagy szenesedett küls kéregrésszel és kovásodott

bels farésszel. A szingenetikus kovásodású egykori uszadékfák helyzetére vonatkozó
szóbeli közlést igazolják V i r ág h K. fgeológus által rendelkezésre bocsátott Mach
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P. geológus bányabeli észlelés szerinti adatok. A kovásodott nagy fatörzsek mindig
a rétegdlés mentén fekiisznek a középspermi zöld és szürke középszem homokk-
összlet alján, középs és fels részén. Helyzetük nagyjából É—D irányú, de vannak
ÉK— DNv (50— 230°), ÉNy—DK (300— 120°; 335 — 155

0
)
irányúak is (12. ábra). Bako-

nyáról kszenes kéreggel, aminek anyagát föntebb jellemeztük.

Gr ossz Á. megfigyelése nyomán voltak 0,8— 1,0 m átmérj, szenes kérg,
belsejükben homokk anyagú ,,kbeles’' törzsrészek, melyek több méter hosszban követ-

hetk. Az utóbbi megfigyelési közlés megfelel anyagvizsgálati lehetség nélkül, kzetté-
válási módjára nézve nehezen magyarázható. Fönnáll az a lehetség, hogy a szenesedett

kérgen belül teljesen elkorhadt farész üres helyét kitölt homokk kzetanyag, vagy pedig

az egész fatörzs üres lenyomatát jelz ,,kbél”-lelettel számolhatunk. A kovásodott

fatörzsek fekvési helyzete a vízmosás sodrának irányát is jelzi, a fatörzs hosszában a

bezáró homokk szemcsenagyságának finomodásával, st kívülrl befelé haladóan az

oxidációsból a redukciós közegbe átvezet geokémiai hatásokkal. Ezek a jobbára hidro-

termális redukciós geokémiai folyamatok hozták létre az említett ásványosító anyagok
lokális koncentrációját a fatörzsek szerves anyagának bomlási indikációjával.

A mecseki permi kovásodott faleletek ilyen különleges ásványosodott (kövesedési)

módja bizonyos ellentmondásban áll az említett, Gallwitz által megállapított

geiseltali adatokkal a mész- és kovakiválás kölcsönösen kizáró voltában. Az ellent-

mondást áthidalhatja az a tény, hogy a mecseki permi leletekben CaC03 nincs, s a jelen-

lev dolomit és sziderit nyilvánvalóan a mészkarbonáttól eltér geokémiai tényezk
között keletkezik (pH ,

h), amelyek az itteni üledékgyjtben az uránosodás különleges

geokémiai közegében igazolva lehetnek. Erre utal a kovásodás és karbonátosodás nem
szingenetikus volta, hanem a karbonátosodás metaszomatikus jellege, a kovásodott

növényi részek elpusztításával járó kövesítéssel, benne fölismerheten csak kisebb növé-

nyi szövetfoszlányokkal. Ugyanakkor azonban föltn a kszenes kéregrész kovás dara-

bokban a vitrit helyét kitölt kovaanyag, ami megelz kszénülésre utal.

A permi rétegösszlet bányaföldtani megfigyeléseinek szóbeli közlései arra utalnak,

hogy az említett szingenetikus kovásodási rétegszint fölött, 10—15 111 függleges távol-

ságban lev durvább szem, aprókavicsos homokk-konglomerátumban mutatkoznak

további kovásodott fatörzsdarabok szenes kéreg nélkül, koptatottság határozott jeleivel.

Egyik ilyen, a cserkúti légakna melll, a külszínrl az Egyetemi Földtani Tanszék oktatási

gyjteményébe került 25 cm sugarú, 20 cm magas félhengeres ,,Dadoxylon” -darab

közelebbi vizsgálata kétségtelenné teszi, hogy már kovásodott állapotban régóta fel-

színen volt, valószínleg a pleisztocénban szélfúvással simára koptatott gyengén szél-

barázdás alakulat (12a. ábra). Ennek a darabnak oldalfelületén vörös, vasas festdés,

sr, függleges bordázat látszik, ami az egykori kéregrész bels felületének ugyancsak

szárazföldi keletkezés vasassága lehet, Vámos R. említett mikrobiológiai vizsgálatai

szerint (12b ábra).

A darab koptatott felszínén 4 — 5 cm átmérj üreg egykori korhadás nem
kovásított üres helye lehet, amit a bezáró anyag töltött ki. A rétegösszlet hosszú

idn át tartó nagy mérv lepusztulásával a nagyobb kovásodott fatörzsek mecha-

nikailag földarabolódtak és eredeti fekvésükbl kisebb-nagyobb távolságra, idegen kör-

nyezetbe sodródtak, többé-kevésbé koptatott állapotban, esetleg késbbi rétegösszlet-

ben újraülepedtek. Ezt magyarázza a kéregnélküli állapot, a kovásodott állapotú meg-

munkáltság, koptatott-görgetett alak. Egyben alátámasztja azt a régebbi elgondolásun-

kat, hogy a kovásodott fatörzsdarabok legtöbb esetben nem jelentik aimak a rétegnek

földtani korát, amelybl elkerültek. Az uszadékfák eredeti üledékképzdési jellegei,

folyamatai és a kovásodott fatörzsdaraboknak a különböz rétegekben való gyakorisága

térben és idben, esetrl esetre megkülönböztetést igényel feladat.
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A mecseki permi kovásodott famaradványok helyzetére és kovásodott állapotban

történ utólagos szállítottságra vonatkozó magyarázatunkat alátámasztják J á m b o r

Á. geológus megfigyelései a Cserkút—Kvágószölls környéki felszini rétegekbl gyjtött

kovásodott faleletek rétegösszletbeli helyzetérl. A cserkúti középspern vöröshomokk
170/20° dlés rétegében 50— 230° irányban vízszintesen fekv 70 cm átmérj fatörzs,

majd kissé távolabb 60 cm átmérvel 70— 250° irányban egy másik darab is látszik.

Kvágószölls határában 150/25° dlés rétegben 40— 220° irányban 1,6 m hosszban

40— 50 cm átmérj, majd a Melegmál keleti oldalán a boltozat északi szárnyán 13— 16°

13. ábra. A mecseki permi rétegekben lev fatörzsek fekvési irányának vázlata

Magyarázat: 1. Felszíni fatörzshelyzet, 2. Bányabeli fatörzshelyzet, 3. Dlésirány
Fi'g. 13. Esquisse de la disposition des trones trouvés dans les couches permiennes de la Montagne Mecsek
Explication: 1. Position des trones d’arbre superficielle, 2. Position des trones d’arbre dans le

puits, 3. Plongement

rétegdléssel, 1,2 m hosszban látható 20 cm vastagságú, valószínleg ágdarab 65 — 245°

irányban fekszik. Ezek a rétegösszletek az eredeti kovásodási réteghelyzet fölötti, fiata-

labb permi tagozatban kétségtelenül kovásodott alakban áthordott faleletek, feltnen
azonos irányú települési helyzettel. A kisebb irányeltérések kétségtelenül a rétegösszlet

mozgásos zavartságára vezethetk vissza. Mindez arra utal, hogy a kovásodott darabok

görgetett módon történt szállítása a jelenlegi fekvési irányra merleges, nagyjában

ÉNy-fell irányult a lerakódás helyére, a mélyebb szint rétegek magasabb térszíni

helyzet kiemelkedett összleteinek lepusztításából (13. ábra).

Hasonló eredményekre vezettek az úrkúti és eplényi felsliász mangánösszletbl
kikerült kovásodott, szenesedett, egykori uszadékfának minsül, 0,6— 0,7 m hosszúságú

eddigi leletekre vonatkozó megfigyeléseink [,,Arancarioxylon ” sp., ,,Agathoxylon hunga-

ricum

”

(A n d r.) em. Greg., ,,Platyspiroxylon parenchimatosum” Greg.]. Rétegtani

helyzet szerint valószín, hogy az uszadékfák kszenesedése és kovásodása a vegyi
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jelleg mangánércképzdés sekélytengeri közegében történt. A régebbi leletek az I. akna
mangánkarbonátos zöld agyagos összletébl kerültek ki. A III. akna területérl talált

darabok Cseh Németh J. geológus rögzítése szerint az oxidos mangánösszlet és a

sárga radioláriás fedagyag határán volt (9. ábra). A kovásodott darabok kéregtelenek,

szenesedési nyomok nélkül. Viszont a karbonátos rétegekbl elkerült szenesedett dara-

bok kovaanyagot nem tartalmaznak. A kovásodott darab kissé laposra nyomott. A kova-
anyag származása adva van a középsliász fekvrétegek tzkanyagából, ami a mangán-
összlet alján kötetlen por alakban mutatkozik. A kovaoldás jelenségét a radioláriás

fedrétegek Radiolaria kovavázainak nyilvánvaló lúgos hatású kioldása és karbonátos

helyettesítése bizonyítja. A kovásodott fatörzsek a mangánkarbonátos rétegbl kerül-

tek ki, annak rátapadt zöld agyagos részével, a zöld agyag kovásodási nyoma nélkül.

Ez arra utalna, hogy a tengerfenékre merült uszadékfa kovásítása a mangán karbonátos-

pelites üledék lerakódása eltt, a tzköves fekvréteg keletkezésével történhetett.

A kszenesedett és kovásodott darabok között keletkezési kapcsolat ez id szerint nem
mutatható ki. Az üledékképzdési viszonyok általában véve sem tisztázottak olyan

mértékben, mint azt a permi rétegösszletben ismertettük. Nyitott kérdés még a Cseh
Németh J. által a mangánösszlet fels részének radioláriás agyagrétegébl gyjtött
világosszürke, finomsávos, egynem, kalcedon anyagú fatörzsdarab származása és

kovásodása is.

Az ó bányai Farkasvölgy felsliász (aaléni) palás agyagmárgából Gyovai J.

fgeológus által gyjtött kisebb, xylit-jelleg fénytelen, nyilvánvalóan nyilttengeri

uszadékfa eredet darab Soós L. vizsgálatai szerint 3,43% nedvesség tartalommal,

52,65% hamuelegyrészt mutatott. A hamuban 4,69% a Si0 2-tartalom. „Sejtfalak kissé

oxidáltak. Jól látható sejtszerkezete gyantajárat nélküli fenyre utal. Kevés, elszórt

melanoreziniten kívül a sejtek huminites anyaggal vannak kitöltve, csekély (0,3%)

reflexióképességgel; a melanorezinit reflexió-képessége 0,45%, and a mikroszkópi szövet

mellett xylit-szénülésfoknak, vagy annál kissé nagyobb szénülésnek felel meg, a fény-

telen, kemény barnakszén határán” (S ó o s E.) . Az oxidált sejtfalak, véleményem
szerint, megelz szárazföldön, szabad levegn hevert állapotot rögzítenek.

További júrabeli kovásodott famaradványaink nagyon ritkák, amit ny'lvánvaló

nyílttengeri, túlnyomólag mészküledékeink érthetvé tesznek. A mecseki alsóliász

kszénbl elkerült gyér darabok kovásodási körülményei az egykori tzegláp ilyen

diagenezisének lokális, szk területre korlátozott voltát jelezhetik. Ritkaságuk a tzeg-

láp szideritesedésének gyakoriságával értelmezhet. A linmosziderites részek növényi

szövetet nem mutatnak.

A villányi partközeli bath rétegekbl kikerült gyér fatörmelék kovásodási körül-

ményei egyelre ismeretlenek. Uszadékfatörmelék eredetük kétségtelen, de a kovásodás

a rétegek kzetanyagának sziderit- és limonit-ooid-képzdésével nem hozható össze-

függésbe.

Hasonló megítélést igényelnek a gyér alsókrétabeli, ugyancsak partközeli képzd-
ményekbl elkerült darabok is. Nincs kizárva, hogy ezek a megelz szárazföldi kováso-

dási folyamatból származó törmelékek. Még az úrkúti felsliász mangánösszlet apti

emeletbeli fedrétegeibl Cseh Németh J. által gyjtött, Greguss P. által

,,Torreyoxylon” (Dadoxylon?j-nak meghatározott kovás darab is nagy valószínséggel

az alatta lev liász mangánösszlet gyakori ,,Araucarioxylon ,
Agathoxylon, Dadoxylon"

-

anyagának lepusztítási áthalmozásából származik.

Feltn a kovásodott famaradványok hiánya a dunántúli általános elterjedés,

kszénképzdéses eocén szárazulati képzdményekben. Az eddig ismert egyetlen

idetartozó lelet a tatabányai XV. akna alsóeocén kszéntelepébl került ki, amit Gre-
guss P. ,,Shoreoxylon cf. holdeni Ram.” néven írt le. Kovásodást az eocén kszén-
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telepekben ezen kívü sehol sem ismerünk. Viszont a tatabányai alsóeocén operculinás

agyagmárgában található szenes-kovás kisebb uszadékfa-törmelékben, valamint a gánti

bauxitösszlet fels részében lev szürke alsóeocén leveles agyag kszéncsíkjainak anyagá-

ban Greguss P. trópusi lombosfát határozott meg.

Az irodalomban tatabányai lelhely megjelöléssel eocénnek minsített „Cupres-

sinoxylon” Tuzson, amit Greguss kérdéses „Podocarpoxylon” -nak jelöl, nyilván-

valóan felszínen hever felsoligocén vagy alsóhelvéti maradvány. Ugyanígy a Kovács
É. által leírt Budapest-kissvábhegyi Quercus cerris-re utaló kovásodott fatörzsdarab

semmi esetre sem a „kissvábhegyi” (Martinovics-hegy) felseocén mészkbl származik,

hanem kétségtelenül felszínen hever, a terület lepusztulásából visszamaradt fels-

oligocén vagy alsóhelvéti hordalékdarab. Az itteni felseocén mészkbl származó,

viszonylag gyakori ,,Juglandites” termések nem kovás, hanem mészk anyagúak.

Ugyancsak feltn a kovásodás hiánya az alsóoligocén partszegélyi durva

homokk és konglomerátum összletben is, amelyben pedig faágak, fatörzsek és egyéb

növényi maradványok helyenként eléggé gyakoriak. A nvényi lenyomatok ritkábban

kissé szenesedettek, többnyire azonban a növényi anyag teljesen hiányzik, annak helyét

vörös vasas festdés jelzi. Egyik ilyen külsej, 80 cm hosszú darab kétségtelen jellegze-

tes vastag kérg fa kéregrészének díszített kbele, amelynek egykori kéreganyagában

rovarrágási járatok ismerhetk föl. A szárazföldi rovarjáratok finomabb kitölt anyaga

jól megkülönböztethet a durvább homokk anyagától. Föltelietleg a rovarjáratok

finom faliszt anyagával keveredetten kitöltöttek (4. ábra). Kovásodott farészek itt

azonban nincsenek.

Kovásodott fatörzs-leletekben leggazdagabb és egyéb flóra-elemekkel is jól

tanulmányozott a nevezéktanilag újabban vitatott felsoligocén (katti— akvitáni?) és

az ahhoz csatlakozó alsómiocén általános elterjedés (burgigalai— alsóhelvéti) réteg-

összlet. A leletek túlnyomó része kisebb-nagyobb, többé-kevésbé koptatott, kéregnélküli

fatörzsdarab, szenesedési nyomok nélkül. Az alsóhelvéti szárazulati kszénösszlet telep-

részeinek említett kovásodása is idekapcsolódik. Reámutattunk arra a föltn tényre,

hogy a felsoligocén és alsóhelvéti kovásodott fatörzsek nagy gyakorisága a Dunántúli

Magyar Középhegység és az Északkeleti Középhegység (Cserhát, Mátra, Bükk-hegység)

megfelel rétegösszleteire korlátozódik. A hasonló kifejldés Sopron vidéki (Brennberg)

alsóhelvéti kavicsösszletbl és az ahhoz tartozó kszéntelepbl teljesen hiányzik a

kovásodott faanyag, a Mecsek-hegység ugyancsak azonos jelleg alsóhelvéti-konglome-

rátumból csak ritka kisebb törmelékdarabokban jelentkezik. Az utóbbiak között a

mecseki permi kovásodott fadarabok törmeléke (,,Arancarioxylon’’) is fölismerhet

(Mánia).

A Vértes-hegységben, Gerecse-hegységben, Esztergom— Dorog—Tokod fels-

oligocén rétegeibl származó, a Budai-hegységig terjeden található kovásodott fatörzs-

darabok eredete bizonytalan, kovásodási körülményei ismeretlenek. Rétegbeli hely-

zetük, szórványos megjelenésük és koptatottságuk a kovásodott darabok nem nagy
távolságból történt másodlagos szállítottságára utal. Valószínleg az északi eltér szá-

razföldi térszínérl, ami a paleogénben lehordási terület volt, s az eocén—oligocén
rétegösszletek törmelékes kzetanyagát is szolgáltatta. A kovásodás folyamata ugyanezen

a száraz éghajlatú területen megelzleg történhetett, tehát a meghatározott fanem-

zetségek és fajok valamivel elbbi (középsoligocén?) kort jelezhetnek, elz növényi

tenyészettel. A Dorog— tokodi medencerészben a kovásodott fatörzsdarabokat tartal-

mazó, felsoligocénnek minsül rétegek és a rupéli foraminiferás rétegösszlet alatt

újabb vizsgálatok szerint oligocéneleji édesvízi bamakszénösszlet foglal helyet, amelynek
mogyorósi bányaföltárásában, a telepben, álló helyzet kszenesedett ,,Sequoioxylon”

törzs mutatkozott (Rákosi 1960), kovásodási nyomok nélkül (14. ábra). Ugyanennek

7 Földtani Közlöny
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az oligocén telepösszletnek tokodi föltárásából, az édesvízi köztes medd rétegekbl
Rákosi L. ritkaságként meszesedett uszadékfa jelleg ,,Sequoioxylon cf. gigantea”-nak

minsített darabot határozott meg. Ez az egykori síklápi tzeg az oligocén kor meleg
éghajlatának idnként és helyenként váltakozó száraz és nedves szakaszait jelzi. Az oli-

gocén rétegösszlet egészének üledékképzdési és kzettéválási körülményeiben kovásító

anyagdúsulási lehetséget nem ismerünk.

Bartkó L. megfigyelései szerint a Nógrádi-medencében, a felsoligocén fels-

tagozatában is találhatók ritkán, koptatott kovás fatörzsdarabok. Ezek származása

szintén ismeretlen.

0,55m kszén

0. 10m édesvízi

mészk
0,35m kszén
ré/eaterhe/éses csonk -

határ elnyomódás

1.52m szürke agyag

1.0m kszén

14. ábra. A mogyorósbányai oligocén kszenesedett gyökérrészes fatörzscsonk álló helyzete (Rákosi L,.

nyomán)
Fig. 14. I^a position debout du tronc carbonisé á racines, de l’Oligocéne de Mogyorósbánya (d’aprés

L. Rákosi)

A magyarországi kovásodott fatörzsek általános elterjedésében, jellemz módon
mutatkoznak a burdigalai — helvéti határt jelz szárazulati és az alsóhelvéti

kavics—konglomerátumban, valamint a Nógrád— borsodi idetartozó kszéntelepek ková-

sodott részeiben. A bakonyi helvéti szárazföldi eredet kavics- és konglomerátum ossz-

letnek egyik jellegzetessége a kisebb-nagyobb, kéregnélküli, többé-kevésbé koptatott

kovásodott famaradványok gyakorisága, szenesedett részek nélkül. Id. Lóczy L. nyílt

kérdésként hagyta ezek származási helyét, különösen kovásodási idejét és módját.

T u z s o n J. ,,Magnólia silvatica” néven írta le a bakonyi kovásodott fadarabokat,

amiket most Dryoxylon nemzetségbe sorolnak. Andreánszky G. Platanus-eránék

minsíti. Greguss P. különböz bakonyi mintadarabokból ,,Pterocarya” ,
„Celtites”

,

„Icacynoxylon” , ,,Sequoioxylon” nemzetségek jelenlétét mutatja ki. Korábbi megállapítá-

sunk szerint [Magyarország földtana, 1960, 257. o.] ezek a rendszertani besorolások

kormeghatározó voltuk esetén sem lehetnek irányadók arra a kavicsösszletre, amibl
kikerültek. Abban a rétegösszletben t. már kovásodott állapotban kerültek másodla-

gosan behordott elz korú, valószínleg száraz meleg éghajlatú, szárazföldi lepusztulási

eredettel. Lóczy a kovásodott fadarabok gyakoriságából sr „Magnólia” erdkre
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következtet azokon a partokon, ahonnan a kavics ers vízfolyásokkal lekerült. Ilyen

cszubtrópusi erdk helyéül a Fejér-megyei alföld és somogyi dombvidék helyén, a mio-

cénben ,,egy elsüllyedt fillitbl, kvarcitból, paleozói mészkövekbl álló andezit és dácit

intrúzióktól behálózott magashegységet” jelölt meg. Tehát délrl származtatja. And-
reánszky a dunántúli (bakonyi), szerinte burdigalai ,,Platanus”-erdt kevés fajból

álló hegyvidéki erdségnek minsíti, a tetkön tlevelekkel, a völgyekben folyóparti

platán- és dió-ligeterdkkel, 1000—1400 m magas hegyvidékkel [Sarmat. Flóra v.

Ungam, 280 o.]. A kavicsösszlet idsebb triász és kristályos kavicsanyagának alapján

valószínbbnek tartjuk az északnyugati, kisalföldi kristályos alaphegység szárazulatáról

15. ábra. Ipolytamóci kovásodott fa egykori helyzete Dr. K r e n n e r József Sándor 1960. év körüli
finom ceruzarajza nyomán

Fig. 15 Position ancienne d’un tronc d’arbre silicifié de Ipolytamóc. Esquisse du J. S. Krenner, 1860

való származást, amihez délkelet fell, a Balaton menti ópaleozóos— permi alaphegység

is hozzájárulhatott. Ezek az sföldrajzi elgondolások még továbbra is nyitva hagyják

a kovásodási folyamat és módozat kérdését, nincsenek ellentmondásban a kovásodott

fatörzs-tartalmú kavicsrétegek általunk megállapított alsóhelvéti korával, sem a kéreg-

nélküli fatörzsdarabok koptatott, áthordott voltával, sem azoknak valamivel elbbi

kor szárazföldjérl származásával.

Reámutattunk arraa feltn tényre, hogy a Sopron vidéki hasonlóhelvéti szárazföldi

kavicsösszletbl kovásodott famaradvány még nem került ki. Délen pedig a Mecsek-

hegységben, hasonlíthatatlanul ritkább és más jelleg kovásodott fatöredék került

eddig el (..Ilycoxylon” , ,,Liquidambaroxylon" , ,,Cupressinoxylon” , ..Icacynoxylon”

,

,,Sequoioxylon” , ,,Laurinoxylon” )

.

A mecseki helvéti összletben a kovásodott famarad-

ványoknak ez a ritkasága nemcsak a közbees térszínalakulat elkülönít hatására,

hanem talán a kovásítási tényezk különbségére is utal, tekintettel arra, hogy az azonos

földtani kifejldés mecseki rétegösszletbl viszonylag gazdag egyéb flóraelemekbl

álló növényvilágot ismerünk (Staub, Pálfalvy). Erre vonatkozólag a Földtani

Intézetben újabban elkerült régebbi leletek vizsgálata adhat kiegészít adatokat.

A Sopron vidéki hiánnyal és a mecseki ritkább leletekkel szemben a bakonyi
helvéti kavicsösszlet kovásodott famaradványainak gyakorisága, st a kovásodás folya-
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matának a tortonai emeletbe sorolt várpalotai barnakszénben mutatkozó fölújulása,
föltnen követhet a Dunántúli Magyar Középhegység többi tagozatában a megfelel
kaviesrétegekben vagy azok többé-kevésbé lepusztult foszlányaiban, illetve maradvá-
nyaiban. Továbbmenleg a Budai-hegységben (Budafok) és fokozódóan a Börzsöny
keleti oldalán, a Cserhátban, a Mátra-hegységben a burdigalai partközeli, helvétkezdeti
szárazföldi kavics-, tarkaagyag-, homok-, homokk- és riolit-daeit-tufaösszletben
(Ipolytamóc), valamint a nógrádi és borsodi barnakszén telepekben, st azok fedjében
a pectenes— corbulás tengeri rétegekben is találhatók. A lielvéti kovásodott fatörzsek
jelenléte, elterjedése és kovásodása ezek szerint fként középhegységi jellegzetesség.

16. ábra. Az ipolytarnóci (Nógrád m.) kovásodott fenyóriás (Pinuxylon ta rnáciensis

)

(Kubinvi F.
1854-)

Fig. 16. I/arbre géant, silicifié d’Ipolytamóc (dépt. Nógrád) (d’aprés F. Kubinyi)

aminek mélyenjáró sföldrajzi oka lehet. Ezt alátámasztja az a földtani tény, hogy a

bakonyi alsótortonai kszénösszletben (Várpalota) mutatkozó kovásodás a hasonló

korú mecseki (Hidas) barnakszéntelepekben szintén hiányzik, vagy eddigi egyetlen

lelet szerint kivételesen ritka, míg a nógrádi és borsodi alsóhelvéti telepekben jellemz

sajátság.

A Vértes-hegység és Gerecse-hegység körül kavicsfoszlányokkal mutatkozó szór-

ványos, felszíni többé-kevésbé koptatott kovásodott fatörzsdarabok helvéti üledék-

maradványoknak tekinthetk, de lehetnek az ottani felsoligocén lepusztításából származó

darabok is. A Budai-hegységbl a Kissvábhegyrl (Martinovics-hegy) eocénbelinek

leírt Quercus, vagy ritkán található egyéb kovásodott fadarab (Budapest, Üröm, Solymár,

Nagykovácsi) ugyancsak helvéti kavicsmaradvány lehet. A Budai-hegység déli fedhegy-
ségében Budafokon B á 1 d i T. rögzítette a koptatott, görgetett, régen ismert kovásodott

fadarabok rétegtani szintjét, az ottani helvéti kavicsösszlet fels részében. Ezeken a

területeken említett valamennyi kovásodott falelet ismeretlen kovásodási eredet,

másodlagos áthordott törmelék. Valószínleg a bakonyiakkal egyezen, túlnyomólag

délnyugatról származóan. Erre utal a kristályos alaphegységi kavicsanyag túlsúlya, s

Budafokon a környez triász anyag teljes hiánya, beleértve annak közeli szaruköves

anyagát is. A kovásítási folyamat megelz lehetségére mutat a budafoki kavicsban
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jya ábra. Az ipolytarnóci lábnyomos homokk és kovásodott fatörzs (Pinuxylon tarnócziensis Tuzs.)
1957- évi feltárásának vázlatos rétegszelvénye (Tas nádi Kubacska A. nyomán)

Magyarázat: i. Finomszem dáeit portufa szenesedett növényi törmelékkel, 2. Biotitos dácittufa,

3. Halmirolitosodott (bentonitos) dácituffa, 4. Lábnyomos homokk, 5. Kavics

Fig. rya. IYe grés á empreiutes de pied et le tronc silicifié fPinuxylon tarnócziensis Tuzs.) (d'Ipoly-

tamóc. Profil stratigraphique schématique des fouilles de 1957 (d’aprés A.
Tasnádi Kubacska)

Explication: 1. Tuf á grains fins avec des fragments de plantes carbonisés, 2. Tuf dacitique á
biotite, 3. Tuf dacitique (á bentouite) halmyrolitique, 4. Grés á empreintes de pied, 5. Galets

xyb ábra. Az ipolytarnóci lábnyomos homokk 1962. föltárásának rétegszelvénye
(Tasnádi Kubacska A. nyomán)

Magyarázat: 1. Erdei feltalaj, holocén; 2 — 5. Pleisztocén, szárazföldi, változó rétegzés, durva,
homokos, kavicsos, homokktörmelékes és dácittufatörmelékes agyag, alján talajfolyásos gyuredezett-
séggel (5), egyenetlen kavicshordalékos pliocén (?) térszínre diszkordánsan települve, 6—7. Dácittufa,
alsóhelvéti, 8. Kiékeld lencsebetelepülések lábnyomos kvarchomokkben, alsóhelvéti, 9. Durvahomo-

kos szárazföldi dúrvakavics, alsóhelvéti

Fig. lyb. Profil stratigraphique des fouilles de 1962 du grés á empreintes de pied d’Ipolytamóc
(d’aprés A. Tasnádi Kubacska)

Explication: 1. Humus, Holocéne, 2—5. Argile sableuse continentale, á grains gros, galéts et
fragments de grés et dacit tufs, au socle des phénoménes de solifluxion (5), Pleistocéne; discordante sur
le relief inégal á galéts, pliocéne (?), 6-7. Dacit tuf, Helvétien inférieur, 8. Grés quartzitique á em-

preintes de pied avec lenses, 9. Ga'éts et sables á grains gros continentals, Helvétien inférieur
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ritka amfibolandezit (eocén) kovás kavicsanyaga (B á 1 d i, 1959), valamint a pesti olda-

lon lev kavicsösszlet kovás nummuliteszes kavicsai is. Ugyanilyen áthordott jellegek

a Börzsöny-hegység körüli helvéti homok-kavicsrétegek koptatott kovásodott faleletei is.

Kzetképzdés, illetve kovásodás tekintetében jelents vizsgálati lehetségek
vannak a Nógrád— borsodi helvéti rétegösszletek leleteiben. B a r t k ó L. megállapítása

szerint kovásodás, illetve kovásodott famaradványok vannak — a már említett fels-

oligocén gyér kovás fatörzsdarabokon kívül — : 1 . a helvételeji kszénösszlet feküjét

tev kavics — konglomerátumban igen gyakori nagy kovás fatörzsdarabok. 2. A kszén-
összlet fekvjében lev „alsó riolittufa” fels részében szenesedett — kovásodott alak-

ban. 3. Az alsó (III) telepben, közvetlen riolittufa-fekv jelenléte esetén. Utóbbi esetben

a telep kivastagodott (3 — 5 m, Mizserfa, Mátranovák) s a III. telep fels részében sok

szenesedett — kovásodott fatörzs található. A II. telepet kísér köztes homokban és

laza homokkben szórványos kovásodott fadarabok alapjában nyilvánvalóan az elzleg
kovásodott fatörzsek földolgozott, áthordott töredékei találhatók. Az I. telepben szenes-

kovásodott részek vannak egyes növények (sás, nád) kíséretében; ez a kovásodás kiter-

jed a telep közvetlen fedjében mutatkozó életnyomos homokkre is, aminek kzetanyaga
kemény kvarcittá alakult. 4. Végül kevés kovásodott fatörzsdarab található a „pectenes”

(Chlamys) homokkben, ugyancsak áthordott jelleggel.

Ezek közül a fekv kavics-konglomerátum héjnélküli, többé-kevésbé koptatott

darabjai nem eredeti kovásodási helyüket, hanem onnan földarabolva lepusztított,

áthordott voltukat bizonyítják. Eredeti lerakodási helyen lev kovásodásra utalnak a

riolit-dacit tufával kapcsolatos leletek és a kszéntelepben mutatkozó kovásodott

fatörzsek. Elbbiek egyik klasszikus példája az ipolytarnóci több mint egy

évszázad óta ismert és természetvédelmi különlegességként nehéz körülmények között

megrzött ,,Pinus tarnociensis Tuzs.” néven leírt, újabban Greguss P. által

,,Pinus lambertoides”-né\a minsített 8,3 m hosszú, mindkét végén 1 — 1 m átmérj,
eredetileg szenesedés nélküli, kissé megrongált külsej, kovásodott fatörzsmaradvány.

Els föltárója, rögzítje K u b i n y i Ferenc, részletes leírása szerint [95] az eredetileg több

darabból álló fatörzsbl együttesen 41,71 m hosszúságú 3 darab volt látható, legnagyobb

darabja (16,8 m) 1,1 — 1,2 m átmérvel. A kisebbik (13,3 m) darab D—É irányban,

falevélmaradványos homokkben, alsó részében vasas agyaggal bevonva feküdt (15,16.

ábra). Keresztmetszete elliptikus, mintegy laposra nyomott. Anyaga sárgásbarna kvarc,

ametiszt kristálykákkal, kalcedon erekkel. K u b i n y i F. írja: ,,A kövesült fa belsejében

több üreget és lyukakat vevénk észre, melyeket az abban egykor tanyászott Cossus

tigniperda nev faférgek* okozhattak, az üregek több helyen békasó-jegecczel telvék”

. . ,,,a kovaanyag nem munkálkodhatott egyaránt, s a kövesülés az egész tömegre nézve

nem tökéletes”. A fa „belalakja odvas létére mutat”. Kubinyi F. Selmecbányán

készült vegyelemzést is közöl: „békasó 86%, víz 9,22%, agyagföld 1,32%, szén 2,78%,

vörös vasacs 0,58%”. Figyelemreméltó a széntartalom csekély mennyisége, ami szénülés

nélküli kovásodásra utal. Rétegtani helyzete a helvétkezdeti szárazföldi durva homok-
kavics—homokkösszlet s az arra települt, helyenként kovásodott alsó rétegeiben

bentonitosodott, durvább-finomabb szemcséj vagy horzsaköves riolit-dácittufa

(17, 17a ábra). Az utóbbi a nógrádi kszénösszlet jellegzetes fekvrétege, a kovásodott

fatörzsek lelhelyén, az ipolytarnóci gazdag flóraegyüttes anyakzete. Az említett régi

fatörzs eredeti fekvésben látszik, az ugyancsak ritkaságként rzött „lábnyomos homokk”
körzetében, annak csapásában, K— Ny irányú helyzetben. A réteg DNy irányban dl
10—15 fokos szöggel. A homokk réteglapját közel É—D irányú nyitott kzetrések

járják át, amelyeket K—Ny irányú, nagyjában hosszanti gyengébb kzetrések keresztez-

Faráfjó lepke hernyója.
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nek. Ezek a kzetrések a kovásodott fát is érték s azok mentén az eredeti helyzetben lev
fatörzs körzetében található több hasonló fatörzs földarabolódott és az eróziós pusztí-

tással lehordódott.

Az ipolytamóci 110-290° irányú helyzetben, zárt építményben védett kovásodott

fatörzsmaradvány helyben kidlt, kéregnélküli óriásfeny. Jelenlegi állapotában kisebb-

nagyobb darabok hámozódnak le róla, részben a látogatók pusztító tevékenysége nyomán.

A Magyar Nemzeti Múzeumban és az Állami Földtani Intézet gyjteményében lev
másfél méteres darabok nem bomlanak, tömör anyagúak. Csapás irányában, mintegy

.42 m távolságban keletre, az újabb ásatások során (1962) egy újabb 120 cm hosszú,

50— 60 cm átmérj, ujjnyi vastagsági! szilánkokra szétes, mállott darab került el
a pleisztocén agyagos lejttörmelék alól, a régi törzsmaradványnál mintegy 1 m-el

magasabb fekvésben. Greguss P. vizsgálata szerint az elbbivel fajra azonos, tehát

esetleg annak átmozgatott egykori darabja lehet. Kovásodása a fekv kavicsos és lazább-

keményebb homokkrétegekkel feltöltd lagunás— mocsaras, idnként kiszáradó

üledékgyjt közegben történt. A kovásító anyag kovaoldata a riolittufából származik,

valószín melegvízi kioldással, a földpát bomlásával, rothadó növényi anyagok lúgosító

hatásával, részben vulkáni utóhatásból, koncentrálódással. Melegvízi hatásra utalhat a

riolittufa alsó részén az egyenltlen bentonitosodás is (halmirolízis) . Pocsolyás térszínt

jelöl az itatóhelyre vonuló állatok lábnyoma. A tufából származó kovaanyag a fekv
keresztrétegzett folyami homoküledéket egyenltlenül kovásította homokkvé, kvarcittá

változtatta. A késbbi nagymérv lepusztulási folyamat a riolittufába s annak alján

a homokba mélyedt kovásodott fatörzseket földarabolta s távolabbi körzetbe, idegen

környezetbe is szertehordta. Ez az üledékképzdési és települési helyzet magyarázhatja

mind a kovásodott famaradványok, mind a riolittufa gazdag flóraelemeinek egy árnya-

lattal idsebb voltát, R á s k y K. szerint oligocén jellegét. A lehordás módját igazolják

a lábnyomos homokkpad kzetréseiben rekedt néhány mm szélesség kovásodott fatör-

melékek, valamint a homokkbl kimállott kovásodott fadarabok helyei is. A, .lábnyomos’
'

homokk feltárt része enyhe hajlású, 10—15 cm vastag réteg. Feltárt rétegfelszínén

hosszú fenytkön kívül fatörzs- és ágdarabok vasas festdés benyomatai a hiányzó

elkorhadt farészek helyeit jelzik, ugyanilyen levéllenyomatokkal együtt (17a ábra).

Egy 15 cm hosszú, koptatott, kovásodott fadarab viszont fölteheten arra utal, hogy az

egykori üledékbe már megelzen kovásodott állapotban kerülhetett bele.

A kovásodás folyamata ebben az esetben kisebb-nagyobb, zárt, sekélyviz folyó-

torkolatokban, esztuáriumszer öbölalakulatokban egyenletes összetétel kovaoldat-

tartalommal, az egész üledékösszletre kiterjedt, tehát nemcsak az uszadékfák anyagára

korlátozódott. Ebben a szingenetikus kovásodásban az uszadékfa alakja többnyire nem
mutat deformálódást, összelapítottságot, ami arra utal, hogy friss állapotú farészek

viszonylag gyorsan átitatódhattak kovásitó anyaggal, s így megkeményedve alakjukat

kéregrész nélkül megtartották.

A fekv riolit-dácittufával kapcsolatba hozható általános kovásítási folyamat

nyitott kérdésként hagyja a riolit-dácittufa alatti szárazföldi kavics- konglomerátumban
található kovásodott darabok gyakoriságát, ami végeredményben a riolittufát megelz
kovásodási folyamatra utal. Erre mutatnak a kavicsanyagban található ismeretlen

eredés kovásodott nummuliteszes kavicsok, amelyeknek kzetanyagát felszínen sem
a nógrádi— borsodi területrészeken, sem a kavics túlsúlyban lev kristályos-átalakult

kzetanyagának északról való valószín származási területérl, Szlovákiából sem
ismerjük. Ilyen kovásodott eocén kavicsokat B a r t k ó L. Budapest környéki cinkotai

helvéti kavicsösszletben is kimutatott s további hordalékként a pestlrinci pliocénvégi

•és pleisztocén kavicsösszletben is találhatók. Ezek kovásítása határozottan miocéneleji,

a helvéti emeletet megelz kétségtelen vulkáni mködésbl, hidrotermális folyamatból
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18. ábra. Eróziós koptatottságú kovásodott fenyféle burdigalai kavicsos homokkbl, Salgótarján
(B a r t k ó £. gyjtése)

Fig. 18. Espéce de Coniféres, émoussée pár l’érosion du grés graveleux burdigalien. Salgótarján-
(Eeg. E- B a r t k ó)

ményeivel összefügg egyes fatörzsek (egykori uszadékfák) kovásodási módja között.

A telepkovásodást, mint a hazai szénkzettani megfigyelések egyik legrégibb jelenségét,

a bevezetben említettük. Régebbi borsodi megfigyeléseink nyomán kétségtelen, hogy
ebben az esetben a szénülés és a kovásodás meglehetsen ellentétes folyamata viszonylag

egyidej, az egykori tzegláp egyes xilites részeiben lokalizált kova-átitatódással. Meg-

figyeléseink és vizsgálati adataink nem jogosítanak föl olyan következtetésre, hogy a

koncentrált kovaoldat a már kszénné vált teleprészben alkáliás hatással roncsolódást

okozott, s a roncsolt rész helyét foglalta volna el. Ezt a folyamatot Stutzer a hand-

lovai kszén kovásodásában észlelte a szurokkszén kiszorításával, olyan módon, hogy

a kovásodott rész külseje szurokkszén. A kovásodott borsodi teleprészek alakja és

eredhet, a kovásított eocéfi rétegeknek esetleg az oligoeénvégi szárazföldön történt
teljes lepusztításával (18. ábra).

Más magyarázatot igényel a kszéntelepekben, illetve azok kíséretében észlelhet
kovásodás, ami szenesedéssel kapcsolatos, a fatörzsek deformálódásával, laposra össze-

nyomott alakjával. Megkülönböztetést kell tennünk a kszéntelep egészében észlelhet
kisebb-nagvobb kovásodott részek és a telephez tartozó vagy annak keletkezési körül-
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19. ábra. X,evéllenyomat (Laurus?) az ipolytarnóci lábnyomos homokk rétegfelszínén

Fig. 19. Empreinte de feuille (Laurus?) dans le grés á empreintes de pied d’Ipolytarnóc

go. ábra. E/io/ns-féléktl utólagosan megfúrt kszenes kérg ,,Platanoxylon"

?

lapított törzsdarab,
Nagybátony

Fig. 20. Fragment de tronc aplati „Platanoxylon” ? á l’écorce carbonisée, percé pár des Pholades.
Nagybátony
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épségben megtartott szöveti állaga kizárja ezt a folyamatot, bár a kovásodott rész köze-

lében a kszénben is kovaerek láthatók.

B artkó L. szerint a mizserfai és mátranováki 3— 5 m vastag III. telepének

fels részében szenesedett— kovásodott állapotú gyakori fatörzsek találhatók, az I.

telepben pedig gyéren mutatkoznak. Ezek legnagyobb részt az egykori tzeglápban
humifikált anyagú uszadékfák, kovásítással, érdemleges kszenesedés és kszénkéreg
nélkül. Figyelmet érdemelnek ezek között a rétegnyomás hatására összenyomott, préselt,

lapított alakban kovásodott darabok (8. ábra). Még jellegzetesebb az a nagybátonyi
(Szoros-patak) lelet, amit Bartkó L. a burdigalai— helvéti határt jelz fekv
homokkbl származónak tart, laposra nyomott vékony kszénkéreggel, kovásodott
belsvel. A vékony kszénkéreg valószínleg P/w/as-féléktl származó, kerek fúrási

21. ábra. Szenesedett-kovásodott fatörzs (Sequoioxylon cf. sempervirens?) a III. telep fedjébl,
Salgó-ftáró

Fig. 21. Tronc carbonisé, silicifié (Sequoioxylon cf. sempervirens?

)

du tóit de la laie No. III, galerié
principale Salgó

nyomokat mutat, amelyek az elrenyomuló tenger partszegélyi fekvését igazolják (20.

ábra). A kovásodott bels rész kszenesedés nélküli, jól megtartott szöveti szerkezet

G r e g u s s meghatározása szerint ,,Platanoxylon”

.

Hasonló kszenes kérg kovásodott

fatörzsek ismeretesek a szászországi eocén barnakszénbl.
Ezekben az esetekben a kovásítás az ülepít közegben történt, kétségtelenül

a farészek szerves bomlásából ered alkáliás hatásra, lokalizáltan koncentrálódott kova-

oldat útján. Nehezebben értelmezhet a Salgóbánya ftárójának VII. ereszkéjében, a

III. telep közvetlen fedjében 2 méter vágatmagasságban, 0,8— 0,9 m átmérj, ersen
megrongált külsej, álló helyzetben észlelt kovásodott fatörzscsonk. Ennek kissé szé-

lesebb talprésze nyilvánvalóan a III. telepben gyökerezett, autochton jelleggel. Beágyazó

üledékanyaga a medd homokos agyag, szenes csíkokkal (21. ábra). A kovás fatörzs

kéreg nélküli, egyenetlen felszín, ersen megrongált külseje élesen elkülönül a környez
homokos agyagtól, amivel fölteheten már többé-kevésbé kovásított állapotban, kzetté-

vált alakban temetdött be, esetleg hullámveréses közegben. Az edénynyalábok kovás

részein kívül szenesedett kitöltések is vannak, amelyek valószínleg az átkovásítás eltt

keletkeztek s részben a kovásítás során kioldódhattak. Greguss xvlotómiai vizs-

gálata szerint ,,Sequioxylon cf. sempervirens”

.



Vadász: Magyarországi kövesedéit famaradványok 535

fk i áthalmozott

_ riolittufa

4 100 ^200 ''300 400 500 600 m Q

littufa feltárás környékének földtani váz
1960.' felv. szerint)

Fig. 22. Esquisse géologique et profil stratigraphique des environs de l’affleurement de tuf rhyolitique
á Füzérkomlós (d’aprés le lévé de J. F r i t s, 1960)

22. ábra. Füzérkomlósi riolittufa feltárás környékének földtani vázlata és rétegszelvénye (F r i t s J.
1960.' felv. szerint)

2W° 60’

fehér, összesült riolittufa

apró, szeneseden fatorme -

lékkel hintve

réteges.sávos horzsaköves

riolittufa

barnás alapanyagú, irányiltt

szerkezetú.telején rétegezett

horzsaköves riolittufa

perlitlapillis. zöldesszürke

horzsaköves riolittufa

23. ábra. Füzérkomlósi tufafejt É-i oldalának vázlatos rajza (P a n t ó G. vázlatos rajza nyomán)
Fig. 23. Esquisse de la caniére de tuf de Füzérkomlós (d'aprés G. P a n t ó)



536 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, 4. füzet

Föltn jelenség, hogy ez az álló helyzet kovásodott fatörzs gyökémélküli, s
jellegzetesen csonka végzdés, mint valamennyi ilyen helyzet németországi csonk
(„Stubben") is. Az utóbbiak is kéregnélküliek, kovásodási folyamatukra, keletkezési

módjukra vonatkozó vizsgálatok a rendelkezésünkre álló irodalmi adatokból nem álla-

píthatók meg. A hiányzó gyökérrészek a salgói álló kovásodott fatörzsben nyilvánvalóan
vagy kovásodás eltt elkorhadtak, vagy inkább a telepben szenesedettek, a kiálló csonk
pedig az üledékkel borítva állva maradhatott. Gyökérrésznek minsíthet szenesedett
nyomokat ismerünk a salgótarjáni II. telephez tartozó rétegekben. A kovásodás magyará-

24, ábra. Rendetlenül betemetett szenesedett törzsdarabok riolittufában, Füzérkomlós, 14. akna
Fig. 24. Fragments de tronc carbonisé, irrégnliérement enfouis dans le tuf rhyolitique. Füzérkomlós,

puits No. 14.

zatául fölmerül a trópusi sárgafa él állapotú, a föntebb említett kovaraktározáshoz

hasonló kovásodási folyamata, ami az elhalt fának alsó törzsrészletét álló helyzetben

rögzíti. Az üledékképzdéssel, illetve a kszenesedéssel együtt történt kovásodás minden-

képpen valószínsíthet az üledékgyjtben, a burdigalai— helvéti emeletbe sorolt

rétegösszletekben

.

A burdigalai rétegek Darnó -hegyi alapkonglomerátuma aljáról Kiss J. 5— 6

cm-es, szögletes törmelékdarabokat gyjtött, amelyek Greguss P. meghatározásá-

ban ..Podocarpoxylon”-nak minsültek. Ez semmiesetre sem lehet rétegtanilag a burdi-

galai rétegek tartozéka, hanem elz keletkezés, régibb típusú törmelék. Fokozottab-

ban áll ez a helvéti pectenes rétegösszletben található kisebb-nagyobb, néha szenesedett,

többnyire koptatott darabokra, amelyek valószínleg a burdigalai— helvéti határon

lev szárazföldi rétegek kszénképzdéssel kapcsolatos termékei.

A törtön a i emeletbe sorolt képzdmények kovásodott famaradványainak

kovásodási körülményei kapcsolódnak a helvéti emelet hasonló folyamataihoz. A kova-

anyag leginkább vulkáni tufából és azzal kapcsolatos hidrotermális folyamatokból ered.
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I

Ez üledékföldtanilag is nyomozható a várpalotai fás bamakszénösszlet rétegsorában,

a telepösszletben lev riolittufa rétegek bentonitos bomlásából, valamint a repedéseket

kitölt, hidrotermális kovaerek jelenlétébl. A telep alsó részében gyakoriak a többé-

kevésbé kovásodott nagy gyökércsonkok és lapított, hosszú fatörzsek, túlnyomólag

„Sequoioxylon” minsítéssel. Id. ív ó c z y L. közlése szerint [Balaton környéke, 272 o.]

25. ábra. Álló fatörzs szarmata riolittufában, Füzérkomlós
Fig. 25. Tronc debout, dans le tuf rhyolitique sarmatien. Füzérkomlós

a várpalotai Antal-aknában föltárt 10 m vastag szögletes dolomit és édesvízi mészk-
törmelék (pleisztocén) alatt, további 10 méteres szürke agyag és leveles, márgás, palás

agyag alatt 6 m vastag telepben „kovásodott fatörzseket álló helyzetben leltek, ami a

szén autochton eredetére vall”. A kövült fatörzs egyik darabját Tuzson J. ,,Cup-

ressites

”

(Conifera-féle) fajnak, ,,a Cyptomeria-val egyeznek” ítélte. A fás kszéntelep

eredetét illetleg id. hóczy ,,A Bakonynak Tés körüli magaslatainál lenyúló si
völgyek és árkok: a Vári-völgy és a Vaskapu— Borbély-völgy egyesült torkolataiban

elterül mocsárban lerakodott helyi uszadékfa és a helyszínen elhalt mocsári növényzet
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fölhalmozódása” mellett nyilatkozott. K ó k a i József megfigyelése szerint az Ern
bányamezben É—D csapású, Ny/30 0 hajlású, 1 m-es vetdés mentén a kszénben
5— 6 em szélességben szürke, kvarceres kovásodás volt észlelhet. A congeriás fed
egyes padjaiban is volt 10— 15 cm vastag, több méter hosszban látható kovásodás,
Cowgm'íz-héjak kovásodottságával is. Az In. 24. sz. fúrásban, ugyancsak a telep közvetlen
fedjében lev Bithyniaf?) csigahéjak is kovásodottak voltak. A Cseri-külfejtésben a
pleisztocén törmelék és a riolittufás mészmárga alatti DK/6— 8°-os dlés, 6 m vastag
telep fels részében 2 — 3 cm vastag, helyenként bentonitos riolittufa betelepülés alsó

részében 1 — 1,5 m átmérj gyökércsonk jelleg kovásodott fatörzsdarabok voltak.

A görcsös elágazódó csonkok kzetréseit kékesfehér kalcedon-erek töltötték ki. A telep

fels részében a kzetrések keskeny hasadékait a diatomás— tufás fedréteg anyaga
tölti ki. A telepdlés irányában egyes réteglapokon sr egymásmellettiséggel, nagy
hosszúságban követhet fás (xylites) darabok voltak feltárva. Ugyanitt a II. sz. kül-

fejtés hasonló rétegsorában a telepet átjáró kovás erek a függleges harántrepedésekben
és a réteg mentén is voltak. A fels padban 20— 30 cm vastag, kiékeld lencse alakban
mutatkoznak. Az alsó padban a kovás fatörzscsonkok gyérebben találhatók, mint az I.

külfejtésben. Ezek szerint az autochtoniát, valamint az egykori tzeglápban történt

szingenetikus kovásodást, a lúgos hatású földpátbomlásból és hidrotermális mködésbl
ered oldott kova jelenlétét, valamint annak savas hatásra történt kicsapódását a réteg-

összlet üledékföldtani vizsgálatával igazoltnak találjuk.

Lehetséges, bár nem föltétlenül, a tortonai andezittufából származó darabok
helyben történt kovásodása (Ipolyság, ..Sequoioxylon"

)

is. Kétséges azonban a mikófalvi

kovásodott fatörzsdarabok tortonai kora, mert azok megelz, helvéti rétegekbl
származhatnak. Ugyancsak áthordott jelleg, megelzen kovásodhatott a Nagyréde
lelhely, bizonytalan rétegszint, ..Taxodioxylon”-nak minsített darab is, ami tehát

rétegszintet nem jelölhet. A tortonai emelet nagy méret, Magyarország területén álta-

lános vulkanizmusa, valamint annak vulkáni utóhatást jelz hidrotermális kovaolda-

tai, helyenként és idnként famaradványokat is kovásíthattak, ezeknek biztos hely

és idbeli rögzítése azonban eddigi ismereteink szerint nehézségekbe ütközik. A torto-

nai— szarmata határon megállapított hidrokvarcit üledékekkel kapcsolatban is

történhettek ilyen jelleg kovásítások a riolitos kitörések során, ezek azonban az

alsószarmata emeletre vonatkoztathatók.

A szarmata rétegekbl nagy számban ismertettek kovásodott famarad-

ványokat a régebbi és az újabb irodalomban is. Ezek között említve vannak álló törzsek

is közelebbi földtani adatok nélkül. Ilyen az Andreánszky által szarmata korúnak

leírt bujáki álló kovásodott fatörzslelet is. Varga I. szerint 1951 májusában ,,a bánya
falán két függlegesen álló kovásodott, nagy, töredez fatörzset figyeltünk meg. Bár a

törzsek szerkezete nagyon rossz, mégis kétségtelen, hogy a helyszínen nttek” [..Ulmoxy-

lon”, ..Quercoxylon” Földt. Int. Évk. XLIV. 1955]. A bujáki föltárás általam vizsgált

idejében (1960) ilyen álló helyzet kovásodott fatörzs nem volt látható, de a homokk-
rétegekben nagyon sok, kisebb-nagyobb koptatott-görgetett kovásodott (opálosodott)

fatörzsdarab volt. Greguss P. feny-félét (Thuja) és trópusi lombosfát ismert föl.

Ezek legnagyobb része az itteni szarmata eltti lepusztításból származik helvéti, esetleg

tortonai rétegekbl átmosott. Semmi esetre sem szarmata emeletbeli flórát képviselnek.

A bujáki föltárás alsó, kavicsos homokkrétegei közvetlenül az alsótortonai hólyagos-

likacsos andezitre települ, jellegzetes keresztrétegzett abráziós szarmata deltaüledékek,

hidrokvarcit lencsékkel és nagyon sok felstortonai lajtamészk törmelékkel, annak

szerves maradványaival (Lithothamnium, Ostrea, Arca, Anomia). Ezzel a nagysodrú

víztömeg áramlással hordott törmelékkel szállítódhattak az állva maradtan betemetett,

elzleg már kovásodott fatörzsek is.
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Tokaj-Hegyalja vulkáni vonulatösszletei területérl gyakori kovásodott famarad-

ványok kovásítása sok valószínséggel a vulkáni folyamatokkal hozható kapcsolatba.

Mád határában az ottani riolittufás régi kaolinföltárásban álló helyzetnek tn, 0,5— 1,0

m nagyságú, 0,3— 0,5 in átmérj darabokról is említés történik. Ezeknek kovásodása

és a kovaoldat eredete a vulkáni képzdmények jelents bomlási folyamataira vezethet

26. ábra. Vulkáni tufába temetett álló kovásodott fatörzs (Sequoioxylon)

,

Yellowstone-park, Nat. Hist.
1936. V.

Fig. 26. Tronc silicifié vertieal dans le tuf volcanique (Sequoioxylon, Yellowstone-Park)

vissza (kaolinosodás, bentonit), tehát szingenetikusnak minsül. A terület szarmata

képzdményeibl régóta ismert és újabban több helyrl ismertetett egyéb flóraelemek

alátámasztják a kovásodott faleletek egykoníságát. Figyelmet érdemel Székyné
F u x V. részérl Telkibányáról gyjtött, részben szenesedett, kovás fatörzsdarab

(..Fraxinoxylon”) ,
ami valószínleg nem teljesen kovásodott alakban sodródott

az ottani még nyilván forró propilites piroxénandezitbe, s abban faszénszeren szenesedett.
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A füzérkomlósi riolittufa kfejtben Ferenczi I. szerint a riolittufa két

szintje észlelhet. Alsó része vastagpados, durvaszem, horzsaköves, fels része finomabb
szem, mogyoró— dió nagyságú, perlites, obszidián lapillis. A kovásodott fatörzsmarad-

ványok a két szint határáról, az alsó szint barnásvörös, nyilvánvaló oxidációs felszínérl

származnak. Egyik fatörzs (,,Ilicoxylon aeqnifoliuvn”

)

állóhelyzetben, gyökérrészekkel,

helyben-élt jellegre utal (25. ábra). A vulkáni törmelékben elbb szenesedettek, majd
kovaanyaggal átitatódtak: vulkáni szenesedési folyamat [81].

P a n t ó G. szerint a füzérkomlósi mintegy 20 m vastagságban föltárt, szarmata
korú riolittufaösszlet alsó tagja áthalmozott, andezites, rétegzett, vegyes tufit. Ezen
alakult ki a nyugalmi idszakban az a kris— ostorfa erd (,,Fraxinoxylon komlosense

Greg.”, ,,Celtixylon palaeohungaricum Greg.'j, amelyet a szarmatában meginduló 1

perlitlapillis, üvegtörmelékes, kissé sült tömielékszórásra utaló, kúp alakú, enyhe réteg-

zés riolittufa temetett el, 30— 40 cm átmérj, álló helyzet szenes— kovás famarad-
ványokkal (22, 23, 24. ábra). Fölötte újból vízi lerakódású riolittufit következik, melynek
kovás (linmokvarcitos) padja szarmata kövületeket is tartalmaz.

Az Ilicoxylon-nak határozott szenes maradványok fuzitos jellege a tufaanyag
kétségtelen éget hatását bizonyítja a kovásodást megelzen. A teljesen elégett fatörzs-

részek helyét tufaanyag foglalja körül, egyes darabokon a szenesedett fatörzs belül

üres hengeralakját kbél módjára kitöltve. Kisebb-nagyobb szenesedett darabok vannak
a riolittufában szerteszórtan is. A kovásodás az éget hfokú laza betemetdéssel oxi-

géntl elzárt, valóságos szénégetés után történhetett. Ilyen faszéndarab sodródhatott

zárványként az említett telkibányai piroxénandezit lávába is.

Ugyanilyen vulkáni éget hfokú, faszénjelleg képzdést ismertet a Katmai
vulkán legutóbbi kitörésével kapcsolatos részletes vizsgálati tanulmány is [82].

A füzérkomlósi szétszórt és álló helyzet fatörzsekre vonatkozó adatok valószí-

nsítik ugyan az autochton helyzet kóvásodás vulkáni törmelékkel történt betemet-
dését, esetleg a kovásító anyag származását, de nem elégségesek a kovásodás folyamatának

megállapítására. Bizonytalanok a gyökérrész és az elágazódó részek, azaz a többé-kevésbé

helyben állt fa egészének jelenlétére vonatkozó megfigyelések. Ez egyébként csaknem
minden más álló helyzet kovásfánál szinte törvényszeren ritkaság. Valószín a vulkáni

törmelékanyag nagy hfokú, bizonyos mértékben felületileg olvadt állapota is. Ugyan-
akkor azonban a fatörzs kovásodott anyaga élesen elkülönül a tufa kzetétl, tehát a

vulkanogén kovaoldat csak a fatörzsre koncentrálódva vált ki a fa szövetét átitatva,

egyszersmind éget hhatással szenesítve is. E vulkáni folyamat kisebb méret mása a

Yellowstone-park jellegzetes, szakaszosan ismétld vulkánosságának, közbees erds
részek többszörösen megismétldött lepusztításával (26. ábra), álló fatörzsek vulkáni

tufába temetdésével (1. ábra).

A Mátra-hegység északi részén, valamint a Bükk-hegységben a szarmata száraz-

földi képzdményekben is mutatkoznak szórványos kovásodott darabok. Ezek származása

többnyire ismeretlen, xylotómiai meghatározásuk sem kormegállapító.

A szarmata emeletihez hasonló viszonyok mutatkoznak a pannóniai réte-

gekbl származó kovásodott faleletek tekintetében. A legrégebben ismert Megyaszó
klasszikus lelhelyén gyakran szálasán bomlott darabok helyben, a vulkáni utóhatások-

ból ereden kovásodhattak. A Répásárok lelhelyrl opálosodott fatörzsek (,,Taxo-

dioxylon”
,
,,Glyptostroboxylon” )

,

a Csordáskút körüli durva homokktömbökbl, breccsá-

ból és vasas kavicsból törzs- és ágdarabok, termés, toboz- és levélmaradványok kerültek

ki (Liqnidambar, Betnla, Malus, Ulmus, Populus, Carpinus)

,

jól megtartott kéreggel

is. Flóraelemeik a szarmatabeliekhez csatlakoznak. A felszínen hever, mállott, szálasán

foszladozó darabok esetleg a szarmata tufa denudált rétegeibl származhatnak. Ugyancsak

helyi fölhalmozódásúak a felspannóniai szenesedett leletek is (Mátraalja, Petfibánya,
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Rudabánya). A dunántúli (Szombathely, Kszeg) leletek szórványosak, ismeretlen

kovásodási eredettel. A szomszédos Burgenland leleteinek kovásitását liévforrásos

mködésre vezetik vissza.

A pannóniai emelet után eredeti réteghelyzetben történt kovásodási folyamatot

nem ismerünk, bár gyakori kovásodott famaradványok találhatók a felszíni pleisztocén

rétegeinkben, a mélyfúrási mintákban, st a Duna alluviális hordalékában is. Ezek

legnagyobbrészt a helvéti kovásodott famaradványokból származó törmelékdarabok,

amit valószínsít xylotómiai meghatározásuk is. Ugyancsak a rendszertani meghatározás

nyomán utaltunk a mecseki permi rétegek kovásodott famaradványainak alsóhelvéti,

st pannóniai rétegek törmelékes üledékanyagában való jelenlétére is. A pannóniai

emelet után magyarországi vulkáni eredet, kovahozó hévforrásmködés nem volt.

Elmek megfelelen a pleisztocén rétegekben található famaradványok (kris, szil, éger)

nem kovásodottak. A mélyfúrások pleisztocén rétegeiben gyéren található fadarabok

mikroszkópi metszetekre alkalmas, ma is él szubfosszilis maradványok. A pleisztocén

flóra-tagolódást a gazdag palynológiai leletek vizsgálata teszi lehetvé.

Összefoglalás

A magyarországi kovásodott famaradványok földtani tényadatainak, eredeti

rétegtani helyzetének, sföldrajzi és morfogenetikai jellegeinek kritikai egybevetésébl

egyelre a következ megállapításokat rögzíthetjük.

1. A permi, liász, dogger, alsó- és felskréta, eocén, oligocén, burdigalai— helvéti,

tortonai, szarmata és pannóniai rétegösszletekben különböz gyakorisággal mutatkozó

kovásodott famaradványok kizárólag szárazulati, alárendelten partszegélyi, sekélytengeri

rétegekbl, többnyire szárazföldi eredés, durva törmelékes üledékekbl kerültek el.

2. Kövesedési küls jellegeik és üledékföldtani viszonyaik szerint kovásodásuk,

tehát kzetképzdésük néha jelzi autochton helyzetüket, egykori élethelyüket vagy

uszadékfából, az üledékképzdés közegében történt, szingenetikus kovásodási folyamatot.

Ilyenekül tekinthetk a mecseki alsópermi tagozat, a liász faleletei, az alsóeocén, a

nógrádi burdigalai— helvéti, a Tokaji-hegységi szarmata és pannóniai kovásodás. Ezek
tehát a rétegösszletek földtani korát rögzít leletek. A kovásodott famaradványok
túlnyomó része, a permi rétegösszlet magasabb tagozatában, az oligocén és az alsóhelvéti,

részben a szarmata és pannóniai rétegekben, megelz szárazulat utáni denudáció

nyomán, kovásodott alakban görgetett, kisebb-nagyobb töredék-darab. Kovásodási

helyük ismeretlen.

3. A kovásodási folyamat kétségtelenül vizes közegben kolloid jelleg kovasav-

oldat útján történt, átitatódással, a növényi szövetek többé-kevésbé teljes kitöltésével.

A kovaanyag alkáliás bomlásból ered helyi földúsulásával a szerves bomlással indikált

kovaanyagnak a növényi szövetekben történt folyamatos kicsapódásával. A kovásítás

folyamata, menete, idtartama részleteiben még sok ellentmondást mutató tisztázatlan

kérdés.

4. Az amorf kovakiválás helyenként és idnként epigeuetikus változást jelez,

ismeretlen körülmények között átkristályosodik, gyakran kioldódik s újrakristályosodik.

5. A kovásodosi folyamat gyakori a vulkáni törmelékfölhalmozódásokkal kap-

csolatban. A kovaanyag ebben az esetben közvetlen hidrotermális eredet, vagy a szili-

kátos ásványok vulkáni utóhatások útján létrejött bomlásából ered.

6. A kovásodás, szinte törvényszeren, kizárólag csak az üledékbe temetett

faanyagra szorítkozik, a bezáró kzettl élesen elkülönül. Ezért a kovásodott farészek

kzetanyagukból legkönnyebben kimállanak, s másodlagos módon, törmelékként tovább
sodródnak. Ezt a folyamatot a bezáró kzetanyag (homok, kavics, vulkáni tufa) laza

kötése is megkönnyíti.

8 Földtani Közlöny
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Interprétation géologique des résultats paléophytologiques

de l’examen des arbres silieifiés, récoltés en Hongrie

Pár Dr. h. c. E. VADÁSZ

Lors de l’exposé général du mode et du proeessus de la silification, nous avons
déjá signalé les incertitudes quant aux rapports entre la provenance et l’áge des couehes
encaissantes des trouvailles. I ves difficultés de 1’ interprétation géologique et paleo-
géographique sont encore grossies pár l’incertitude du classenient taxonoinique des
trouvailles, cequerésulte d’une part de l’état de conservation, d’autre part des possibilités

'imitées de la comparaison entre les diverses inéthodes de l’examen phytopaléontologique.
A cela s’ajoute la dispersion des parties de plante, ce que ne permet que de nous borner
á la description détaiÜée des examens morpliologiques, mérne dans le eas oú les trouvailles

se trouvent en bon état de conservation; en outre, on ne peut apprécier les formes les

plus anciennes mémes que sur la base de celles vivantes, sous l’aspect de l’actualisme
le plus extrémé. II est vrai que cette méthode rigide de comparaison se fonde sur le fait

que les plantes sont fixées au sol, cela etnpéche leur expansion, et rend impossible,
surtout, leur adaptation aux conditions produites pár les changements extérieurs et

intérieurs. Toutes ces difficultés diminuent bien la validité générale des constatations
climatologiques établies sur la base de l’association floristique d’un certain territoire
limité, d’autant plus que les éléments de la flóré ne sont pás autoclitones, mais, pour
la plupart. allochtones. Cependant, 1’interprétation géologique des plantes fossiles et
leur emploi á l’établissement des conditions paléogéographiques doivent étre fondés sur
l’examen sédimentologique de la roche encaissante. 4

Cela concerne surtout les arbres silieifiés de la Hongrie qui sont dispersés dans
le pays, et montrent des types identifiables dans les forinations géologiques respectives.
A l’intérieur du pays, on ne pourrait guére délimiter de régions floristiques établies sur
la base des formes déterminées et récoltées des couches contemporaines de diverses

8*
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localités. Pár conséquent, la répartition des trouvailles entre les localités du mérne ágé
géologique ne signifie pás íme association floristique á part; tout au plus, elle indique
1 ’extension desurface du complexe stratigraphique respectif, á condition que les morceaux
de l’arbre silicifié aient été autochtones et se trouvent dans un gisement primaire. De
l’examen duproeessus de la silicification il apparut que la silieification se produisait dans
un milieu d’eau temporaire ou permanente. Pour la plupart, il ne s’agit pás de restes
des arbres autochtones, mais de ceux allochtones qui y ont été transportés en bois flottant,

á des distances plus ou moins grandes, pár les fleuves. En ce sens, on peut considérer
eomme certainement autochtones, dans le complexe houillifére Continental, les fragments
de tronc debout (Sesquoioxylon, Mogyorósbánya, Salgóbánya, Oligocéne-Helvétien),
les parties sihcifiées de la laie de houille (Liassique des environs de Pécs, Eocéné de Tata-
bánya, Helvétien inférieur de la région de Nógrád—Borsod, Tortonien de Várpalota), de
mérne que les fragments de tronc debout ou couchés, enfouis dans le tuf volcanique
Continental (Sarmatien de Füzérkomlós, Rátka, Megyaszó). De tronc de Buják, debout
selon la description, dóit étre considéré eomme allochtone.

Selon cette conception, les éléments de flóré dönt P. Greguss a établi l’ordre

chronologique, se divisent géologiquement en quatre ensembles, notamment: i° Volt-

ziales periniens-mésozoiques, 2
0 Coniferes— Palmiers-feuilles du Paléogéne, 3° le groupe

mixte de la fin de l’Oligocéne, de l’Helvétien et du Tortonien, 4
0
l’association du type

nouveau du Sarmatien et du Pannonién. Les caractéres floristiques et les conditions
climatiques de ces groupes-lá, de mérne que leurs rapports avec la végétation actuelle ont
été analysés pár P. Greguss.

Dans le cadre des possibilités actuelles des déterminations taxonomiques, ou trouve á

peine de nomspécifique parmi les restes d’arbres silicifiés décrits, qui caracterise générale-
ment un certain groupe stratigraphique, en ce qui concerne les formations inférieures

au Miocéné. En outre, mérne le classement générique est rend incertain pár le suffixe

«xylon» qui marque la ressemblance et non pás l’identité avec le genre actuellement
vivant. Comme l’on sait, tout cela est d au fait que les diverses parties des plantes se
sont conservées séparément; on dóit fairé tomber cette difficulté pár la coordination
des méthodes d'examen. L’examen palvnologique qui prend des proportions inouies,

nous aide beaucoup á la perfection de la synthése; nous sommes bien efforcés de
nous servir des résultats des recherches des palynologistes hongrois pour l’interprétatiou

géologique du tableau floristique des restes d’arbres silicifiés.
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT AGYAGÁSVÁNYTANI
SZAKCSOPORTJA ELS SZAKÜLÉSÉNEK ELNÖKI MEGNYITÓJA*

DR. NEMECZ ERN

A harmincas évek elejére esnek az agyagásványokon végzett els röntgenvizsgá-

latok. Ezek fordulópontot jelentettek az agyagásványkutatásban és a nyomukban feltá-

rult ismeretek szinte egy csapásra az ásványtani érdekldés középpontjába helyezték az

ásványoknak e páratlanul érdekes csoportját.

A röntgensugárzás felhasználásának, pontosabban a Debye—Scherrer diagramok

alkalmazásának nagy jelentsége fleg abban állott, hogy a mintegy két évszázadon át,

a kémiai összetétel apró különbségei alapján leírt, több mint 230 féle idesorolható ásvány-

ról kiderült, hogy azok szerkezeti tekintetben mindössze néhány ftípust képviselnek. E té-

ren is kitnt, hogy az ásványok kristályszerkezete állandóbb, mint a kémiai összetételük.

E szerkezeti szemlélet eltérbe kerülése nemcsak azért volt fontos, mert elsízben

tette lehetvé az áttekintést e példátlanul kaotikus ásványcsoporton, hanem a porfelvételi

diagram révén lehetséges volt adott esetben az egyes típusok, fajták konkrét meghatáro-

zása, osztályozása s ezzel elállt a szó valódi értelmében vett tudományos kutatás lehet-

sége is.

Kezdetben az agyagásványok természetbeni elfordulásának tanulmányozásán

volt a sor. A röntgen- és a korán hozzácsatlakozó DTA-módszer felhasználásával egyre

szélesebb és változatos elfordulási viszonyoknak megfelel körbl váltak ismeretessé

az agyagásványok. Egyidejleg tereldött a figyelem a kristályszerkezet problémájára

is, melynek megoldását nagy mértékben vitték elre Paulingnak — általában

a filloszilikátokra vonatkozó — elgondolásai.

Az agyagásványok gyakoriságuk és változatos, sokszor különleges tulajdonságaik

révén nagy szerepet visznek természeti folyamatokban és sokféle gyakorlati alkalmazásuk

fejldött ki. Ezért sokféle tudományág kutatóinak figyelmét vonták magukra. A minera-

lógus mellett hamarosan geológusok, fizikusok, kolloidkémikusok, agrokémikusok és

különféle technológiák képviseli is intenzíven és sokszor nagy apparátussal vették ki

részüket ennek az ásványcsoportnak kutatásában.

Legyen szabad rámutatnom egészen röviden azokra a körülményekre és saját-

ságokra, melyek az agyagásványok iránti tudományos és technikai tekintetben egyaránt

megnyilvánuló nagy érdekldést indokolják.

A földtan szempontjából fontos, hogy kitnt az agyagásványok nagy szerepe sok

és fleg nagy kiterjedés földtani folyamatokban. A keletkezési feltételek széles skáláját

felölel ásványcsoport tagjait mindenütt megtaláljuk a földkéregben, ahol akár több
száz fokos és nagynyomású gzök tevékenykedtek, vagy akár közönséges hmérsékleten
és nyomáson, de nagy kiterjedésben a primér ásványok lassít mállása ment végbe.

* Elhangzott az Agyagásványtani Szakcsoport alakuló szakülésén 1960. február 29-én.
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Ezért a legszorosabb értelemben vett ortomagmás kzetképzdés kivételével, de
az utómagmás folyamatokhoz már szorosan kapcsolódva, éretelérektl az üledékekig és

talajokig mindenütt szerepelnek és a lezajlott folyamat indikátorai.

Pegmatitok üregeiben — valószínleg azonban kési szakaszban kialakulva —
hidrotermális érctelepekben, és azok kíséretében kivált kzetekben hidrotermális

utóhatásként oly tömegben keletkeznek, hogy sokszor az eruptív kzetek — fleg vulká-

nitok — eredeti tömegének nagyobb része az eruptív folyamat teljes konszolidációja

végén már az agyagásványok heterogén rendszerébl áll.

A felszíni és felszínközeli mállási folyamatok az agyagásványok legnagyobb
tömegeit termelik. Jóllehet a priinér ásvány kémiai bomlásának és az agyagásvány szin-

tézisének e lassú folyamatáról egyelre kevés pontosat tudunk, néhány tényez szerepét

ismerjük. A hmérséklet nagy befolyását látjuk abban, hogy míg a sarkövi üledékekben

csak szórványosan találunk anyagásványokat, addig Brazília tropikus övében nem ritkán

több száz méter vastagságú, fleg kaolintartalmú reziduális üledékek halmozódnak fel.

A finomszem klasztikus üledékekben a homoktól az agyagos kzetekig kisebb

vagy uralkodó mennyiségben mindenütt kimutatták az agyagásványokat. E, rendszerint

tengeri üledékekben az eredetileg leüleped agyagásványok a diagenezis során úgy látszik

jelents szerkezeti és kémiai változáson is átesnek. Grim a Kaliforniai partok közelében

figyelte meg, hogy a kaolin a fokozódó mélységgel montmorillonitnak, majdillitnek adja

át a helyét. A geokémiai változások, melyek a szedimentáeiót kísérik az ioncserék révén az

egész óceán ionháztartására nagy befolyást gyakorolnak. Számos megfigyelés alapján

egyes kutatók azt a nézetet vallják, hogy az agyagásványok együttese és a kristályosodási

textúrák alapján az üledékképzdés mélysége pontosan megállapítható.

Az agyagásványok vázolt gyakorisága nyomatékot ad változatos tulajdonságaik-

nak is. E sokrét sajátságok, a kolloid kristályméretek, a változékony kémiai összetétel

és sajátságos szerkezeti anomáliák következtében alakulnak ki.

Az elektromosan töltött részecskék, az oldat ionjai és molekulái kölcsönhatásaként

érdekes elektrokémiai jelenségek lépnek fel. A kataforézis, filmképzdés és a permszelek-

tivitás jelensége a kutatások súlypontja e téren. Még fontosabbak azonban az ioncsere-

reakciók, melyek a montinorillonit csoport ásványai esetében, szerkezeti-kénúai okoknál

fogva, a legfeltnbbek. A plasztikusság, felületi adszorpció, duzzadás, gélképzdés,

interlamináris szorpció, hidratáció megannyi lényeges sajátság, melyet csak felsorolás-

szeren érinthetünk, de mind geológiai-talajtani, mind technológiai szempontból nagy

figyelemre tarthatnak igényt.

E tulajdonságok gyakorlati jelentségét els helyen a talajtan szempontjából

emeljük ki. Az agyagásványok, szerves molekulákkal kombinálódva nagy befolyást

gyakorolnak a talaj fizikai állapotára, az ioncserék révén egyes kationok forgalmát

szabályozzák és hatással vannak a talaj kémhatásának alakulására. Itt említem, hogy az

általános mérnöki munka, az út-, vasút-, völgyzárógát építés, alapozás és általában a mély-

építés egyre szorosabb érintkezésbe jut az agyagásványok kutatásával s már jelenleg

is szerteágazó ismereteket halmozott fel az agyagásványok talajmechanikai szerepét

illeten.

Az olajgeológiában és olajtermelésben egyre jobban kitnik az agyagásványok nagy

szerepe. A Schlumberger-szelvények értelmezése éppúgy nem lehetséges az agyagásvány-

hártyák modern elektrokémiai elmélete nélkül
,
mint ahogy a homokok áteresztképességé-

nek vizsgálatában is elengedhetetlen a kis mennyiségben mindig jelenlev agyagásványok

szerepének tanulmányozása. Hughes ama megállapítása, hogy kevés agyagásványok-

tól mentes produktív olajmezt ismerünk, továbbá annak a szerepnek felbecsülése,

melyet az agyagásványok e telepeken játszanak, különösen az olajgeológia és általában

az olajipar figyelmét ersen az agyagásványokra irányította. Az Amerikai Petróleum
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programot bonyolít le, melynek kiadványait, st a náluk beszerezhet tiszta agyagásvány-

mintákat is jól ismerjük.

A kolloidméret kristályokban való kifejldés is sokféle gyakorlati alkalmazási

lehetséget biztosított az agyagásványoknak. Az adszorpciós tulajdonságok a derít-

képesség hordozói, melyet az olajipar használ ki nagy mértékben. A kémiai ipari eljárá-

sokban gyakran találkozunk agyagásványokkal, mint adszorbensekkel, katalizátorokkal

vagy azok hordozóival , a kiszáradt gélek nagy szilárdsága miatt pedig öntödei formahomok
kötésére nyernek elnyösen felhasználást.

A kerámiai alkalmazást azért említem utolsónak, mert ennek az srégi technoló-

giának kapcsolata az agyagokkal közismert. Ismeretes azonban az is, hogy e rendkívül

sok gyakorlati tapasztalat ellenére a modern kerámiai iparnak egyik fgondja a nyers-

anyag, vagyis az agyagásványok, és ezek tulajdonságainak szeszélyes változékonysága.

Az agyagásványoknak földkéregbeli fontos szerepét világítja meg végül szovjet

szerzknek a Föld energiaforgalmára vonatkozó új elmélete. E szerint a földkéreg

mélyebb zónáiban az eruptív folyamatok számára rendelkezésre álló energia végs soron

a nap sugárzó energiájából származik, melynek közvetíti az agyagásványok. A fel-

színen mállás útján — tehát a nap energiájának felhasználásával képzd agyagásvá-

nyokban ugyanis az Al— O távolság átlagosan 2,1 kX a földpátok 1,9 kX távolságá-

val szemben. E nagyobb távolságnak megfelel nagyobb bels energia az üledékes

kzetek mélybesüllyedése és újból földpátokká alakulása közben h alakjában szabadul

fel. Ha az elmélet még több részletadattal bizonyítást nyer, az agyagásványok a már
említett jelentségükön kívül, mint az eruptív folyamatok s így a geokémiai körforga-

lom és geológiai mozgások f okozói fognak elttünk állani.

Az agyagásványok szerepét és jelentségét a különböz természeti folyamatok

vagy változatos gyakorlati alkalmazások tekintetében az eddigi kutatások alapján — me-
lyekre az elzekben röviden utaltam — ugyan felismerték már, azonban még távolról

sem egész terjedelmében. E mellett az agyagásványokkal különösképpen úgy vagyunk,

hogy a folyton mélyül kutatások nyomában egyre bonyolultabb kérdések merülnek fel.

Az újabb és nehéz problémák mellett sajátságos módon mindig vissza kell térni

az alapokhoz is, amely téren az agyagásványok meghatározása, különösen kvalitatív

értelemben máig megoldatlan feladat. Komplikáltabb esetben a kvalitatív meghatározás

is nagy nehézségekbe ütközik, mint pl. a talajban, a közönséges agyagban és palában.

A kristályszerkezeti kutatások sincsenek minden téren megnyugtatóan lezárva,

és még problematikusabb a szerkezeti pozíciók betöltésmódja. Igen sok tennivaló van még
a genetikai kérdések tisztázására s ezzel összefüggésben az agyagásványok már említett

indikátor szerepének kiaknázására. A mesterséges szintézis körülményeibl több idetar-

tozó ásvány képzdési viszonyait ismerjük már. A dickit jelenléte szulfidos érctelepeken

pl. semleges ill. gyengén alkalikus közeget jelez és valószínleg az agyagásványok külön-

böz fajtáinak egymásra következése az üde kzettl a telérfalig, mint pl. a montmorillo-

nit-illit-kaolin-szerieit-dickit és más hasonló sorok jellegzetesek a lezajlott hidrotermális

folyamatra. A részletvizsgálatok azonban még hátra vannak.
Talajokban és közönséges agyagokban az agyagásványok további szerepének tisz-

tázása sajnos nagy nehézségekbe ütközik a mennyiségi, st gyakran minségi meghatáro-
zási lehetségek említett gyarlósága miatt. A technikai alkalmazás során a nyersanyag
tisztítása, osztályozás, elkészítés, aktiválás oly sok kérdést vet fel, melyet ez alkalommal
érinteni sem lehet.

Szerteágazó tudományos és gyakorlati jelentsége miatt az agyagásványokkal
kapcsolatos problémák kutatása igen intenzíven és nagy nemzetközi részvétellel folyik.

A modern kutatások e téren nálunk 1950-tl számíthatók. Egy évtized alatt lényeges
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elrehaladás történt nálunk a meghatározó módszerek elsajátítása terén, st az apparatura

fejlesztése terén is vannak eredmények (Földváriné, Erdey-Paulik).A telep-

tani kutatások a legsikeresebbek közé sorolhatók és számos agyagásványtelepet tártak fel.

Vannak eredmények a szerkezeti pozíció betöltés szabályainak megállapításában, a nyers-

anyag tisztításában, genetikai kérdések tisztázásában, több vizsgálat ismeretes a hidro-

agyagásvánvfajták körébl, jelentsek a Teológiai vizsgálatok és számos egyéb kutatás.

Minél jobban mélyültek azonban a vizsgálatok és egyúttal minél szélesebb szem-

pontokból vetdtek fel az agyagásványokkal összefügg problémák, annál jobban
érzdött az agyagásványokkal foglalkozó kutatók tudományos szervezetének hiánya.

A néhány speciális kérdés megoldására szervezett, rövid élet bizottságok nem pótol-

hatták az állandó jelleg és széles szakmai kör szervezet hiányát. Számos külföldi

példa is arról gyz meg, hogy eredményes kutatás az érdekelt kutatók összefogása, közös

erfeszítése, illetleg olyan szervezet nélkül, amely ezt intézményesen biztosítja, ma már
nem lehetséges.

Ennek felismerése adta a hazai agyagásványtani szervezet megalakításának gondo-

latát, amely akképpen realizálódott, hogy 1 3 intézmény agyagásványkutatásban érdekelt

kutatói fordultak ilyen értelm javaslattal a Magyarhoni Földtani Társulat Elnökségéhez.

A Társulat választmánya 1960 jan. 1 2 -iki ülésén foglalkozott a javaslattal. Megértve és

méltányolva a javaslatot indokoló elgondolásokat, lelkesen járult hozzá a Társulat

keretei között szervezend Agyagásványtani Szakcsoport megalakításához.

Ezek elrebocsátásával röviden ismertethetem a szervezeti téren azóta lezajlott

eseményeket.

A Szakcsoport els Vezetségi ülését 1960 febr. i-én tartotta, melyen a 13 javaslat-

tev, mint az ideiglenes vezetség tagja a szakcsoport elnökévé dr. Nemecz Ernt,
titkárává dr. V a r

j
ú Gyulát választotta. E vezetségi ülés f feladatként az Agyag-

ásványtani Szakosztály szervezését jelölte meg és kialakította az 1960 év I. felének munka-

tervét. E szerint háromhetenként hétfi napokon szaküléseket tartunk.

A vezetségi ülés javasolta továbbá hazai standard minták összeállítását és vizs-

gálatát. A munka kivitelezésével az elnököt és titkárt bízta meg. Határozat született

arra, hogy a Szakcsoport vegye fel a hasonló külföldi Társulatokkal a kapcsolatot, hogy

a hazai agyagásványkutatás kell képviseletet kapjon már az ez idei külföldi agyagásvány

konferenciákon.

E legels intézkedésekbl is kitnik, hogy a szakcsoport létrehozásának célja:

a hazai agyagásványkutatás minden irányú elmozdítása a társadalmi összefogásban

rejl lehetségek felhasználásával. Tudományos szervezet, amely mindazokat a szakem-

bereket tömöríti, akik önként részt kívánnak venni a hazai agyagásványok földtani

feltárásában, bármilyen szempontú tudományos és technológiai vizsgálatában s végül

azokat, akik gyakorlati (technológiai) alkalmazásokkal foglalkoznak. A szervezet egyik

legfontosabb feladata, hogy az agyagásványokkal kapcsolatos kutatási eredmények

számára nyilvánosságot teremtsen s egyúttal biztosítsa e nehéz kutatási terepen annyira

fontos érdembeni, minden szubjektivitástól mentes tudományos vita lehetségét is.

E célkitzések összeesnek a nagymúltú Földtani Társulat legjobb hagyományaival

és reméljük, hogy e Szakosztály a széleskör hazai adottságok alapján nemcsak hazai,

de világviszonylatban is eredményekkel gazdagítja majd a tudományt és életers hajtássá

növekszik a Társulat évszázados törzsén.



AGYAGÁSVÁNYOK ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA

DR. ÁRKOSI KRÁRA

Összefoglalás: Szerz a cikk els felében ismerteti az agyagásványok vizsgálatával kapcsolatos
elektronmikroszkópos preparatív módszereket. A” továbbiakban a legfontosabb hazai
agyagásványok vizsgálatával kapcsolatos saját eredményei alapján tárgyalja az elektron-
mikroszkópos és elektrondiffrakciós módszer által nyújtott lehetségeket.

(I.-lV. táblával)

Az ásványtanban agyagásvány néven összefoglalt ásványokat többek között az

jellemzi, hogy egyedi szemcséik a kolloid mérettartományba esnek. Az egyedi szemcsék

mérete és alakja nagymértékben befolyásolja az egyes agyagásványok fizikai-kémiai

sajátságait.

Az elektronmikroszkóp ma már az agyagásványok vizsgálatának egyik igen fontos

eszköze, melynek segítségével közvetlen felvilágosítást kaphatunk az egyedi szemcsék

morfológiájáról, méreteirl, valamint a kzeten belül való elhelyezkedésükrl.

Az agyagásványok vizsgálata a tisztán tudományos szempontok mellett részint

az egyes talajtípusok jellemzése, másrészt felhasználásuk szempontjából igen fontos.

Jelen munkámban nem kívánok kitérni e kérdések részleteire, hanem magával az elektron-

mikroszkópos vizsgálati módszerrel foglalkozom, különböz — fként hazai — agyag-

ásványokon végzett vizsgálataimból kiragadott példákkal illusztrálva.

Vizsgálati módszerek

Egyedi részecskék vizsgálata

Ha egy agyagásvány darabra vizet öntünk s alaposan összerázzuk, rendszerint

szétesik egyedi szemcsékre. Amennyiben ez a szétesés önként nem következik be, külön-

böz diszpergálási eljárásokhoz folyamodhatunk. A diszpergálás lényegében kétféle

módon történhet: egyrészt mechanikus úton (mozsárban való szétdörzsölés vagy rázó-

gépben való rázatás), másrészt detergens anyagok hozzáadásával. Ilyen detergens anyagok
fként elektrolitok, melyek egyik ionja a felületre adszorbeálódik, annak töltést kölcsönöz.

A töltés következtében a szemcsék között fellép elektrosztatikus taszító hatás elsegíti

a diszpergálódást, illetve megakadályozza a már diszpergált részecskék ifjabb aggregáló-

dását.

Az egyedi szemcsékre szétdiszpergált anyagból az elektronmikroszkópos vizsgá-

lathoz többféle módon készíthetünk preparátumot:

i. Csepp-preparátum készítése. A diszpergált anyag vizes szusz-

penziójából hígítási sorozatot állítunk el s e sorozat minden tagjából felcseppentünk

finom kacs segítségével a preparátumhordozóra. Hordozóként kb. 3 mm átmérj, igen

finom fémrostélyra kifeszített, mintegy 100— 150 Á vastagságú manyaghártyát (kollo-

dium, Formvar) használunk. A felcseppentett szuszpenziót szobahmérsékleten beszárít-

juk. Amennyiben detergens anyagot adtunk hozzá, vagy pedig eredeti anyagunk tartalmaz

vízben oldódó sókat, gondoskodnunk kell ezek eltávolításáról. Ez esetben a felcseppentés

után pár másodpercig várunk, majd szrpapírdarabkával leszívatjuk a felcseppentett

folyadékot a hártya felületérl. Minthogy a szemcsék a hártya felületén adhéziós erkkel
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megkötdnek, a szrpapírral történ leszívatásnál csak aszuszpendálószert,ill.a benne ol-

dott sókat távolítjuk el. Utána kaccsal, vagy kapilláris pipettával egy csepp deszt. vizet

cseppentünk minden preparátumra, majd ezt is leszívatjuk. Ezt a kimosást két-háromszor

megismételve az összes vízben oldódó anyagot sikerül eltávolítanunk. Egy másik eljárás,

hogy a cseppek tökéletes beszáradása után a preparátumot deszt. vízbe mártva kétszer

15-20 percig kiáztatjuk.

Fenti módszerrel készített esepp-preparátumoknak hátránya, hogy a csepp az

elektronmikroszkóp látóterénél sokkal nagyobb, tehát egyszerre csak egy kis része fény-

képezhet le. A felületi feszültség a csepp beszáradásánál a szemcsék egy részét a szélekre

kisodorja s így — fleg heterogén anyagoknál — nem kapunk megfelelen áttekinthet

képet.

Kicsiny — az elektronmikroszkóp látóterében elfér — cseppek elállítására szolgál

a porlasztásos módszer. Ennél az eljárásnál porlasztó segítségével állítjuk el
a megfelel hígítású szuszpenzióból a cseppeket a hordozóhártyán.

2. Hártyával együtt történ preparálás. Az agyagásványok

egy része — elssorban a montmorillonit — igen hajlamosak a filmképzésre. Ha bellük
az ismertetett módon csepp-preparátumot készítünk, a hordozóhártyán igen vékony,

összefügg film keletkezik s ez a vizsgálatot zavarja. Ilyen esetben a következ eljárást

alkalmazhatjuk: A vizsgálati anyagot tömény annlacetátos kollodiumoldat egy cseppjével

mozsárban jól eldörzsöljük. A nagy viszkozitású kollodiumoldat bevonja az egyes szem-

csék felületét s azok összetapadását megakadályozza. Szétdörzsölés után amilacetáttal

annyira hígítjuk fel, hogy belle vízfelületre cseppentve 100— 150 Á vastagságii hártya ke-

letkezzék. Ezt a hártyát — melyben az egyedi szemcsék beágyazódva, egymástól izoláltan

helyezkednek el— , a hordozórostélyra kiemeljük s így visszük be vizsgálatra az elektron-

mikroszkópba (I. tábla, i.).Ha szükséges, hogy a szemcsék ne legyenek beágyazva a

hártyába, úgy a kiemelést 100— 150 Á vastagságú Formvar (polivinilformaldehid) hártyá-

val borított rostéllyal végezzük. A ketts hártyát víztl megszárítjuk, majd amilacetátba

helyezve a kollodiumot kioldjuk. így a Formvar hártya felületén az egyedi szemcsék jól

izoláltan maradnak vissza.

3. Fagyasztva szárítás. A módszer lényege, hogy megfelel hígítású

szuszpeuziót felcseppentve, hirtelen befagyasztjuk, majd az oldószert vákuumban elpáro-

logtatjuk. Elegenden híg szuszpenzió esetén a szemcsék egyáltalában nem érintkeznek

egymással, s így az aggregálódás lehetsége kiküszöböldik. Elnye e módszernek, hogy

hártya nélkül is preparálhatunk igen finom, vékony lemezkékbl, tkbl álló anyagokat,

s ezáltal a kép kontrasztosabb lesz.

Ány ékolás

Az agyagásványok egyedi szemcséinek többsége vékony lemez, vagy t, melyeket

az elektronsugarak — keménységüktl függen — többé-kevésbé átvilágítanak. így-

a készített felvételek nem lesznek eléggé kont-

rasztosak.

A kontrasztosság növelése céljából a pre-

parátumokat vizsgálat eltt ún. „árnyékolásig

eljárásnak vetjük alá. Ennek lényege, hogy a

preparátum felületére vakuumgzöl berende-

zésben mintegy 1 o-s Hg mm vákuumban ferdén

vékony fémréteget gzölögtetünk (1. ábra). A
preparátum felületét a lecsapódó fémgz egyen-

letesen bevonja egy igen vékony (10 — 30 Á)
1. ábra. Az árnyékolás elve. — Fig. 1. Priu-

ciple of shadowing
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fémréteggel, azonban a ferde párologtatás következtében a szemcséknek az elpáro-

logtatási hellyel ellentétes oldalán nem rakódik le fém. Ezáltal a preparátum kont-

rasztossága igen megnövekszik (I. tábla, 2.).

Az árnyékolás teszi lehetvé a szemcsék vastagságának meghatározását is, ameny-

nyiben egyszer geometriai összefüggés alapján az árnyékhosszból (1) a vastagság (d)

kiszámítható:

d =l.tg a ha a az árnyékolás szöge.

A szemcsék másik két méretét a nagyítás ismeretében a felvételenközvetlenül kimérhetjük.

Hátránya az árnyékolásnak, hogy a lerakodó fémréteg a szemcseméreteket megvál-

toztatja, tehát mérési hibát okoz, melyet korrekcióba kell vennünk. Ezenfelül igen vékony,

lemezes kristályok vizsgálatánál, melyeknél a lemezek vastagsága mindössze néhány 10 A
nagyságrend, az árnyékoló fém — hasonló nagyságrend vastagsága miatt — teljesen

elfedheti a szemcséket.

Ásványok szerkezetének vizsgálata

Ha az agyagásványokat eredeti, pontatlan állapotában vizsgáljuk, akkor az.

egyedi szemcséknek az ásványon belüli elhelyezkedésére kapunk felvilágosítást, amibl
viszont a keletkezés körülményeire (pl. szedimentálódás) vonhatunk le következtetéseket.

A tömör ásványnnnták szerkezetének vizsgálata kétféle módszerrel történhetik:

1. Az ásvány felületérl (törésfelületérl) készült lenyomatok, replikák,

2. Az ásványból készült ultravékony metszetek vizsgálatával.

1. Replikaeljárások. Elvük a következ: Kiválasztunk egy lehetleg
sima felületet s errl készítünk egy olyan vékony lenyomatot, mely a felület finomszerke-

zetét híven leképezi s az elektronmikroszkópban közvetlenül átvilágítható. Ilyen lenyo-

matok készítése egy vagy több lépésben történhetik; eszerint egy- és többlépéses repliká-

kat különböztetünk meg.

Egylépéses replika. Mindazoknál az agyagásványoknál, melyek vízben

ersen duzzadnak, vagy oldószerrel (pl. hidrogénfluoriddal) kioldhatok, egylépéses szén

replika módszert használunk [1].

A vizsgálati anyag felületére vákuumban merleges irányban vékony szénréteget

párologtatunk. A szén elpárologtatása kis módosítással ugyanabban a berendezésben
végezhet el, mint az árnyékolásra használt fémek elgzlése. A szénréteg, melynek vas-

tagsága 40-50 Á, egyenletesen bevonja a felületet és annak struktúráját igen pontosan
követi (2. ábra). A szénréteg elállítása után a vizsgálati anyagot vízbe helyezzük. A leg-

több agyagásvány duzzadás közben szemcsékre esik szét s a szénhártya épségben vissza-

marad. A szénhártya felületére tapadó szemcséket cc. HF-ban történ áztatással oldjuk
ki. Utána a szénhártyát ismét deszt. vízbe emeljük át kimosás céljából. Száradás után a
hártya elektronmikroszkópban közvetlenül vizsgálható (I. tábla, 3.).

replika

3. ábra. Kétlépéses replika készítése — Fig. 3.
Preparation of a replica in two steps

2. ábra. Egylépéses replika készí-
tése. — Fig. 2. Preparation of a

replica in one step
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b) Kétlépéses replika. E módszer lényege, hogy a felületrl elször

egy vastagabb negatív lenyomatot (matrica) készítünk, majd errl a lenyomatról készül

egy második, pozitív lenyomat (3. ábra), mely olyan vékony, hogy elektronsugarakkal

átvilágítható.

A matrica készítése többféle eljárással történhet: hre lágyuló manyag lapot

préselhetünk a felületre, oldószerrel nedvesített celluloid lapot préselhetünk rá, tömény
kollodium, vagy polistirol oldatot önthetünk és száríthatunk be a felületen. Minden esetben

a matrica felületén a vizsgálati anyag negatív lenyomatát kapjuk meg. Ha a felület eléggé

sima, a matrica kihlés vagy száradás után egyszeren leválasztható. Durvább felületek

esetén vízbe helyezve lazítjuk fel és mossuk le a szemcséket. így is megtörténik, hogy
a szemcsék egy része a matrica anyagába beletapadva onnan el nem távolítható.

A matrica elkészülte után felületére vékony szén, esetleg Au-Al réteget gzölünk
vákuumban, majd a matricát megfelel oldószerben kioldjuk. A matricából el nem távolí-

tott szemcsék ilyenkor a gzölt hártya felületén maradnak, ily módon egymás mellett

lenyomatokat és eredeti szemcséket vizsgálhatunk az elektronmikroszkópban. A szem-

cséket is tartalmazó replikákat pseudo-replikának nevezzük.

2. Ultravékony metszetek. Újabban indult fejldésnek az agyag-

ásványok vizsgálatának ama módja, hogy az ásványból igen vékony, mintegy 200 A vas-

tagságú metszetet készítünk. Ilyen vékony metszetek készítése igen körülményes. Az
anyagot elssorban jól ki kell szárítani, ami egyszersnnd a szerkezet bizonyos megválto-

zását jelenti. Szárítás után a vizsgálati anyagot beágyazzuk. A beágyazás lassan polime-

rizálódó manyagba, leggyakrabban metil- és butilmetakrilát megfelel arányú elegyé-

be történik. A metszést ultramikrotommal végezzük. Az ultramikrotom segítségével

elállított metszetek olyan vékonyak, hogy elektronsugárral átvilágíthatok.

Ez a metodika ma még meglehetsen nehezen alkalmazható az agyagásványok

vizsgálatában az anyag nagy keménysége miatt. A kísérletek olyan irányban folynak, hogy

megfelel, vízzel elegyed beágyazó anyagok alkalmazásával a szárítást el lehessen

kerülni, s ezáltal az anyagot megkíméljük a zsugorodás okozta szerkezetváltozásoktól.

Néhány hazai agyagásvány vizsgálata

Az elektronmikroszkóp segítségével szerezhet tapasztalatokat néhány hazai

agyagásvány példájával illusztráljuk.

Az elektronnúkroszkóp elssorban a szemcsék morfológiájának és méreteinek

meghatározására ad lehetséget.

Elektronmikroszkópos felvételeink alapján sikerült tisztáznunk, hogy külön-

böz hazai bentonit lelhelyek anyaga fként a szemcseméretben mutat eltérést [2]. így a

nagytétényi bentonit alig megkülönböztethet, finom, pehelyszer lemezkéitl (I. táb-

la, 4.) a pákozdi elfordulás 5-6 /u-t is elér vékony lapjaiig (II. tábla, 5.) a legkülönbö-

zbb szemcseméreteket találjuk meg.

Bentonitoknál — fleg a Na-bentonitnál — jól tanulmányozható a filmképz

sajátság is (II. tábla, 6.).

Jól kristályosodó, szabályos kristályformában jelentkez anyagoknál a kristályo-

sodás fokát ellenrizhetjük, ami a felhasználhatóság szempontjából fontos lehet. így

pl. megfigyelhet a hazai legjobb minség papírborító kaolin, a szerencsi kaolin (II. táb-

la, 7.) és a sokkal rosszabbul kristályosodott felspetényi kaolin (II. tábla, 8.) közötti

különbség. Általános tapasztalat, hogy a finomabb szemcséj anyagok rosszabbul kris-

tályosodtak, mint a nagyobb szemcséjek, néha azonban találunk kivételeket. így pl.

az ún.' vörös kaolin szemcséi mindössze 0,1 -0,2 /i méretek, az anyag mégis eléggé szabályos

kristályokból áll (III. tábla, 9.).
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Elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján mutatott rá elsként B a t e s [3]

a lialloysit csöves szerkezetére. Ma már elfogadott álláspont, hogy az elektronmikroszkóp-

ban látható csöves szerkezet tulajdonképpen igen vékony lemezek összepödrdésébl
adódik. Vitatott azonban az, hogy a lemezek összepödrdése már az ásványon belül fennáll,

vagy csak a diszpergálásnál történik. Saját méréseink alapján a szemcsék keresztmetszet -

-kosszúság aránya mind az ásványban, mind az egyedi szemcsékre szétdiszpergált anyag-

ban azonos, ami azt igazolja, hogy a csöves szerkezet már az ásványon belül megvan.

Következtethetünk az anyag tiszta vagy kevert voltára (III. tábla, 10.), valamint

a csövek falvastagságára is (III. tábla, 1 1 .)

.

Meg kell jegyeznünk, hogy anyagok identifikálására az elektronmikroszkóp önma-
gában nem alkalmas. Ennek illusztrálására szolgál a III. tábla 12. és IV. tábla 13. felvételen

szerepl hidromuszkovit ill. illit. Mindkét anyag hosszúkás, vékony kristálylemezkékbl

áll, s az elektronmikroszkópos kép alapján egyáltalában nem különböztethetk meg
egymástól. Ilyenkor további felvilágosítást az elektron- és röntgen-diffrakciós felvételek

adnak.

Különböz elfordulási helyeken, különböz körülmények között keletkezett

egyazon ásványnak ugyanekkor igen különböz lehet a morfológiája. így pl. a bombolyi

glaukonit (IV. tábla, 14.) elektronmikroszkópos képe többségében közel izodimenziós

szemcséket mutat, inig az úrkúti anyag hosszúkás, lécecske alakú kristályokból áll (IV.

tábla, 15.). Ugyanennek az ásványnak replikamódszerrel készített képén a hosszúkás

szemcsék bizonyos fokú orientált elrendezdését láthatjuk (IV. tábla, 16.).

TÁBLAMAGYARÁZAT - EXPLANATION OF PI.ATES

I. tábla — Plate I

1. Bentonit. Tokaj hegység. 1 : 11.250 — 1. Bentonite. Tokaj Mountains 1 : 11.250
2. Bentonit. Mád-Vasbánya. Árnyékolás: Au 1 : 6.450 — 2. Bentonite. Mád-Vasbánya. Shadowing;

Au 1 : 6.450
3. Kaolin. Szerencs. Szénreplika. 1 : 11.250 — 3. Kaolin. Szerencs. Coal replica. 1 : 11.250
4. Bentonit. Nagytétény. Árnyékolás: Áu 1 : 11.250 — 4. Bentonite. Nagytétény. Shadowing: Au

1:11.250

II. tábla — Plate II.

5. Bentonit. Pákozd. Árnyékolás: Au 1 : 7.350 — 5. Bentonite. Pákozd. Shadowing: Au 1 : 7.350
6. Nátriumbentonit. 1 : 9.000 — 6. Sodiutn bentonite. 1

: 9.000
7. Kaolin. Szerencs. Árnyékolás: Pd 1 : 5.100 — 7. Kaolin. Szerencs. Shadowing: Pd 1 : 5.100
8. Kaolin. Felspetény. Árnyékolás: Pd 1 : 12.000 — 8. Kaolin. Felspetény. Shadowing: Pd 1 : 12.0000

III. tábla — Plate III.

9. Vörös kaolin. Pilisvörösvár. Árnyékolás: Pd 1 : 11.250 — 9. Red kaolin. Pilisvörösvár. Shadowing:
Pd 1 : 11.250

10. Kaolin-halloysit elegy. Felnémet. Árnyékolás: Pd 1 : 6.900 — 10. Mixture of kaolin and halloysite.
Felnémet. Shadowing: Pd 1 : 6.900

11. Halloysit. Cserszegtomaj . Árnyékolás: Pd 1 : 51.750 — 11. Halloysite. Cserszegtomaj. Shadowing:
Pd 1 : 51.750

12. Hidromuszkovit. Füzérradvány. Árnyékolás: Pd 1 : 11.250 — 12. Hydromuscovite. Füzérradvány.
Shadowing: Pd 1 : 11.250

IV. tábla — Plate IV.

13. Iliit. Nemti. Árnyékolás: Pd 1 : 11.250 — 13. Illite. Nemti. Shadowing: Pd 1 : 11.250
14. Glaukonit. Bomboly. Árnyékolás: Pd 1 : 11.250 — 14. Glauconite. Bomboly. Shadowing: Pd 1 : 11.25
15. Glaukonit. Úrkút. Árnyékolás: Pd 1 : 11.250 — 15. Glauconite . Úrkút. Shadowing: Pd 1 : 11.250
16. Glaukonit. úrkút. Szénreplika. 1 : 15.000 — 16. Glauconite. Úrkút. Coal replica. 1 : 15.000
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Studv of clay minerals in electron microscope

DR. K. ÁRKOSI

In tlie first hali of tlie paper, tlie author discusses the preparative electron micros-

copic methods applied to the analysis of clay minerals. On tlie hasis of her own results

ohtained wliile analysing the most important Hungárián clay minerals, she sets forth, in

the further discussion, the possibilities offered by the useof the electron microscope and of

the method of electron diffraction.



HAZAI AGYAGELOFORDULÁSOK DIFFERENCIÁLIS TERMIKUS
ELEMZÉSÉNEK EGYES KÉRDÉSEI

DR. BOROS JÁNOSNÉ*
Összefoglalás: Szerz a hazai agyagok vizsgálatánál a Földváriné— Kliburszky

féle kompenzációs DTA-módszert, TG és Dil. módszereket alkalmazta. Ezek segítségével
sikerült kimutatnia, hogy a bombolyi kaolin nakritot tartalmaz a kaolinit és diekit mellett.

A füzérradványi illit az illit mellett hidromuszkovitot tartalmaz, montmorillonitot
azonban nem. A görbék kiértékelésébl az adódik, hogy az illit egy része hidrotermális
hatásra, alkáliás közegben alakult hidromuszkovittá.

Elbbieken kívül rehidratációs kísérleteket is végzett. 600 C°-on 1 óráig izzított

illit minta 24 óra után részben visszanyeri higroszkópos vizét, 13 nap múlva a hidroxil-
gyökök egy része is visszaépül a rácsba. í 1 hónap után pedig a higroszkópos víz mennyisége
meghaladja az eredeti mintáét, az adszorbeált kationok azonban már nem rehidratálódnak.

1. Bombolyi kaolin vizsgálata

A bombolyi kaolinos kzet riolittufából utóvulkáni hatások eredményeként kelet-

kezett. A földpátokból kilúgozott alkáliák ellenére a savas hidrotermák, amelyek kevés

szilíciumoxidot hoztak magukkal, az aránylag nagy alumíniumoxid- és kis szilícinmoxid-

tartalmú oldatokból 350 C° alatti hmérsékleten kaolinit keletkezését tették lehetvé.

A megrepedezett és már elkaolinitosodott kzetet újabb vulkáni mködések idején az elb-
binél valamivel magasabb hmérséklet hidroterinás hatások érték. Ezek sok szilícium -

oxidon kívül, amelynek egy része kicsapódott és lehléskor kvarckristályokként vált ki,

kéndioxidot is tartalmaztak, ami a szabad alunnniumoxiddal és a jelenlev alkáliákkal

alunitot képezett. Ebben a második, magasabb hfokú hidrotermás szakaszban 350 C°

felett keletkezett a nakrit és a diekit is, ill. a kaolinit egy része az ríj körülmények között

nakrittá vagy dickitté alakult.

A bombolyi mintákban kaolinit, nakrit és diekit rendszerint együtt található,

mennyiségük és egymáshoz viszonyított arányuk ingadozó. Kimutatásuk, ill. megkülön-

böztetésük elssorban a differenciális termikus analízissel lehetséges. A nakrit és diekit

termikus görbéje a kaolinitéhoz hasonló, csak abban különböznek, hogy endoterin csúcsuk

magasabb hfokon jelentkezik, jeléül annak, hogy rácsszerkezetük a delúdratáció szem-

pontjából a kaoliniténál szilárdabb.

Az alunit termikus görbéjének els endoterm csúcsa — amely a rácsszerkezet szét-

bontását jelenti víz távozása közben —gyakorlatilag egybeesik a kaolinitgörbe 580 C 0 körüli

csúcsával, így felismerésére csak a 800 C° feletti második endoterm csúcs ad lehetséget.

A fedésben lév csi'xcsok zavaró hatása a Földváriné — Kliburszky
által kidolgozott kompenzációs módszerrel volt kiküszöbölhet. Az inért anyag helyébe

olyan keveréket tettünk (zettlitzi kaolin + alumíniumoxid), amelynek kaolmittartalma

megegyezett a minta kaolinittartalmával. Hasonló módon kompenzáltuk a diekit 700 C°
körüli csúcsát Quary-i (Colorado) dickittel (1. ábra).

Az 1. ábrán az 1. görbe egy bombolyi kaolinminta DTA-görbéje. A 2. görbe felvé-

telekor az inért anyag zettlitzi kaolin és alumíniumoxid 1 : 1 arányú keveréke volt. Mint-

hogy így az inért anyag kaolmittartalma nagyobb volt mint a mintáé, a kaolinit endoterm
csúcsa az inertben lév kaolinitfelesleg miatt exotermként jelentkezett. Csökkentve az

inért anyagban lév kaolinit mennyiségét (zettlitzi kaolin : aluminiumoxid = 1 : 3) a 3.

görbéhez jutottunk, amelyben az exoterm csúcs is gyakorlatilag eltnt és csak a nakritra

és dickitre jellemz endoterm csúcsok láthatók. Ugyanilyen módszerrel a dickitre jellemz

•1960-ban a Földtani Intézetben megrendezett DTA-ankéton elhangzott eladás. Az azóta elért
eredményekrl szóló beszámoló sajtó alatt van.



14 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, Agyagásvány-füzet

csúcsot is sikerült eltüntetni (4, 5. görbe), ahol az inért anyagkeverék Ouary-i dickit : alumí-

niumoxid = 1:3 volt. Kaolinitet ésdickitet egyidejleg tartalmazó keverékkel, amely-
ben a kaolinit- és dickittartalom a mintáéval azonos, a 6. görbét nyertük. Ebben az endo-
terin csúcs a nakritra jellemz. A nakritottöbb,

különböz fúrásból származó bombolyi mintán
sikerült egyértelmen kimutatni. (2. ábra).

1. ábra. A Földváraié— Kliburszky féle kom-
penzációs módszer menete. 1. Bombolyi kao-
linminta, 2. Inért anyag : zettlitzi kaolin és
alumíniumoxid 1 : 1 arányú keveréke, 3. Inért
anyag: zettlitzi kaolin: alúmíniumoxid = 1:3,
4 — 5. Inért anyag: Quary-i dickit: alumínium-
oxid = 1 : 3, 6. A mintáéval azonos kaolinit
és dickit tartalmú inért anyag, — Fig. 1. Pro-
cess of the compensation method of Föld-
vári and Kliburszky. 1. Sample of kaolin from
Bomboly, 2. Mixture of inért Zettlitz kaolin
and of álumina in the ratio of 1 : 1, 3. Inért
Zettlitz kaolin: alumina = 1 : 3,4 — 5. Inért
Quary dickite: alumina = 1:3,6. Inért mat-
ter containing kaolin and dickite in the same

ratio as the sample

2. ábra. Nakrit kimutatása különböz bombolyi min-
tákon. 1. A három kaolinásvány endoterm csúcsával
jellemzett görbe, ia. Kompenzálás után csak a nakrit-
ra jellemz csúcs, 2. A három endoterm csúcs nem vá-
lik külön, 2a. Kompenzálás után megjelenik a nakrit-
ra jellemz csúcs, 3. Alunittartalmú minta görbéje,
3a. Kompenzálás után az alunit két csúcsán kívül csak
a nakrit endoterm csúcsa maradt meg. — Fig. 2. De-
tecting of the uacrite content in different samples
from Bomboly. 1. Curve characterized by the endo-
therm peaks óf three kaolin minerals, ia.'Peak which
is, after compensation, characteristic onlv of the na-
crite, 2. The three endotherm peaks do nt separate,
2a. After compensation, the peak characteristic of
the nacrite appears, 3. Curve of a sample containing
alunite, 3a. After compensation the endotherm peak
of the nacrite remained only, in addition to the two

peaks of the alunite

Az 1. görbén a három kaolinásvány endoterm csúcsa világosan látható, amelyek

közül a kompenzálás után (1. a) már csak a nakritra jellemz csúcs jelentkezik. A 2. gör-

bén a három endoterm csúcs nem válik külön, ennek ellenére kompenzálás után (2. a) meg-

jelenik a nakritra jellemz csúcs. A 3. görbe alunittartalmú mintáról készült. Kompenzálás

után (3. a) az alunit két csúcsán kívül csak a nakrit endoterm csúcsa maradt meg.

A DTA alkalmazásával és a kompenzációs módszer segítségével tehát olyan agyag-

ásványra is tudunk következtetni — a bombolyi kaolinban nakritra — amelynek meg-
határozása egyéb mszeres vizsgálattal lényegesen nehezebb.

2. Füzérradványi illit vizsgálata

Takáts T. és Kiss L. kartársaimmal a füzérradványi illiten végzett vizs-

gálatainknak egyik célja volt megállapítani, hogy a Korom-hegy kzete tiszta illitet vagy

kevert szerkezet agyagásványt tartalmaz-e. Az illit szerkezeti felépítése hasonlít a csil-
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curves of the illite írom Füzérradvány

lámokéhoz. Kémiai összetétel tekintetében a muszkovitnál kevesebb K-iont, de több

vizet tartalmaz.

A füzérradványi kzetben a differenciál termikus elemzés és dilatometrikus vizs-

gálatok alapján kétféle agyagásvány jelenléte mutatható ki. Ezek egyike az irodalomban

jellegzetesen illitként jelölt ásvány (3. ábra).

DTA görbéjén az 550— 600 C° közötti

endoterm csúcson kívül az alacsony hmérsék-
leti tartományban két endoterm csúcsa is van.

Az els közülük 1 20 C 0 körül a kristályok felüle-

tén és azok repedéseiben lev higroszkópos víz

eltávozását jelzi. A második, lényegesen kisebb

csúcs 200 C° körül a lecserélhet és a rétegrá-

csok közötti kationok hidrátburkának leszaka-

dását jelzi. Ezt a feltevést igazolja az, hogy

híg ásványi savakkal mosott minták DTA-gör-

béjén a kis endoterm csúcs 200 C°-on már nem
jelentkezik, minthogy a savas kezeléssel a le-

cserélhet ionok kioldódtak és az inaktív io-

nok dehidratálódtak.

A 4. ábrán az iszapolás frakcióinak DTA
görbéibl egyidejleg az is világosan kitnik,

hogy az agyagásvány, az illit, a legfinomabb,

20 jtí-nél kisebb szemcséj frakcióban dúsul fel

a legjobban, a csúcsok itt a legkihangsúlyozot-

tabbak.

Az irodalom szerint kevert szerkezetnek

feltételezett, másik típusú mintának DTA gör-

béje (5. ábra) az alacsony hmérséklet-tarto-

mányban megegyezik az illitével, de itt 750 C°

körüli endoterm csúcs mutatja a szerkezeti víz

eltávozását, míg a 950 C °-os endoterm csúcs a

kristályrács összeomlását, új fázis képzdését
jelenti.

A kétféle típusban a különböz hfokon
végbemen szerkezeti víz eltávozásának okát,

ill. magyarázatát a termogravimetrikus görbék

és a dilatogramok adják (3. és 5. ábra). Az
illit 500— 600 C° között szerkezeti vízének zö-

mét elveszti, TG-görbéje, valamint dilatogram-

ja meredek. A második típusú agyagásvány sta-

bilisabb, a szerkezeti víz hosszabb hmérsékleti

tartományban távozik el, aminek következté-

ben termogravimetrikus görbéje és dilatogram-

ja is elnyúltabb, csak 700 C* felett válnak a

görbék meredekké. 800 C° felett a TG-görbén
nem látható súlyveszteség, míg a dilatogra-

mon a hidroxilcsoportok leszakadása után a

kristályrács tágulása mérsékldik. 850— 900
C 0 körül a kristályrács szétesését hirtelen zsu-

gorodás követi.

4. ábra. Iliit feldúsulása különböz szemcse-
méret frakciókban. 1. Eredeti rölt anyag,
2. 60 — 20 mikronos frakció, 3. 20 mikronnál
kisebb frakció DTA-görbéje — Fig. 4. Fre-
quency peaks of the illite in different grain si-

ze fractions. 1. Initial ground matériái, 2.
Fraction rangúig between 60 to 20 pnicrons,
3. Fraction of the grain sizes below 20 mi-

crons. DTA curves
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Feltehet, hogy a hidrotermás bomlás következtében a nagyobb /JH-jú és alkálidús

környezetben elször a gyengébben kristályosodott, szerkezeti víz leadása szempontjából

kevésbé stabilis illit keletkezett. Késbb az alkálidús környezetben kristályossága fokozó-

dott, Mg-ionokban gazdagodva, a hidroxilgyökök leadása szempontjából stabilisabb vál-

tozattá, hidromuszkovittá alakult. Vizsgálataink e kétféle agyagásvány feltételezését

támasztják alá.

A megvizsgált füzérradványi minták zöme nem tiszta illit vagy hidromuszkovit,

hanem ezeknek különböz arányú keveréke. A természetben elforduló mintákéhoz telje-

sen hasonló lefutású görbéket kapunk, ha a két alapásvány mesterséges keverékét vizs

gáljuk (6. ábra). Nem szükséges tehát kevert

szerkezet ásványt feltételezni, mert a jelen-

ségeket a kétféle ásványtípus mechanikus

összekeverésével is magyarázhatjuk.

6 . ábra. Füzérradványi illit és hidromuszkovit
keverékek DTA-görbéi. i. Tiszta illit, 2. 75%
illit, 3. 50% illit, 4. 25% illit, 5. Tiszta hid-
romuszkovit — Fig. 6 . DTA curves of mixtu-
res of illite and hvdromuscovite from Fiizérrad-
vány, 1. Pure illite, 2. Mixture with 75% illite,

3. Mixture with 50% illite, 4. Mixture with
25% illite, 5. Pure hydromuscovite

7. ábra. Füzérradványi illit és Na-montmorillonit ke-
verékek DTA-görbéi és dilatogramjai. 1. Iliit, 2. 75%
illit 3. 50% iilit, 4. 25% illit. — Fig. 7. DTA
curves and dilatograms of mixtures of illite and
Na-montmorillonite 1. Illite, 2. Mixture with 75%
illite, 3. Mixture with 50% illite, 4. Mixture with

25% illite

Annak bizonyítására, hogy a füzérradványi illit nem tartalmaz montmorillonitot

az elbbihez hasonló módon kevertük Na-montmorillonittal mindkét típusú agyag-

ásványt. A keverékek DTA-görbéin (7. és 8. ábra) 25%-os Na-montmorillonit-tartalom

esetében is nagy endoterm csúcsot kapunk.

A különbség még szembetnbb a dilatogra-

mokon, ahol a montmorillonitra jellemz nagy-

mérv zsugorodás jól észlelhet.

Vizsgálatainkat összefoglalva az alábbi meg-

figyeléseket tehetjük a füzérradványi kzetben
feltételezett montmorillonit jelenléte ellen. Ahhoz,

hogy a DTA-felvételek 700 C° körüli csúcsa mont-

morillonittól származtatható legyen, legalább

8 . ábra. Füzérradványi hidromuszkovit és Na-montmorillonit
keverékek DTA-görbéi és dilatogramjai. 1. Hidromuszkovit,
2

. 75% hidromuszkovit, 3. 50% hidromuszkovit, 4. 25%
hidromuszkovit — Fig. 8 . DTA curves and dilatograms of
mixtures of hydromuscovite and Na-montmorillonite. 1.

Hydromuscovite, 2. Mixture with 75% hydromuscovite, 3.
Mixture with 50% hydromuscovite, 4. Mixture with 25%

hydromuscovite
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40— 50% montmorillonitnak kellene jelen lennie, amit a többi vizsgálatok nem mutatnak

ki. A mesterséges illit-montmorillonitkeverékek DTA- és dilatometrikus görbéinek tanúsá-

ga szerint legalább 25% montmorillonit jelenléte kell ahhoz, hogy a görbéken az alacsony

hmérséklet-tartományban határozott eltolódást lehessen észlelni. Ilyen mennyiség
montmorillonit azonban a röntgenfelvételeken

feltétlenül jelentkeznék. A felsoroltakon kívül 1

még számos vizsgálatot végeztünk állításunk

igazolására, azonban ezen a helyen csak a DTA
segítségével megoldott részleteket vázoltuk rö- 2

viden.

3. Rehidratációs kísérletek

Az 1 óráig tartó 600 C°-os hevítés után

•differenciális termikus analízissel készített gör-

bék azt mutatták, hogy az ásványok liigrosz-

kópos vizükön kívül szerkezeti vizüket is csak-

nem teljesen elvesztették. (9. ábra) A ioo%-os

relatív légnedvesség térbe helyezett, elzete-

sen kihevített illitminták higroszkópos vizük

egy részét már 24 óra után visszanyerték, 1 3 nap
múlva a hidroxilgyökök egy része is visszaépült

a rácsba. A DTA-görbe tanúsága szerint a 11

hónap után vizsgált mintán a felvett higroszkó-

pos víz mennyisége meghaladja az eredeti min-

táét, viszont a ketts csúcs elmarad, jeléül an-

nak, hogy az adszorbeált kationok nem rehid-

tett illit, 3. 24 óra után, 4. 13 nap után, 5.

1 1 hónap után — Fig. 9. DTA curves of il-

lite subjected to rehydration. 1. Initial gro-
und illite, 2. Illite héated to 6oo° C, 3. Áttér
24 liours, 4. After 13 days, 5. After 11 inonths

ratálódtak. A 820 C°-nál fellép endoterm csúcs-

ból arra következtethettünk, hogy a rácsrétegek közti inaktív kationok már nem
töltik be eredeti hivatásukat, tehát feltehet, hogy a szerkezet a montmorillonit.

kristályszerkezetéhez vált hasonlóvá.

Somé questions of the differential thermal analysis of Hungárián clays

DR. M. BOROS

During examination of the Hungárián clays, the author useud the compensation

method of differential thermal analysis developed by M. Földvári and B . K 1 i b u r-

s z k y, as well as the thermogravimetric and dilatometric metliods. These techniques

permitted her to demonstrate that the kaolin form Bomboly containecl myelin, in addition

to kaolinite and dickite.

The illite írom Füzérradvány contains liydromuseovite bút no montmorillonite.

It evolves from the interpretation of the curves tliat a part of the illite has turnéd to

hvdromuscovite due to hydrothermal effect in alkaline médium.
In addition, the author performed rehydratation tests too. After 24 liours, the illite

sample wliich has been heated during 1 liour at 600 °C recovers somé of its hygroscopic

.water, and after 13 days a part of the liydroxyl radicals reoccupies its seat in the lattice.

After 1 1 months, the amount of hygroscopic water will exceed tliat in the original sample,

bút the adsorbed cations will no longer be reliydrated.

2 Földtani Közlöny



MÓDSZER AGYAGKZETEK FRAKCIONÁLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT
RÖNTGENVIZSGÁLATÁRA

MÁNDY TAMÁS

Összefoglalás: Az agyagkzetek röntgendiffrakciós elemzése során a minségi
azonosítás és mennyiségi meghatározás legnagyobb problémája, hogy a kevert összetétel
mintákban az alapvet vonásaikban rokon agyagásványok reflexiói átfedéseket okoznak.
Különösen fennáll ez kis felbontóképesség Debye-Scherrer kamrák használata
esetén. A jelen módszer azt a tényt használja fel, hogy az egyes agyagásványféleségek átla-

gos szemcsenagysága eltér. Megfelel szemcsenagysághatárok közötti frakciókra való
bontás után az agyagásványok a kisérásványoktól jól elválaszthatók, s a legfinomabb
frakciókban maguk is minség szerint szétválnak. így kis mennyiségben jelenlev agyag-
ásvány-féleségeket is ki lehet mutatni, s a kzet összetételének meghatározása sokkal
pontosabbá válik. A szemcsefrakciók megoszlása alapján célszer az eredeti kzetre az
ásványtani anyagmérleget kiszámítani. Ehhez ellenrzésként a kémiai elemzés adatait is-

fel lehet használni.

Mind tágabb területen merül fel az a kívánság, hogy az agyagkzetek minél ponto-

sabb ásványos összetételét megismerjük. Csakis így nyerhetünk olyan áttekinthet képet,

mely azután a kell kiindulási alapot nyújtja a teelmikai használhatóságra vonatkozó-

speciális vizsgálatokhoz.

Az agyagkzetek ásványtani összetételének meghatározására legelterjedtebben a

röntgen és DTA-módszert használjuk. A következkben ismertetésre kerül az a röntgen-

analitikai módszer, melyet az Ásványbányászati Iparági Központi Laboratóriumban az-

agyagkzetek elemzésének finomítására kidolgoztunk. A módszer az egyes lépések meto-

dikájában nem új , de a maga összetett módján alkalmas arra, hogy egy-egy kérdéses kzet
ásványtani felépítését minségi és mennyiségi szempontból megismerjük.

Mint ismeretes, az agyagkzetek rendkívül heterogén összetételek. Az agyag-

ásványok mellett fként szilikátos maradékásványok és másodlagos ásványok (szulfátok,

szulfidok, karbonátok) alkotják. Ezek röntgendiagramjai a felvételen szuperponálód-

nak és a kiértékelést nagymértékben megnehezítik.

Az agyagásványok f szerkezeti csoportjainak röntgendiagramjai egymástól jól

megkülönböztethetk, ha viszonylag tiszta mintákkal van dolgunk. Az egyes csoportokat

felépít 4-es és 6-os koordinációjú rétegek szerkezetében azonban igen sok a hasonlóság.

Ezért a diagramok vonalainak jelents része — és éppen a legersebbek — közel azonos

helyre esnek. Ez még a fcsoportok diagramjainak összehasonlítására is áll, még fokozot-

tabban a csoportokon belüli finom különbségekre. Utóbbiak rendesen csak néhány gyenge

vonal helyzetében, intenzitásában, élességében vagy elmosódottságában különböztethetk

meg egymástól. Ezek észleléséhez a radián átmérj (57,4 mm) Debye — Scherrer
kamra felbontóképessége rendszerint nem is elég. Ezért els közelítésben mi is megelé-

gedhetünk az agyagásvány csoport megállapításával.

Az analízisnek az említett vonal-összeeséseknél fogva az elsrend bázisreflexiókra

kell támaszkodniok. Több agyagásványból álló keveréknél, fleg ha azok alárendeltebb

mennyiségben vannak jelen, más mód nncs a megbízható azonosításra.

A bázisreflexió észlelése a montmorillonoid ásványoknál okoz némi gondot. Ennek

az általában 1 2— 1 5 Á körüli rácssíktávolságnak olyan kis szögnyílású kúp felel meg, mely

a szabványos kivitel radián átmérj kamráknál a primér sugár 8—10 cm átmérj
kivezet nyílásába esik bele. A reflexiósgyr átmérje CuKa sugárzásnál 6— 7, vassugár-

zásnál 7 — 9 mm. Saját kamránk kilép nyílását kis betétgyrvel 4 mm-esre szkítet-

tük, továbbá montmorillonit-gyanús mintákról mindig vassugárzással készítünk felvételt.
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így a gyr mindig észlelhet, még esetleges glicerines, vagy glikolos kezelés után is, ami

a rácssíktávolságot tudvalévén 17 — 18 Á-ra növeli.

A kísérásványok közül a kvarc szinte minden természetes agyagkzetben el-

fordul. Minthogy reflektáló képessége kitn: vonalai sokkal nagyobb intenzitással jelen-

nek meg, mint azonos mennyiség agyagásványé. Ez a tulajdonság a minségi azonosítás

szempontjából hátrányos, de a mennyiségi elemzésnél jól fel lehet használni ,,természetes

bels standard”-ként. A többi szokásos kísérásvány közül a krisztobalitot a bentonitok

rendesen nagyobb mennyiségben tartalmazzák. A földpátok és karbonátásványok az

agyagkzeteknek sokszor szintén jelentékeny összetevi, máskor azonban mennyiségük

csekély, csak legersebb vonaluk jelenik meg halványan, így megbízható kimutatásuk

szintén nem könny feladat.

A minségi meghatározásnak egy másik komoly problémája a röntgenanalitika

viszonylag kis érzékenysége. Ráadásul az érzékenység az egyes ásványféleségeknél rend-

kívül változó. így a kimutathatóság alsó határa a jó reflektálóképesség kvarcnál a

radián átmérj Debye — Scherrer kamra használata esetén 1% körül mozog,

kaolinitból 5
— 10% kell a legersebb vonalak megjelenéséhez, montmorillonitból 10—

15% . Keverékekben, ahol részleges egybeesések fordulhatnak el, a helyzet még rosszabb:

illit mellett 15 — 20% montmorillonit is elkerülheti a figyelmet.

A röntgenfelvétel minségi analízise mennyiségi meghatározással is kiegészíthet.

A diagram vonalainak intenzitása ugyanis az egyes komponensek mennyiségével arányos.

A felvételi körülmények változó volta (sugárzás faja, expozíciós id, a film frissesége,

hívása, alapfeketedése stb.) és a keverékekben az intenzitást befolyásoló bels tényezk
azonban a mennyiségi meghatározást bizonytalanná teszik.A film denzitométeres kimérése,

inéginkább regisztráló diffraktométer alkalmazása, exakt intenzitásértékeket szolgáltat,

elbbi azonban igen hosszadalmas, utóbbival pedig, bár örvendetes módon egyre több,

de még mindig igen kevés intézmény rendelkezik. Ezért az ÁIKR-ban az intenzitásbecslés

módszerét megtartottuk és igyekeztünk a szubjektív tévedésektl lehetleg mentessé tenni

.

Ennek érdekében a 3 alapvet agyagásványtípusból egymás között, valamint

kvarcból, 10%-onként standard keverékeket készítettünk. A felvételi körülményeket

mindegyik sorozatnál azonosnak tartottuk. Az egyes felvételek vonalainak intenzitását

becsléssel 1 — 10-ig terjed számokkal jelöltük. Az összehasonlító sorozatok segítségével

így 5% pontosággal meg tudtuk állapítani valamely agyagásvány és a kvarc, vagy két

agyagásvány viszonylagos mennyiségét. Ha több agyagásvány van jelen, azok mennyi-

ségeit legjobb mindig kvarcra vonatkoztatni. Összehasonlítási célra a jellemz, nem szük-

ségszeren a legersebb vonalakat választottuk ki, olyanokat, melyek egymáshoz közel

esnek, s intenzitásuk az összetételváltozásra érzékenyen reagál. A részarányokból már nem
nehéz a teljes összetételt kiszámítani.

Az ilymódon kapott százalékos összetétel még jelents hibákat tartalmazhat.

A legfbb hibaforrás a minségi meghatározás bizonytalansága, különösen igen heterogén

összetétel kzeteknél, ahol a komponensek egy része csekély mennyiségben van jelen, s a

diagramon csak néhány gyenge vonallal jelentkezik.

Utóbbi hibaforrást nagy részben meg lehet szüntetni és mind a minségi, mind a

mennyiségi elemzés pontosságát növelni, ha frakcionálással kapcsoljuk egybe a röntgen-

vizsgálatot.Vagyis a mintát jellemz szemcsefrakciókra bontjuk szét, célszeren olyanokra,

melyekbl annak szemeloszlására vonatkozó legfontosabb adatokat is megkapjuk. Ezáltal

megszabadítjuk az agyagásványokat a nem agyagos kísérktl, és az agyagásványfrakción

belül is el lehet érni bizonyos szétválasztást.

Bentonitos kzetek ioncsere-kapacitásának vizsgálatát Szántó már régóta

szemcsefrakciókra való bontás után végzi. Megállapította ugyanis, hogy még az ásvány-

taniig homogén bentoniton belül is, a montmorillonit tulajdonságai igen ersen függenek

2
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annak szemcsenagyságától és az egyes frakciókon mért értékekbl érdekes összefüggéseket

olvasott ki.

Munkamódszerünk a következképpen alakul: a kzetmintát kb. 1,5 mm szemcse-

nagyságig szétmorzsoljuk, 24 óráig desztillált vízben áztatjuk, majd DIN 1 oo-as szitán

átiszapoljuk. Ezzel a 60 /i-nél nagyobb szemcséket elkülönítjük a kisebbektl. Utóbbi

részbl 15 s. % srség zagyot készítünk és laboratóriumi liidrociklonra adjuk fel. A cik-

lon 20 jtí-nél választ, tehát alulfolyása a 20— 60 // közé es szemcséket, felülfolyása a

20 fi alattiakat tartalmazza.

A ciklon feliilfolyását iszapolással bontjuk tovább. A zagyot bepároljuk, 105 C°-on

szárítjuk, majd Vizes szuszpenziót készítünk a szilárd maradékból. A cserélhet kationo-

kat nátriummal helyettesítjük. Ezért a szárazanyagra nézve 1%, bentonitos kzetnél

4% vízmentes Na2C0 3-t oldunk fel a szuszpenzióban és ismét bepároljuk. Ezután annyi

vízzel vesszük fel, hogy 1 %-os szuszpenziót nyerjünk. Rázógépen 1 órát diszpergáljuk,

majd iszapolóhengerben egyetlen elválasztást végzünk 1 /< szemcsenagyságnál (xo cm,

32 óra). Az üledék feliszapolását megismételjük. Kiülepszik az 1 — 20 fi -s frakció. Az
Az agyagásványok nagyobb részét, kísérmentesen, a szuszpenzió tartalmazza. A végs
elválasztást 2000/perc fordulatszámú centrifuga végzi. Itt az 1—0,5 t'-°s szemcsék üle-

pednek ki. míg a 0,5 /ónéi kisebbek lebegve maradnak. Végül a szuszpenziókat bepárol-

juk, io5°-on szárítjuk, így kerülnek vizsgálatra.

Végeredményben 5 frakcióra bontottuk az anyagot: 1. 0,5 /ónéi kisebb szemcsék;

II. 0,5—1 fi] a III. 1—20 fi] a IV. 20— 60 fi] V. 60 /ónéi nagyobb szemcsék.

Újabban csak 3 frakciót vizsgálunk röntgenanalitikai úton. Kiderült ugyanis, hogy

a durvább frakciók, különösen a IV. és V. nagyrészt szét nem ázott agregátumok, melyek

jelents mennyiség agyagásványt is tartalmazhatnak bezárva. Pl. egyik mintánk V.

frakciójának röntgenfelvételén 20% kaolinitet és 5 — io° u illitet találtunk. A frakciót ers
porítás után ismét iszapoltuk és abból további 7,9%, 0,5 // alatti szemcsenagyságú agyag-

ásványt sikerült kinyerni. Ezért a ciklonozási mveletet elhagyjuk, a nyers minta teljes

egészét 60 fi alá törjük, és ezt a szódás elkezelés után mindjárt iszapolásnak vetjük alá.

A III. frakció ebben az esetben az összes 1 fi feletti szemcsét magában foglalja.

Az egyes frakciókról röntgenfelvételt készítünk, meghatározzuk fajlagos felületü-

ket és néhány fontos kémiai komponens mennyiségét is. Ezek: A1 ,0 3 , Fe,0 3 , K2
0 , ritkáb-

ban Si0 2 , CaO, Na,0 , S0 3 .

Az egyes frakciókban az ásványok különbözképpen dúsulnak fel. A frakciókról

készült felvételeken csak néhány — 3-nál rendesen nem több — ásvány vonalai jelennek

meg s azok azonosítása sokkal könnyebb. Különösen fontos, hogy a legfinomabb frakciók

gyakorlatilag tisztán agyagásványból állnak és azok is szétválnak, minség szerint.

A montmorillonit és halloysit az I.,az illitazl. (és II.), a kaolinit a II. (és III.) frakcióban

dúsul fel. A kísérásványok közül a kvarc legelször a III. frakcióban szokott megjelenni,

ugyanígy a földpát is. A krisztobalit érdekes módon a o
, 5 fi alatti frakcióban is makacs

kísérje a montmorillonitnak. Olyan nagyon hasonló diagramot adó ásványok is meg-

határozhatók egymás mellett, mint a kaolinit-lialloysit, muszkovit-illit-pár, mert elb-

biek a durvább, utóbbiak a finomabb frakciókban koncentrálódnak. Végeredményben

jó átfogó képet, kapunk az agyagkzet ásványairól és azok szemcsenagyság szerinti

eloszlásáról.

Az egyes frakciók mennyiségi eloszlásának ismeretében a talált ásványok mennyi-

ségét a teljes kzetre át tudjuk számítani. Ezzel a pontosság n, mert a frakció röntgen-

felvételének kiértékelésénél elkövetett hiba annál kevésbé befolyásolja a végeredményt,

minél kisebb volt az illet frakció mennyisége. Az érzékenység megnövekedése nnatt

egészen alárendelt mennyiség ásványokat is ki lehet mutatni, olyanokat, melyeknek

Vonalai a szétbontatlan kzet felvételén nem jelentek meg. Azon frakciókról, melyekbl
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kell mennyiség áll rendelkezésre, DTA-görbét is veszünk fel. Ezt a röntgenfelvétel ered-

ményével összehasonlítjuk s az adatokat szükség esetén korrigáljuk. A nyert képet a

kénúai elemzés adatainak segítségével is ellenrizhetjük. Az egyes ásványok képletének

felhasználásával kiszámítjuk a kémiai komponensek elméleti mennyiségét, és ezt a mérési

eredményekkel összevetjük. Teljes egyezés ritka, aminek legfbb oka, hogy az agyagás-

ványok összetétele helyettesítések miatt a legritkább esetben felel meg pontosan az elmé-

letinek. Ha jelents eltérés mutatkozik, az rendszerint valamilyen különleges jelenségre

hívja fel a figyelmet. Ilyen pl. amorf anyag jelenléte. Ez vagy allofán, akkor a különbség az

a.gyag összes kémiai komponensében mutatkozik, vagy lehet amorf kovasav, amorf Al-

hidroxid. Ha az amorf fázis mennyisége nagy, azt a röntgenfelvételen jelentkez amorf-

gyr is elárulja. Legjobb példa erre a kovasavüveget tartalmazó kiömlési kzetek felvé-

telein gy
Takran észlelt 4 Á körüli elmosódott sáv.

Befejezésül a munkamódszert néhány, a kurrens vizsgálati anyagból származó-

példa illusztrálja.

1. A minta jele : 434/1 — 15 átlag, bentonit. Szerencsi-öböl

Az anyagról nyersen és 3 frakcióra való bontás után készült felvétel. A kémiai

komponensek közül az Al
20 3-t és Fe20 3

-t határoztuk meg. Els megállapítás: a kismennyi-

ség kaolinitet a nyers mintában a montmorillonit elfedte. A frakciókra való bontás foly-

tán azonban szemcsenagyság szerint elvált a montmorillonittól és a durvább frakciók-

ban feldúsulva azonosítani lehetett.

7. táblázat

Frakc.
s. %-a

Montm.
0/
/o

Kaoli-
nit
0/
/o

Kvarc
%

Föld-
pát
%

ai 2o3% Összes vas

Frakció
mért számí-

tott

Fe20 3-ban
megadva
%

nyers IOO 60 - 33 7 17,6 17,1 1,92

>1 í*

0,5-1 p
<0,5 ^

45,3
7,9

46,8 O
t-n

O
O

| 20
15

70
35

0
11

8,9
20,1

25,3

0,50
2,27
3,24

Frakciókból
számított 50,8 10,2 34,6 4,5 17,9

A táblázat legalsó sorában az eredeti mintának a frakciók alapján számított-

összetétele található. Figyelembe veend, hogy a nyersanyag felvételén a kaolinit, bár ön-

magában nem lehetett azonosítani, ersítette a montmorillonit vonalait és így annak
látszólagos menynyisége pontosan egyezik a két ásvány összegével. Frakcióra bontás

nélkül a kaolinit elkerülte volna a figyelmet.

Az egyes ásványok képletének felhasználásával kiszámítottuk a kzetnek A1
20 3

tartalmát. Ez a nyers anyag röntgenelemzésének adatai alapján számolva 17,1 %, szem-

ben az analitikailag meghatározott 17,6 %-al. Bár az eltérés kicsi, mégis gyanús, mert
valószín, hogy a jelenlev közel 2 % Fe

20 3
egy része az agyagásványok rácsába van be-

épülve, Ezért a számított értéknek nagyobbnak kellene lennie a mértnél. A frakcióra

bontás útján kapott ásványi összetételbl számított A 1
2
0 3 17,9 %, amely már megengedi

egy kevés vas beépülését.
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2. 330 sz. minta, felit, Szerencs, Feketehegy

Példa az öt frakcióra való bontásra. A bontás itt is elárulta a helyes képet az agyag-

ásványokról. A nyers anyag felvételén halloysitot lehetett felismerni. Ez azonban úgy adó-

dott, hogy az illit (10 Á-s) és a kaolinit egyes vonalai az egyébként kis mennyiség halloysi-

téra szuperponálódtak. De, hogy nem halloysit az egyedüli agyagásvány, arra a K
20 magas

értékei is figyelmeztettek azokban a finomabb frakciókban is, ahol már nem lehetett

földpát.

II. táblázat

Frakc.
s.

%-a

Iliit

%
Kao-
linit

%

Hallo-
ysit

%
Kvarc
%

Föld-
pát
%

Al 2Oa
mért

O/
/o

K,0%
Frakció

mért szá-
mított

nyers 100 - - 20 45 35 14,25 7,28 5,9

>60 fi 52,0 _ 4° ÓO 14,24
13,89

7,85
20—60 fi 14,2 — — — 40 ÓO 8,72
1—20 (-L 21,6 — 15 — 75 10 8,46 5,82

0,5-1 á 4,3 35 35 — 20 10 24,54 5,72
<0,5 ^ 7,9 70 — 30 — — 25,19 5Ü5

Frakciókból
számított 7,o 4,7 2,4 43,6 42,3 7,6

Átszámítás után az értékek az agyagásványok kárára, a földpát javára tolódtak el.

Látható, hogy még 2 — 5 %-nyi agyagásvány egyedi jelenléte is kimutatható. A halloysit

a késbbiekben elektromikroszkópos felvételen is felismerhet volt.

Az ellenrzés a K, O elemzés segítségével történt. Az egységes nyersanyag földpát-

jából számított mennyiség 5,9 %. A frakciók ásványaiból 7'6 % adódik, ami már jól egye-

zik a mért 7,3% -kai.

Jól látszik az agyagásványok szemcsenagyság szerinti szétválása: az halloysit a I.,

azillit az I>II., a kaolinit a II>III. frakcióban koncentrálódik. Megállapítható az is, hogy

a kvarc átlagos szemcsenagysága finomabb, mint a földpáté.

3. 101/3 sz. minta, bentonit, Istenmezeje

III. táblázat

Frakció
Frakc.

s.

%-a

Montra.

%
Kvarc
%

Kriszt.

%
Föld-
pát
%

Kalcit

%
Al.Oa

%

Ossz.
vas

Fe.Oa-
ban %

SiO.

%

nyers IOO 65 2 33 - - 13,24

>1 m 51,6 50 5 37 5 3 n,34 r,56 70,5
0,5—1 M i5,9 70 — 30 —

5 15,95 2,04 80,6

<0,5 á 32,5 70 30 ~ ~ 14,93 2,08 76,4

Frakciókból 59,6 2,6 33,6 2,6 2,4
számított

A frakcióra bontás itt nem eredményezte újabb agyagásvány kimutatását. Annál

érdekesebb, hogy a 0,5 n alatti frakcióban is kíséri a montmorillonitot krisztobalit. Ezt a

kémiai elemzés is igazolja. Ha a montmorillonit Szedleckij - indexét 4-nek tételez-
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zük fel (ahol minden tetraéderes pozíciót Si tölt be), abban 66,7% Si0
2
-nek és 28,3 % A1

2
0 3

-

nak kellene lennie, ezzel szemben jelzett frakció 76,4 % SiCb-t, 14,9 % Al
2
0 3-t és Fe

20 3
-t

tartalmaz. Utóbbi ebben az esetben nyilvánvalóan a rácsba épül és az Al-t helyettesíti, így

összegük, 17,0 % vehet. Ez igen nagy mértékben eltér az elméleti összetételtl. De ha

30 % krisztobalit jelenlétével számolunk, akkor 76,7 % Si02
-t és 19,8 % A1

2
0 3 (+ Fe

20 3)-t

kell kapnunk. A Si02
esetében az egyezés kifogástalan, az Al

2
0

3
-nál további helyettesí-

tésekrl, esetleg amorf fázisról lehet szó.

Method of X-ray examination and fractionation of clay rocks

T. MÁNDY

During the examination of the X-ray diffraction pattems of clay rocks the greatest

problem of the qualitative identifieation and quantitative determinatiou arises in view of

the superposition of the X-ray reflections of the individual mineral components. This

holds true espeeially of the clay minerals fór which the d hk i
values of the most intensive

lines are equal as they all have a similar laminar lattice structure. Therefore, the clay

minerals present in only minor amounts cannot be detected in the majority of cases.

This difficulty is found to be even more pronounced in the X-ray diffraction pattems

perfonned in Debye-Scherrer cells of reduced resolving power which are most frequ-

ently used fór routine analyses of rocks.

The present method is based upon the fact that the grain sizes of the individual

varieties of clay minerals are different, and this difference exists even if various clay

minerals are together present in a rock. The author, after peptization, separated the

fresh rock int suitably chosen grain size fractions, and examined eacli particular

fraction separately. The grain size ranges are as follows:

I. 0— 0,5 micron

II. 0,5—1 micron

III. 1 —20 microns

IV. 20—60 microns

V. over 60 microns

The separation was accomplished by means of laboratory hydrocyclone, elutriation

and centrifuging.

The analyses show that montmorillonite and halloysite have their frequency peaks

In fractions I— II, and kaolinite in fractions II— III. Among the most frequent associated

minerals the quartz, the feldspars and the carbonates occur above all in fractions III—V,
the cristobalite in fractions I—III. Accordingly, the components, present only in amounts
inferior to the sensibility of the instruments, can easily be found in the fractions because

in them alsó the number of the components is substantially smaller.

After the determination of the composition of the individual fractions the minera-

logical balance of components fór the originalsubstance must be completed. This may be

checked and alsó rectified if necessary by means of the balance data computed from
the results of the Chemical analyses fór each characteristic component. I11 this way well

Teproduceable results and sufficient precision (error lower than ±5%) may be obtained

even in the case if the interpretation of the individual analyses performed in the frame-

work of routine examinations is accomplished only by means of visual estimations on
the basis of the checking pattern charts and the relatíve intensities.

The author illustrates the above method by somé practical examples.



24 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, Agyagásvány-füzet

Mcro/i peHTrenoBCKOro n3yqeHHH rjiHHHCTbix nopoA c pa3Ae;ieHneM hx Ha (JjpaxnHH

T. MAHAH

npii peHTreHO-An^paxTOMeTpimecxoAi H3VHCHHH rjiiiHiiCTbix nopoA Hanojiee 3HanH-
TejibHan npoSaewa xojniHCCTBeHHoro onpeAejieHiin h xaqecTBeHHoro OTOjxAecTBJieHiin bo3hji-

Kat'T B CBH3II C HajIOWeHIieM peHTreHOBCKIIX OTpa>KCHllH OTfleJlbHblX COCTaBJlHIOLUlIX MHHe—
pajioB. 3to HBjiflfcTCH ocoeHHG onacHbiM cpeaii rjniHiicTbix MiiHepajioB, Tan xax BejiiiHHHbi

dhki Hanojiee HHTeHCHBHbix jiiihiiíi coBna^aioT, bbiiay (})aKTa, mto bcc rjniHiicTbie MHHepajibi
n.ueioT aHaaoniMHyio CTpyKTypy co cjioiictoü peiueTxoö. rioaTOMy b öojibiniiHCTBe CJiyMaeB
He npCACTaBj". íieTCH B03A10>XHbIAl BblflBJlílTb HajIIIMlie rJIHHHCTblX MHHepajlOB, npHCyTCTByromiIX
b noAHHHeHHOM KOJiiiMecTBe. 3to 3aTpyAHeHiie oÖHapy>KiiBaeTCH b noBbiuieHHOÍi Mepe npii

CbeMKax, BbinojiHAe.Mbix b xaAiepax Debye— Seherrer c Majiow paspemaxuneíi cnocoHOCTbxv
name Bcero ncnojib3yeMbix anfi MaccoBbix aHajiii30B ropHbix nopoA-

jUaHHbin mctoa ocHOBbiBaeTCH Ha 4>aKTe, hto Hanojiee nacTan xpynHOCTb 3epeH OTAejib-
HblX pa3H0BIlAH0CTeíl miIHIICTblX MHHepajlOB HBJTHeTCH pa3JlHMH0H, npimeM 3T0 pa3JiHHiie

0ÖHapy>KiiBaeTCH Aa>xe b cjiynae, ecjin b KaKofi-jiHÖo nopoAe pa3Hbie rjiiiHHCTbie MHHepajibi
npncyTCTByioTBMecTe. riocjie nenTH3auim nopoAa 6buia pa3AeJieHa aBTopoM Ha cooTBeTCTBeHHO
BbipaHHbie rpaHyjiOMeTpimecKMe <j)paxmni h OTAejibHbie (JipaKmiii buiH H3yneHbi hm OTAejibiio.

ripeAejibi rpaHyjiOMeTpiiHecKiix (fipaKunii CJieAyiomiie:

I. 0—0,5 MiixpoHa
II. 0,5—1 MIIKpOH

III. 1 —20 MHKpOHOB
IV. 20 —60 MHKpOHOB
V. CBblUie 60 AlMXpOHOB

Pa3AeJienne (J)pai<min npoii3BOAHJiocb npn noMOiyn JiaöopaTopHoro niAponiiHJiOHa, OTMymi-
BaHiieM ii ueHTpiK^ynipoBaHiieM.

CyAH no AaHHbiM aHajni30B, mohtmopiijijiohiit h rajuiya3iiT oooramaioTcn bo (JipaKumi

1., HJU11IT — B (Jtpak'UHHX I — II., KHOJHIHIlT — B (jipaxmiHX II— III. H3 HHCJia HaMOJiee MaCTblX
conpoBowAaiomnx MHHepajlOB KBapu, nojieBbie uinaTbi ii KapoHa™ BCTpeMaxrrcH npe>xAe
Bcero bo (Jipaxmmx III— V., xpncToÓajiirr — bo (jipaxuHHx I

— III. TaKiiM0pa30M bo (Jjpaxnnnx
jierxo noAAaioTcn onpeAejieHino n Taxiié xoMnoHeHTbi, xoTopue b nopoAe npncyTCTByioT jniiub

b xoJiimecTBax Hii>xe npeAeaa HyBCTBiiTejibHOCTii npnopoB, Tax xax bo (Jjpaxunnx h xojih-

HeCTBO XOMnOHCHTOB 3HaMHTejlbH0 MeHblUe.

nocae vcTaHOBjieHiin cociaBa oTAejibHbix (jipaxnníi caeAyeT paccnnTaTb MiiHepajioni-

Hecxiin öajiaHC oTHociiTejibHo nepBOHaHajibHoro Marepiiajia. 3to mo>xho xoHTpojinpoBaTb
ii npn HeoxoAnMOCTii yTOMHHTb npii noMomn cpaBHHTejibHon Taójuipbi BemecTBeHHoro
cocTaBa oTHociiTejibHO OTAejibHbix xapaxTepHbix xoMnoHeHTOB, cocTaBjieHHon no pe3yjibTaTaM.

xiiMimecxiix aHajni30B. TaxHM oöpa30M xopouio Bocnpon3BOAHMbix pe3yjibTaT0B n yAOBjieT-

BopiiTejibHoíí tomhoctii (norpeuiHOCTb Hii>xe ±5%) mo>xho AOÓHTbcn Aawe b tóm cjiynae,

ecJiH npn npoii3BeAeHini MaccoBbix, cepníÍHbix aHajni30B OTAejibHbie ctjCmxh buin HHTepnpera-
poBaHbi TOJibxo nyTeM BH3yajibHoíí oneHXH Ha ocHOBaHim cpaBHeHiin cepnfi CbeMox n
OTHOCIITejlbHblX IIHTeHCIIBHOCTen.

PaccMaTpiiBaeMbin cnoco HJiJiiocTpupyeTcn aBTopoM Ha Hecxojibxnx npaxTnnecxHx
npiiAiepax.



SÓSAVVAL KEZELT AGYAGÁSVÁNYOK
SZERKEZET-ÁLLANDÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

NEMESNÉ VARGA SAROLTA-SZÉKELY ÁGNES

Összefoglalás: Sósavas kezeléskor az agyagásványok különféleképpen viselkednek.
Az illit és a kaolinit sósavval szemben ellenállók és oldáskor szerkezeti változást nem szen-
vednek. Bentonittal végzett kísérletek során az a tapasztalat, hogy a sósav koncentrációja
és a kezelés idtartamá ersen befolyásolják az agyagásvány szerkezetének állandóságát.
Normálnál valamivel töményebb sósavval melegítve a montmorillonit szerkezete elbomlik
és jellemz tulajdonságait többé nem mutatja, mint azt a kémiai elemzések, a DTÁ és
röntgen-felvételek bizonyítják.

Gyakran eladódik, hogy mészk, vagy dolomit agyagásvány-tartalmát kell meg-
határozni. Ilyen esetben célszerbb a savban oldhatatlan maradékot megvizsgálni, mert

ebben az egyébként csekély agyagásvány-tartalom feldúsul. Felmerült az az aggály, hogy
az alkalmazott savas kezelés az agyagásvány szerkezetét részben vagy egészben megtá-

madja. Ez a gondolat vezetett bennünket arra, hogy néhány ilyen irányú kísérletet

végezzünk. Koblencz Vera ezt a gondolatot már korábban felvetette.

G r i m [4] szerint az agyagásványok savban való oldódására vonatkozó kísérletek

alapveten fontosak, mert olyan tulajdonságokat tárnak fel, melyek más módszerekkel

nem szembeszökek. Könyvében azonban a kérdésre nézve részletesebb felvilágosítást

nem ad.

P a s k és D a v i e s [9] kaolinit oldásával kísérleteztek és azt találták, hogy
a kénsav, mely az agyagásványokat a sósavnál jóval hatékonyabban támadja meg,

20 %-os koncentrációban és l/2 óráig forralva, a kaolinit teljes alumínium-mennyiségének

csak 3 %-át oldotta ki, az illitbl pedig 11 %-ot. Nyomás alatt az oldékonvság meg-
változik, az egyébként oldhatatlan kaolinit és illit elveszti Al-tartalmának legnagyobb

részét. Fenti szerzk szerint az említett kezeléssel a kaolinit Al-tartalmának 70 %-át,

az illit pedig 87 %-át veszti el.

T h i e b a u t [11] 50 %-os sósavval kísérletezett, kisérleti hmérséklet 80-85 C°,

id 2 óra. A kaolinit oldódása 10 %-os.

Wol f [12] 10 g zettlitzi kaolinitet fzött 2 óra hosszat 100 ml 0,02 n sósavval

és 3,1 mg Al
2
0 3-ot oldott ki. Azonos kísérleti feltételek mellett 0,5 n sósavval 53,5 mg-ot

és 5 n sósavval 124,4 mg Al
20 3-ot oldott ki.

Granquist és Gardner S u m n e r [3] texasi bentonitot kezeltek 10 %-os
sósavval különböz ideig. A röntgen- és analitikai vizsgálatok eredményeit hasonlították

össze. A két eredmény nem fedte egymást, mert olyan — valószínleg amorf járulékos —
elegyrész volt a mintában, mely savban oldódik. Az elemzés mindkét anyag koncentrá-

ciójának változását mutatta, míg a röntgen csak az egyikét. A kísérlet szerint a mont-

morillonit gyorsabban oldódik, mint a járulékos oldható anyag. A két anyagot nem
tudták egymástól elválasztani.

O s t h a u s [7] montmorillonitot és nontronitot elemzett sósavas kezelés eltt és

után. Az anyagot xo %-os sósavban oldotta különböz ideig és meghatározta a savban
oldható Fe és A1 mennyiségét. Vizsgálataiból kitnik, hogy ezen elemek oldódása külön-

böz az oktaéderes és a tetraéderes rétegben.
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M a c k e n z i e [6] szerint a csúcsok nagysága az ásvány szerkezetének függvénye,

de az elzetes kezelés is befolyásolja. Mindkettbl a kicserélhet kationokra és a nedves-

ségre következtethetünk, mellyel a minta egyensúlyban volt.

RiosésGonzalez [5] két, Spanyol-Marokkóból származó bentonitot kezelt

sósavval és kénsavval. Az eredmény azt mutatta, hogy a sav bizonyos fokig elroncsolja

az ásvány kristályrácsát. Amikor a kristályszerkezet elroncsolódott, a Si, mely elzleg
Al, Mg és Fe-hez volt kötve, felszabadul és könnyen oldódik 5 %-os forró Na

2C0 3-ban.

Ebbl arra következtettek, hogy a szabad Si nem kristályos, hanem amorf . Azt is meg-

állapították, hogy 5— 20 %-os sósavval vagy kénsavval kezelt bentonitok szabad SiO„ tar-

talma n a használt sav koncentrációjától függen.

Satyabrata Ray, Gault ésDodd [10] különböz mesterséges keveré-

keket készítettek kvarcból, kalcitból, dolomitból és hektoritból, utánozva a tisztátalan

kalcitos-dolomitos mészkövet. Ezeket kezelték sósavval, ecetsavval, hangyasawal és

kationcserél gyantával. Azért választottak hektoritot, mert ez gyorsabban reagál savval,

mint a többi agyagásvány. Röntgenvizsgálattal határozták meg a hektorit mennyiségét

a savas oldási maradékból. Csak félmennyiségi becslést végeztek. Az egyik mesterséges

keveréket 3 mólos sósavval kezelték, 80-85 C °-ra melegítették 1 y2 óra hosszat. A hekto-

rit röntgenvonalait nem észlelték, mert az ásványt a sav elroncsolta. Másik kísérletben

2 mólos sósavval állt a minta 4 órán át szobahmérsékleten; a hektorit ez esetben is elron-

csolódott. Szerzk szerint a savérzékeny agyagásványok melll a mészk vagy dolomit

kivonása csak szobahmérsékleten lehetséges.

Mindezen irodalmi adatokat egybevetve a mi — elssorban gyakorlati irányú —
elgondolásunkkal azt kívántuk megvizsgálni, hogy milyen tényezk mozdítják el az

agyagásvány elbomlását a sósavas kezelésnél.

E célból a 3 agyagásvány-fcsoport egy-egy jellemz képviseljét vizsgáltuk

meg: 1. istenmezejei és komlóskai bentonitot, 2. füzérradványi illitet, 3. zettlitzi kaolinitet.

A következ tényezk hatását vizsgáltuk: 1. a sav koncentrációjának, 2. a savhatás

idtartamának, 3. a sav hmérsékletének hatását. A kísérletek során az eredeti anyagok-

ból, valamint az oldási maradékokból DTA felvételek, kémiai elemzések és röntgenfelvé-

telek készültek.

A minták kezelését igyekeztünk olyan körülmények között elvégezni, amilyen

az ilyenfajta dúsításnál szokásos.

Az anyagot elporítva o, 1 mm-es szitán szitáltuk mindaddig, míg az egész mennyiség

ezt a finomságot elérte. 2-2 g-t mértünk be és 40 ml sósavval való kezelés után vízzel

4-5-ször dekantálva, az utolsó dekantálás után infravörös lámpa alatt szárítottuk az

anyagot mindaddig, míg az üledék a fölötte lev víztl megszabadulva, csak kissé volt

nedves. Ezután 80-90 C°-ra beállított szárítószekrény tetején a mintákat óvatosan

kiszárítottuk.

A vizsgálatok eredményei a következk: Az illit- és kaolinminták minden koncent-

rációjú sósavnak ellenálltak és még visszacsepeg htvel ellátott lombikban koncentrált

sósavas fzés hatására sem mutatott sem a DTA, sem a röntgenfelvétel lényeges változást.

Ezek az agyagásványok tehát ellenállnak a savas kezelésnek.

A bentonit-minták savoldhatóságát az irodalmi adatok útmutatása alapján tüze-

tesebben vizsgáltuk, mivel úgy látszott, hogy itt áll fenn leginkább a kioldás, illetve

szerkezet-roncsolás veszélye. Egyelre két elfordulás mintáival foglalkoztunk. Mind-

kettben Ca típusú montmorillonit van. Mindkét mintából készítettünk kémiai elemzést,

DTA- és röntgenfelvételeket.

A kémiai elemzések eredményeit az I. táblázat mutatja.
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Istenmezejei bentonit elemzési eredményei:

I. táblázat

eredeti
anyag
%

n HCl-el
kezelt

16 órán át
vízf.

%

211 HCl-el
kezelt

1 6 órán át
vízf.
0/
/o

Si02 58,70 68,00 89,22
Ti02 0,11 0,11 0,11
ai 2o3 14,76 10,75 2,33
Fe203 1,87 1,20 0,11
FeO 0,23 0,00 0,00
MnO 0,00 0,00 0,00
MgO 3,57 2,20 0,19
CaO 1,89 0,40 0,30
Na.O 0,11 0,12 0,17
K.Ö 0,23 0,22 0,22
— H.O 12,99 11,82 3,46+h 2o 6,13 5,93 4,23
pao 5 0,03 nyom nyom
co2 0,00 0,00 0,00

100,62 100,75 100,34

Komlóskai bentonit elemzési eredményei:

eredeti
anvag
%

n HCl-el
kezelt

16 órán át
vízf.

%

211 HCl-el
kezelt

16 órán át
vízf.

%

SiOa 57,88 80,48 82,48
Ti02 0,12 0,13 0,1 I

ai 2o 3 17,85 6,99 7,01
Fe 2Os 1,14 0,36 0,27
FeO 0,15 0,00 0,00
MnO 0,00 0,00 0,00
MgO 2,67 1,08 0,62
CaO 1,37 0,19 0,14
Na.O 0,18 0,26 0,16
k2o 0,85 1,18 0,66
-h 2o 11,79 5,50 5,10+h 2o 5,78 4,08 3,37
P205 0,00 0,00 0,00
co. 0,96 0,00 0,00

100,74 100,25 99,92

Az elemzési eredmények szerint már a n HCl-el kezelt minták is mutatnak változást.

Ez a változás a kovasav feldúsulásában, egyéb alkatrészek csökkenésében mutatkozik.

Ez a komlóskai elfordulásnál feltnbb. A 2 n HCl-val kezeiteknél pedig az elemzés

a kovasav ers feldúsulását és egyéb alkatrészek kiesését mutatja.

A DTA-felvételekhez o, 1 g anyagot mértünk be. Az istenmezejei bentonittal több

kísérletet végeztünk (1, ábra), a komlóskai anyagnál már felhasználtuk az elz tapasz-

talatokat és leszkítettük a kísérletek számát.

1. sz. görbe az eredeti anyagot mutatja. Jól látható az els endoterm csúcs,

rajta a Ca-taraj, valamint a 700 C°-os és 900 C°-os endoterm csúcs.

2. sz. görbe. Az anyag n/10 HCl-el állt egy hétig szobahmérsékleten. A kicserél-

het helyzetben lev Ca eltnt, a vízvesztést jelz csúcs 100-300 C° között megváltoz-

tatta alakját. 100 C°-nál a csúcs letompult, az endoterm csúcs felfelé men szára

meredekebben halad, mint az eredeti bentonitnál. A 700 C° és 900 C°-nál lev, a szerkezti

OH elvesztését jelz endoterm csúcsok változatlanok.
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3. sz. görbe, n/10 HCl-el állt az anyag 16 óra hosszat vízfürdn. Minden csúcs

az elzhöz hasonlóan viselkedik.

4. sz. görbe. 11 HCl-el 1 hétig szobahmérsékleten kezelve az anyagot, a Ca-csúcs

itt is eltnik, a 700 C °-os endoterm csúcs kisebb, a 900 C °-os endotemi csúcs még észlelhet.

5. sz. görbe, n HCl-el 16 órán át vízfürdn melegítve az anyagot, a 700 C°-nál

lev endoterm csúcs alig jelentkezik és a 900 C°-nál lev csúcs alig látszik.

6. sz. görbe. 1,1 n HCl-el állt az anyag 16 órán át vízfürdn. Az adszorbciós

csúcs keskenyebb lett, mint az eredeti anyagnál volt, a 700 C°-nál jelentkez endoterm
csúcs ellaposodó és alacsonyabb hfoknál jelentkezik, mint az elz felvételeknél.

7. sz. görbe. 1,14 n HCl-el állt az anyag 16 órán át vízfürdn. Az els adszorbciós

csúcs változatlan az elzhöz viszonyítva, viszont a 700 C ”-nál és 900 C °-nál lev endoterm
csúcsok nem jelentkeztek a felvételen.

8. sz. görbe. 1,2 n HCl-el állt az anyag 16 órán át vízfürdn. A DTA-görbe az

elzhöz képest változást nem mutatott.
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A 6, 7 és 8 sz. görbéken feltüntetett

DTA-felvételeket azért készítettük, mert

igyekeztünk megközelíteni azt a koncentrá-

ciót, amelynél a DTA-görbe már teljes bizo-

nyossággal megváltozik. A kísérletek alap-

ján ez n és 2 n HC 1 között valószín.

9. sz. görbe. 2 n HCl-el 16 órán át

melegítve az anyagot az els endoterm csúcs

alakja teljesen megváltozott, szabályos lefu-

tású, lényegében 200 C°-nál befejezd,
montinorillonitra egyáltalán nem jellemz

görbét mutat. A 700 C°-nál és a 900 C‘-nál

lev csúcsok eltntek.

A 10, 11 és 12 sz. görbék 3 n, 4 n

és 5 n HCl-el kezelt bentonitot mutatnak

be. Az eredmény ugyanaz, mint a 2n HCl-es

kezelésnél.

13. sz. görbe. 10 % HCl-el állt az

anyag 1 napig szobahmérsékleten. Ezt a

koncentrációt azért választottuk, mert a

karbonátok kioldása sok esetben ilyen tö-

1. ábra. Az istenmezejei bentonit DTA-görbéi. 1. Ere-
deti, 2. n/10 HCl-el 1 hét szobahmérsékleten, 3. n/10
HCl-el 16 óra vízfürdn, 4. nHCl-el 1 hét szobah-
mérsékleten, 5. nHCl-eí 16 óra vízfürdn, 6. i,in

HCl-el 16 óra vízfürdn, 7. i,i4n HCl-el 16 óra víz-

fürdn, 8. i,2n HCl-el —
,

9. 2n HCl-el, 10. 3n
HCl-el, 11. 4n HCl-el és 12. sn HCl-el 16 óra víz-

fürdn, 13. 10%-os HCl-el 1 nap szobahmérsékleten.
Fig. 1. DTA-curves of the bentonite from Istenme-
zeje 1. Original substance, 2. Sample treated by n/10

HC 1 fór a week at room temperature, 3. Sample trea-

ted by n/10 HC 1 fór 16 hoursin waterbath, 4. Sample
treated by nHCl fór a week at room temperature, 5.

Sample treated by nHCl fór 16 hours, 7. Sample trea-

ted by 1, i4n HCÍ fór 16 hoursin water bath, 8. Samp-
le treated by i,2n HC 1

, 9. Sample treated by 2n HC 1
,

10. Sample treated by 3n HC1
,
11. Sample treated by

4n HC 1 , 12. Sample treated by 5n HC 1 fór 16 hours

in water bath, 13. Sample treated by 10% HC 1 fór

a day at room temperature.
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ménység sósavval történik. A görbe szerint az els csúcs alakja megváltozik, azonban a

700 C°-os és 900 C°-os endoterm csúcsok jól kiértékelhetek.

A komlóskai bentonitnál azt vizsgáltuk, hogy változik-e a DTA-görbe alakja, lia

ugyanazon koncentrációjú sósavval különböz ideig kezeljük az anyagot (2. ábra).

Az 1. sz. görbe az eredeti anyagot mutatja. Mint az istenmezejei bexrtonitnál,

itt is jól látható az els endoterm csúcs a Ca-

tarajjal, valamint a 700 C°-os és 900 C°-os endo-

term csúcsok.

2. sz. görbe, n HCl-el ]/2 óra hosszat

forraltuk az anyagot. Az els endoterm csúcs

módosult, ellaposodott és 100— 120 C°-nál sar-

kos endoterm csúcsot adott. A 700 C°-os és 900
C°-osendoterm csricsok változatlanok maradtak.

3. sz. görbe, n HCl-el 2 óra hosszat víz-

fürdn melegítettük az anyagot. Az eredmény
ugyanaz, mint az elz kísérletnél.

4. sz. görbe, n HCl-el 16 órán át vízfür-

dn melegítve az anyagot, az els endoterm
csiícs kihegyesed. A 700 C°-nál és 900 C°-nál

lev csúcs alig észlelhet, különösen a 700 C°-nál

lev csúcs ellaposodása feltn.
5. sz. görbe. 2 n HCl-el 1 órán át víz-

fürdn melegítve az anyagot, kétsarkos els en-

doterm csúcsot kaptunk, mint elz esetekben.

A 700 C°-nál lev endoterm csúcs nagysága
csökkent az eredetihez képest.

6. sz. görbe. 2 n HCl-el 16 órán át víz-

fürdn melegítve az anyagot, az els endoterm
csúcs alakja szabályos lefutású, 200 C°-nál lé-

nyegileg befejezd és nem a montmorilloni-

tokra jellemz alakú. Más kiértékelhet csúcs

nem jelentkezett.

7. sz. görbe. 10 %-os HCl-el 16 órán át

vízfürdn melegítve az anyagot, a montmoril-
lonit jellegzetes csúcsai eltntek.

8. sz. görbe. 10 %-os HCl-el 1 napig

szobahmérsékleten állt az anyag. Egy kihe-

gyesed els endoterm csúcson kívül más csúcs
,

.a DTA-görbén nem jelentkezett.

A két bentonit elfordulás mintái nem viselkedtek egyformán. Az istenmezejei

valamivel jobban ellenáll a sav hatásának, illetve a 900 C°-os csúcs kifejezbb. Ez talán

összefüggésben van a nagyobb Mg-tartalommal, amint ezt P a g e [8] említi. B arslrad
[1] által közölt DTA-görbék is azt mutatják, hogy a magas hmérsékleten kialakuló

endoterm csúcsokat már kis szerkezeti változás is befolyásolja, F o s t e r [2] szerint

pedig az endoterm csúcs az ásvány természetétl függ és arányos az oktaédefes helyettesí-

téssel. A kémiai elemzés szerint a bomlás már akkor megkezddik, amikor a DTA-görbe
nem mutat még semmi változást. Különösen érvényes ez a komlóskai minta eredmé-
nyeire.

A röntgenfelvételek — melyeket Nagy István Zoltánné és T a k á c s Tibor

végeztek — alátámasztják a kémiai elemzés és a DTA-felvételek eredményeit.

100 200 300 400500 600 700 800 900 1000

2. ábra. A komlóskai bentonit DTA-görbéi-
1. Eredeti anyag, 2. nHCl-el % óra forralva, 3-

nHCl-el 2 óra vízfürdn, 4. nHCl-el 16 óra
vízfürdn, 5. 211 HCl-el 1 óra vízfürdn, 6. 211

HCl-el 16 óra vízfürdn, 7. 10%-os HCl-el 16
óra vízfürdn, 8. 10%-os HCl-el r nap szo-
bahmérsékleten. — Fig. 2. DTA curves of the
bentonite from Komlóska: 1. Original substan-
ce, 2. Boiling in nHCl fór % hour, 3. nHCl
fór 2 hours in water bath, 4. nHCl fór 16 hours
in water bath, 5. 211 HC1 fór 1 hour in water
bath, 6. 211 HC 1 fór 16 hours in water bath, 7.

10% HC 1 fór 16 hours in water bath, 8. 10%
HC 1 fór a day at room temperature



30 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, Agyagásvány-füzet

Mindkét anyag röntgenfelvételein az eredeti mintán a montmorillonit vonalai

jól kimérhetk voltak és megfeleltek az irodalmi adatoknak. A kezelt anyagoknál igen

jól észrevehet a vonalak intenzitásának csökkenése, illetve részben és egészben való elt-
nése, ami a montmorillonit elbomlását igazolja.

Az istenmezejei bentonit röntgenfelvételeit Nagy István Zoltánné készítette.

Az eredeti anyagban a montmorillonit legersebb vonalai jelentkeztek, mellette kriszto-

balitra jellemz vonalak is. A n HCl-el kezelt minta montmorillonit vonalai gyengülnek,

de egyidejleg a krisztobalit vonalai is. Az 1,2 nHCl-el kezelt minta montmorillonit vona-

lainak erssége kb. azonos az elzvel, a kristobalit vonalaké hasonlóképpen. A 2 n HCl-el

kezelt minta felvétele a montmorillonit egy ers és két gyenge vonalát mutatja, viszont

a krisztobalit vonalak erssége nem ntt az eredeti mintához viszonyítva.

A komlóskai bentonit röntgenfelvételeit Dr. Takács Tibor készítette. Az eredeti

anyag montmorillonit és kvarc vonalait mutatja, n HCl-el jó óra forralás után az anyag
változatlan maradt, n HCl-el 16 órán át vízfürdn melegített anyag röntgenvonalai csak

kvarcot és krisztobalitot mutatnak. 2 n HCl-el 1 órán át vízfürdn melegített minta

montmorillonitra jellemz vonalai gyengék és mellettük kvarc vonalai láthatók. 2 n HCl-el

16 órán át vízfürdn melegített bentonit a röntgenfelvétel szerint csak kvarcból áll.

Ugyancsak kizárólag kvarcvonalakat mutat az a röntgenfelvétel, mely 10 % HCl-el 16

órán át vízfürdn melegített bentonitról készült.

Mindezen eredményeket egybevetve, vizsgálataink eredményeit a következkben
foglalhatjuk össze:

Sósavas kezelésnél a koncentráció, hmérséklet és id egyaránt befolyásolja a

montmorillonitok bomlását, ha nem is azonos mértékben. Már a kétféle bentonitnál is

meglehetsen ers különbséget látunk. A komlóskai elfordulású a kevésbé ellenálló.

Eddigi munkánk gyakorlati haszna talán az lesz, hogy felhívtuk a figyelmet az

irodalmi adatok és a saját vizsgálataink alapján is arra, hogy óvakodjunk a karbonátok

kioldásánál a túlsavazástól és a hhatástól, mert ezek a tényezk a montmorillonitban

szerkezetbomlást idézhetnek el.
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Stucly of the constancy of the structure of clay minerals treated by hydrochloric acid

S. NEMES-VARGA-Á. SZÉKEI,

Y

By examination of limestones and dolomites containing clay minerals it is prefe-

rable to prepare a residue insoluble in acids beeause of the enrichment of the otherwise
scarse clay mineral content. The objection has been raised that the structure of the clay

minerals is attacked wlien treated with hydrochloric acid. The authors have examined the
resistauce against hydrochloric acid, of a representative of eacli of the three major
groups of clay minerals. They analysed (1) bentonite from Istenmezeje and Komlóska,
(2) illite front Fiizérradvány, and (3) kaolinite from Zettlitz.
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The effeet of the following faetors have been examined : coiicentration of the acid,

duration of activity, and temperature.
The samples of illite and kaolinite resisted every concentration of the acid; neither

the differential thermal analysis, nor the X-ray analysis could detect any considerable
cliange. By reason of the evidence of literature and their own experiences the authors state

tliat the samples of bentonite were the most endangered by the destruction of their struc-

ture. DTA, X-ray and Chemical analyses were accomplished fór the original samples and
those treated by hydrochloric acid, from both localities. The results of the analyses suggest
that the silica content is enriched already in the samples treated by n hydrochloric acid,

while the content of the other components shows a decrease. This process was more cons-
picuous in the case of the sample from Komlóska. In tables 1. and 2., colunm 1 shows the
analyses of the original bentonite sample, colunm 2 shows those of the sample subjected
fór 16 liours to water bath, and colunm 3 indicates the analyses of the bentonites that
have been kept fór 16 hours in a 2n HC 1 bath.

In the case of the treatment by hydrochloric acid the concentration and the tempe-
rature of the acid and the time factor equally influence the constancy of the strueture of

the montmorillonite as it is shown by the Chemical analyses and the DTA-diagrams and is,

proved by the X-ray patterns, too.



A ZEOLITOK TERMIKUS BOMLÁSÁNAK VIZSGÁLATA DTA
MÓDSZERREL

PÉCSINÉ DR. DONÁTH ÉVA

Összefoglalás : A zeolitok többirányú vizsgálata során eddig elkészült 19 különböz
zeolitnak és a régebben idesorolt analcimtiak DTA módszerrel való elemzése, az — igen
kis számú — irodalmi adatokkal való összehasonlítása, néhány esetben a hbomlást szenve-
dett anyag röntgenvizsgálata, az egyes endo- ill. exoterm csúccsal jelentkez bomlásfolya-
matok értelmezése.

A vizsgálatok során a következ eredmények adódtak:
1. A zeolitok jellegzetes DTA-görbét adnak, s ezért a DTA alkalmasnak bizo-

nyult zeolit ásványok meghatározására.
2. A zeolitok nagy része 500 C°-ig — kis hánvadban (pl. chabasit) 600 C°-ig —

összes vízmennyiségüket ieadják.
3. A hevítés után röntgennel megvizsgált zeolitok azt mutatták, hogy aránylag

alacsony hmérsékleten — 500 — 600 C° között — számolhatunk a rács szétesésével. A súly-
veszteségi vizsgálatok alapján az eddig még nem vizsgált zeolitokra ez a megállapítás ki-
terjeszthetnek látszik.

4. A zeolitok 500— 600 C -on történ rácsszétesése endoterm folyamat.
5. A zeolitok közül több, magas hmérsékleten más, jól ismert ásvánnyá alakul.

Eddig végzett röntgenvizsgálatok alapján kitnik, hogy a nátrolit — nefelinné (Peng
[12]), a mezolit plagioklásszá (Peng [12]), a chabasit és thomsonit anortittá, ill. bytow-
nittá alakul.

A DTA módszer felhasználási területe számára hosszú idn át mostohán
elhanyagolt ásványcsaládot jelentettek a zeolitok. 1926-ban a japán Kozu, Y a g i

és J i z a i m a r u [8] kezdték elször a jellegzetesen elhelyezked vízmolekulák termikus

eltávolításának módját és lehetségeit kutatni. Nem nagy számban következtek utánuk
— elssorban japán kutatók — akik a zeolitok hbomlási folyamatainak követésére is

vállalkoztak (Koizumi [4, 5] és Peng [12]). Koizumi elsként kísérelte meg
a zeolitok ezen alapuló csoportosítását.

A csoportosítás a dehidratációs folyamatok pontos követése alapján történt és

legtöbbször a DTA-görbékkel is összhangban áll.

Szádeczky-Kardoss E. [15, 16] legújabb munkáiból ismert, hogy a

zeolitok képzdésének tartománya — az általa szerkesztett p t c diagramon is jól szem-

1. ábra. Különböz zeolit-ásványok DTA-görbéi. Magyarázat: 1. Analcim, Bergen Hill,
New Jersey, 2. Nátrolit, Brewig, Norvégia, 3. Nátrolit (laumontit), Monzoni, Tirol, 4. Mesolit, Faröer-
sziget, Dánia, 5. Mesolit, Akureghi, Izland, 6— 7. Thomsonit, Láz hegy, Balatonfelvidék, 8. Skolecit,
Selva, Tavetsch. 9. Skolecit, Thaigerhorn, Izland, 10. Edingtonit, Bohlet, Svédország, n. Gismondin,
Róma, Capo di Bove, 12. Gismondin, Róma, Valerano, 13. Laumontit, Nagyág, Románia. 14. Mordenit,
Conster Co. Idaho, USA, 15. Heulandit, Izland, 16. Heulandit, Thaigerhorn, Izland, 17. Stilbit (dezmin),
Dunabogdány, 18. Stilbit, Izland, 19. Epidesmin, Gelbe Birke, Erzgebirge, Schwarzenberg, Németország,
20. Epistilbit, Nadap, Velencei-hegység, 21 — 22. Brewsterit, Stroncian, Skócia, 23. Phillipsit, Díszei, Bala-
ton-felvidék, 24. Phillipsit, Thüringia, 25. Harmotom. Kongsberg, Norvégia, 26. Harmotom, Andreasberg,
Harz-hegység, Németország, 27. Gmelinit, Glavarm, Írország, 28. Gmelinit, Flinders, Viktória, 29. Chabasit,
Dunabogdány, 30. Chabasit, Rubendörfel, Aussig, Csehország, 31. Levyu, Izland, 32. Faujasit, Kaiser-
stuhl, Németország, 33. Faujasit, Limburg, Rajna vidéke

Fig. 1. Courbes de DTA de diverses minéraux de zéolithe. Légende: 1 . Analcime, Bergen Hill,

New Jersey, 2. Mésotype, Brewig, Norvégé, 3. Mésotype (laumontite). Monzoni, Tyrol, 4. Mésolite, ile

Faröer, Danemark, 5. Mesolite, Akureghi, Islande, 6 — 7. Thomsonite, Láz-hegy, Haüt pays du N du lac
Balaton, 8. Skoletzite, Thaigerhorn, Islande, 10. Edingtouite, Bohlet, Suede, n. Gismondine, Romé, Capo
di Bove, 12. Gismondine, Romé, Valerano. 13. Laumontite, Nagyág, Roumanie, 14. Mordenite, Conster Co,
Idaho, USA, 15. Heulandite, Islande. 16. Ileulandite, Thaigerhorn, Islande, 17. Stilbite (desmine), Duna-
bogdány, 18. Stilbite, Islande, 19. Épidesmine, Gelbe Birke, Erzgebirge, .Schwarzenberg, Allemagne, 20.

Épistilbite, Nadap, Montagne Velence, 21—22. Brewstérite, Stroncian, Écouse, 23. Phillipsite, Díszei,

Haut pays du Ndu lac Balaton, 24. Phillipsite, Thuringe, 25. Harmotome, Kongsberg, Norvégé, 27. Gméli-
nite, Glavarm, Irlaude, 28. Gmélinite, Flinders, Victoria, 29. Chabasite, Dunabogdány, Hongrie, 30.

Chabasite, Rubendörfel, Aussig, Tchécoslovaquie, 31. Lévyne, Islande, 32. Faujasite, Kaiserstulil, Alle-

magne, 33. Faujasite, Limburg, Rhin
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lélheten — nagyobb és a nagyobb nyomású területekre is kiterjed. Ennek a ,,zeolit-

fácies’’-nek többirányú részletes vizsgálata intézetünkben folyamatban van. melynek
egyik részeként a zeolitok eddig kevéssé vizsgált termikus bomlásával foglalkoztam.

Vizsgálataim célja az volt, hogy lehetleg az összes ismertebb és nálunk is gyakori
zeolit ásvány DTA-alapgörbéit felvegyem.

A rendelkezésemre álló zeolitok az Ásvány-Kzettani Intézet gyjteményének és

a Nemzeti Múzeum Ásványtárának anyagából kerültek ki.*

A zeolitok csoportjába tartozónak tekintettem a S t r u n z [14] illetve

Machatschki [9] által is ide sorolt ásványokat és így a sokáig zeolitnak vett analcim

vagy pl. apofillit nem kerültek be.

A zeolitok meghatározása optikai, megjelenési és egyéb nagyon hasonló fizikai

tulajdonságaik (keménység, fény, hasadás stb.) következtében nehéz.

DTA-g örbéik azonban egymástól eltérk és jellegzete-
sek.

A DTA tehát alkalmasnak bizonyult a zeolit ásványok
meghatározására is.

Minden ismertebb zeolit lehetleg 2 különböz lelhelyrl származó darabjának

termikus bomlását jellemz, DTA módszerrel nyert görbéjét ismertetem:

Összehasonlítva az irodalomban már ismertetett zeolitok görbéit az általam fel-

vett 19 fajta zeolitnak és analcimnak 33 görbéjével, a megegyezés igen jónak mutatkozott.

A zeolitok DTA görbéinek összehasonlitó jellemzése

N á t r o 1 i t. Na,(Al
2
Si3O 10 )

• 2H20.

Els éles endoterm csúcsmaximum Peng [12] adatai szerint 455 C°-nál, V. N..

Sveshnikov és V. G. Kuznetzov [17] adatai szerint 350 C °-on, Koizumi
[4] szerint pedig 405 C°-on van. Felvételeim 400 C°-os maximumot mutatnak. Egy szerz
sem tesz említést a görbéken egyébként mindig mutatkozó 300— 350 C° közötti els enyhe

endoterm csúcsról. Felteheten az els kis csúcs a víz eltávolításának kezdetét jelenti,

míg a teljes víztelenedés a második nagy endoterm csúcs után, tehát kb. 500 C°-ig követ-

kezik be. 565 C°-nál újabb kis endoterm csúcsot sikerült kimutatnom — több szerzvel

összhangban — amely a nátrolitnak metanátrolittá való átalakulását, 910 C°-on jelent-

kez enyhe csúcsot, amely — röntgenfelvételek alapján — ersen fellazult kötéseket,

végül az 1010 C°-on újabb endoterm csúcsot, mely a metanátrolitnak nefelinné való áta-

lakulását jelzi.

M e z o 1 i t . Na2
Ca

2
(Al

2
Si3O 10) 3 • 8H„0 .

Koizumi 266 C°-on enyhe, 418 C°-on éles maximumú endoterm csúcsot jelez.

Dehidratációs görbéje alapján 300 C°-ig a mezolit vizének fele lassan, 330 C°-nál, 1/3-ada

gyorsan, míg 650 C °-ig a maradék víz ismét lassan távozik el. Peng felvételeiben

i5oC°-nál kezddik az els endoterm csúcs, maximumát 310 C°-on éri el. Szerinte ez

olykor ketts csúcsként (310— 325 C°) külön is kimutatható. Maximumát 440 C°-nál éri eL

Csúcsmaximum hmérsékletek C°-ban

Koizumi Peng Pécsiné

266
.

310 300
418 440 410— 440

* A Nemzeti Múzeum Ásványtára osztályvezetjének T o k o d y Lászlónak és munkatársainak
szíves segítségükért ezúton is köszönetét mondok.
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A vízvesztés 2— 2— 4 molekulánként következik be. Az 1040 C°-nál jelentkez

exoterm csúcs Peng szerint a plagiokiásszá történ részleges újrakristályosodásból

ered.

Felvételeimen 300 C°-os maximummal jelentkezik egy gyengén megtör csúcs,

mely felteheten az els 2 + 2 mól víz eltávolítását mutatja, míg a második csúcs ketts,

az egyik 410, a másik 440 C°-os maximumokkal. Felteheten az elz szerzk összeolvadó

egy maximumos csúcsait sikerült kettéválasztva megnyerni. A többi csúcshmérsékletek

az irodalmi adatokkal egyeznek.

Skolecit. Ca(Al
2
Si

3
O l0 )

• 3HX).

K o i z u mi [4] 251 C°-on ketts és 460 C°-on egy maximummal újabb endoterm

csúcsokat mutatott ki a dehidratációs görbével, ill. folyamatokkal is összhangban.

Peng [12] 170 C°-on gyenge, 310 C° és 500 C*-os maximumokkal 3 jellemz endoterm

csúcsot talált. Szerinte e két utóbbi csúcs ketts lehet. Az els egy mól víz eltávozását

jelenti, a második alcsúcs a skolecit rács metaskolecitté történ átalakulására utal. A rész-

leges dehidratálódás és átalakulás szoros kapcsolata miatt a csúcs kettsen nehezen

j
elentkezik . Az 500 C °-os csúcs kialakulásának okát 1— 1 mól víz elvesztésével magyarázza,

míg az 560 C°-os csúcshmérsékleten bekövetkez rácsszétesést röntgenvizsgálatokkal is

igazolta. 1050 C°-on az anyag tapasztalatai szerint izotróppá válik.

Az általam felvett két skolecit görbe egymásközti és a fenti adatokkal jó egyezést

mutat. Mindkét maximumnál észlelhet a ketts csúcs jelentkezése, némi hmérsékleti

eltolódással.

Csúcsmaximum hmérséklete C°-ban

Koizumi Peng Pécsiné

170
251 — 2 90
275 310 310
460 — 460— 500 490

560 540

Thomsonit. NaCa
2
(Al 2[AlSi]Si2O 10) 2 •H 2

0.

Thoinsonitra vonatkozóan Koizumi [4] és C a i 1

1

e r [3] végzett vizsgála-

tokat. Koizumi DTA-felvétele során 4 endoterm csúcsot talált, 75 °, 358°, 428° és

523 C°-nál. Az általam felvett két különböz lelhelyrl származó DTA-görbe között

lényeges eltérés nincs* és a Koizumi által felvett thomsonit DTA-görbével elég jó

egyezést mutat.

Csúcsmaximum hmérsékletek C°-ban

Koizumi Pécsiné

75 IOO —
358 360 360
428 420 430

-52 3 460 520

930 960 exoterm csúcsok !

* Ezúton mondok köszönetét dr. Erdélyi János fgeológusnak, aki saját gyjtésébl származó
tiszta thomsonitot volt szives rendelkezésemre bocsátani.

3
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Az eddig már ismertetett zeolitok hbomlási görbéje alapján a csúcsmaximumok
a víz fokozatos eltávozására, az els ketts csúcs második alcsúcsa a thomsonitnak meta-
thomsonittá történ átalakulására utalhat.

Cailler [3] dolgozatának megállapításai azt a gondolatot vetik fel, hogy a
thomsonit 930— 960 C° között jelentkez exoterm csúcsa nem annak anortittá való ala-

kulásából adódik-e? Ennek eldöntése érdekében 1000 C°-ra felhevített thomsonit röntgen-
vizsgálata további feladat.

Edingtonit. Ba(Al
2
Si

3O 10)
• 3H

2
0.

Az általam elsként felvett DTA-görbéjén 3 enyhe endoterm csúcs: 190
°, 360°,

480 C°-os maximummal jelentkezett, éles endoterm csúcs pedig 530 C° és 980 C°-nál. Míg
az els három a vízmolekulák egyenkénti eltávozására enged következtetni, az 530 C°-os

feltehetleg rácsbomlásnak tulajdonítható.

Gismondin. Ca(Al,Si
2Os )

• 4H
2
0.

A két felvett görbe jó megegyezést mutat a 170°, 240°, 290 C°, illetve 340 C°-on

észlelt maximumokkal. Eltérés a 290°, illetve 340°-os harmadik csúcs helyében és az egyi-

ken 820 C°-nál mutatkozó éles endoterm csúcs megjelenésében van. Az egyes csúcsok a

vízmolekulák eltávozására engednek következtetni, de a csúcsok közötti méretbeli jelents

eltérés és a 820 C°-on jelentkez csúcs értelmezése további feladat.

Eaumontit. Ca(AlSi
20 6) 2 • 4IEO.

A laumontit DTA-görbéjénél Koizumi [4] által 71 °, 267°, 431°, 467 C°-nál

talált endoterm csúcsok jól egyeznek az általam felvett nagyági laumontit görbéjének

csúcsmaximumával, a 71 C°-ost kivéve, mely 140 C°-nál adódott. A 350 C'-on történt

fél órás kihevítés, majd súlyveszteségi mérések mutatják, hogy a laumontit 35oC°-ig

leadja vizének kb. felét, míg 500 C°-ig a többit. (A súlyveszteség alacsonyabb ugyan,

mint a Koizumi által közölt dehidratációs görbébl leolvasható érték (8 ill. 14,5%),
ami abból adódik, hogy mindössze fél óráig történt a hevítés egy-egy hfokon, de a fenti

megállapításra jogot ad az eredmény.)

Csúcsmaximum hmérséklete C°-ban

Koizumi Pécsiné

7 i 140
267 2 70
431 460
467 490

Mordenit. (CaNa2K2)
(AlSi50 12) 2 • 7H 2

0.

Koizumi [4] közlésébl ismert, hogy a folyamatos vízvesztésre mutató jelleg-

zetes csúcsmaximum nélküli görbe endoterm reakciót jelez 400 C°-ig. Ehhez hasonló

jelleg az általam felvett mordenit görbe, de a folyamatos vízvesztés 360 C°-nál befejez-

dik. Koizumi -nál nem jelentkezett a nálam 540 C°-nál mutatkozó kisméret endo-

term csúcs — s mivel felvételei csak 700 C°-ig mentek — természetesen a 780 C°-nál lev
sem.
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Heulandit. Ca(Al,Si
7
0 18) • 6H,0 .

Koizumi [4], valamint Koizumi és Kiryama [5] 141, 341 C°-nál

endoterm csúcsokat talált. A dehidratációs mérések alapján a heulandit vizének 65%-át,

szerintük 260 C° alatt elveszti, ami 3 mól víznek felel meg. Ezzel megegyezik a DTA-
görbén mutatkozó els endoterm hajlat. 280 C°-on gyors deliidratáció következik be, a

maradék víz ezután lassan távozik el 600 C°-ig. Ennek nyoma a DTA-görbén a 340 C°-nál

lev endoterm csúcsmaximum. §aját felvételeim egymás között megegyeznek és jórészt

a most ismertetett görbével is hasonlóságot mutatnak. 0— 340 C°-ig folyamatos endoterm
reakciót mutat a görbe, de 19 1 C°-nál — noha az inflexiós pont kb. ide tehet — , csúcsról

nincs szó. Megegyeznek a felvételeim a fentivel a 340 C°-ra helyezhet második csúcsmaxi-

mummal is, azzal a különbséggel, hogy nálam ez a csúcs ketts (340 és 360 C°-on) — talán

a víz fokozatos eltávozásából adódóan — és 450 C °-nál is egy enyhe endoterm irányú

görbület van, valószínleg az utolsó víz mól eltávozását jelölve. A heulandit hbomlási
görbéjén 590— 600 C°-nál kezdd 610 C°-nál maximumot mutató újabb endoterm csúcs

is van. Itt már — mivel az összes víz eltávozott, rácsfelbomlásra, vagy átalakulásra kell

gondolnunk.

Csúcsmaximum hmérséklete C°-ban

Koizumi Pécsiné

191 0-330
340 340

360

S ti Ibit. Ca(Al2Si 7
0 18) • 7HX).

Ennek a heulandittól összetételben 1 mól víztöbbletben különböz ásványnak

DTA-görbéje attól teljesen eltér. Felvételeim egymás között és jellegét tekintve

Koizumi -éval is egyeznek. A nála 191 C°-nak megjelölt max mm nálam 230 C°-nál,

a 261 C°-nak említett pedig 290 C°-nak adódik. Jellegzetessége a görbének, hogy 150 C°-

tól kezdden 6ooC°-ig egy aszimmetrikus V-alakot rajzolva, folyamatos vízvesztést

mutat.

Epidesmin. 3Ca(Na2K 2
)Al

2
Si 60 16 • 2OHX).

Ezen zeolit DTA-görbéje csúcsmaximumait tekintve megegyezik a Koizum
és általam felvett stilbit görbével, egy másutt nem észlelhet 980 C °-os csúcsmaximummal

.

Tehát nemcsak a már P a b s t [n] által leírt röntgenfelvétel, de a hbomlási folyamat

is alátámasztja, hogy ez a zeolit csupán stilbit variáns rombos alakkal.

Epistilbit. Ca(Al
2
Si s0 16)

• 5H20.

A görbe teljesen analóg a stilbitével.

Brewsterit. (Sr,Ba,Ca)(Al
2
Si

6
0 1G)

• 5HX).

Endoterm folyamat indul 50 C°-on, 260 C°-on maximum, majd 320 C°, 450 C°-on

kisebb kimélyülés tapasztalható, 480 C°-nál a vízvesztés befejezdik. Bár a görbe menete

és alakja, a szerkezetileg igen hasonló stilbit-epistilbit menetét követi, felteheten a Sr,

Ba, Ca ionoknak a rácsban való elhelyezkedése következtében a csúcsmaximum az említett
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zeolitoknak 30 C°-al magasabbra 230 C° helyett 260 C°-ra tevdik. Az egyik görbén
feltn méret 840 C°-os maximuméi endoterm csúcs jelentkezik. Megjegyzem, hogy a

darab a Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtárából való és ers pörköldést szenvedett

1956-ban.

P h i 1

1

i p s i t. KCa(Al
3
Si50 16)

• 6H,0 .

A leggondosabb válogatás ellenére sem mutatnak a görbék megfelel és kielégít

párhuzamosságot. A thüringiai darab zeolitja egytl-egyig iker volt, a másik (diszeli) egy
bazaltüreg falára kivált, kevésbé kristályosodott anyag. A plllipsit izomorf lévén a

harmotommal, összehasonlítást tettem a harmotom görbéjével és a thüringiai darab ezzel

hasonlatosságot mutatott. Ezért ezt tekintem a plllipsit hbomlási görbéjének, bár

újabb felvételek feltétlenül szükségesek. A tulajdonképpeni plllipsit vízvesztése 300 C °-ig

csaknem teljesen bekövetkezik. Az összvíztartalma 16,26% és 1/2 óráig 300 C°-on történt

hevítés után 13,15% súlyveszteséget mértem.

Harmoto m. Ba(Al
2
Si 60 16)

• 6H
2
0 .

A 2 felvett görbe egészen a 600 C “-011 történ felteheten rácsszétesésbl, esetleg

rácsátalakulásból származó ketts exoterm csúcsig azonos. Vizét 300 C°-ig leadja, mert a

300 C°— 500 C°-ig történt hevítés során súlyveszteséget nem tapasztaltam.

Gmelinit. (Na
2
Ca) (Al

2Si40 12)
• 6H

20 .

Az általam felvett két különböz lelhelyrl származó gmelinit görbéje jól egyezik

.

Fokozatos és folyamatos a vízvesztés 300 C°-ig, éles endoterm csúcs 340 illetve 370 C°-on.

A 300 C 0
illetve 500 C °-on történt kihevítés és súlyveszteségmérés eredményeként ismét

azt kell megállapítanom, hogy a zeolitvíz 300 C°-ig teljesen elmegy, az éles endoterm csúcs

rácsátrendezdésre utal.

Chabasit. CaNa2(Al2Si40 12)
• 6H

2
0 .

Koizumi [4] a görbét nagyon hasonlónak találta a mordenitéval (ptilotit)

.

Az általam felvett 2 görbe tökéletes egyezést mutat. Egy 220 C°-os maximummal
rendelkez széles, folyamatos vízvesztésre mutató endoterm csúcs és egy éles 870 C°-os

maximumú exoterm csúcs jellemzi a görbét. 600 C°-igaz összes víz eltávozik, röntgenfel-

vételünk alapján az exoterm csiícs anortit-bytownitra mutat.

L e v y n. Ca(Al
2
Si

40 12)
• 6H

20 .

Ennek a ritka zeolitnak csak Islaudból származó darabja állt rendelkezéseimé,

így parallelt nem készítettem. A görbe hasonlít a chabasitéhoz, csak kevéssé élesek a

csúcsok és kb. 50 C°-al alacsonyabban jelentkezett az exoterm csúcs. Vizét folyamatosan

veszti el, szintén 600 C°-ig.

F a u
j
a s i t. Na

2
Ca(Al

2
Si

4
0 12) 2

• i6H20.

Az egyetlen szabályos rendszerbe kristályosodó zeolit különböz lelhelyrl szár-

mazó anyagának DTA-görbéjét egyeznek lehet tekinteni. Meglep, hogy egyike a lég.

* A röntgenfelvétel elkészítéséért Sztrókay Kálmán professzor úrnak és Gyré Gézáné
tud. munkaernek ezúton is köszönetét mondok.
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magasabb víztartalmú zeolitnak és még sem mutat kiugró eudoterm csúcsokat, valamint

folyamatos vízvesztésre is csak közepes öblösödést ad.

További vizsgálatok egyrészt a ritkább és még meg nem vizsgált zeolit görbéinek

felvételére, valamint a még részleteiben nem értelmezett folyamatok felderítésére fognak

kiterjedni.
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Examen de la décomposition thermique des zéolithes pár la méthode DTA

Dr. É. PÉCSI-DONÁTH

Au cours de l’examen complexe des zéolithes on a accompli jusqu'á présent l’ana-

lyse thermique différentielle de 19 zéolithes différents et de l analcime laquelle avait été
rangée dans cette catégorie, et leur eomparaison avec les données peu nombreuses de la

littérature. En outre, on a exécuté l’analyse radioscopique de la matiére affectée pár la

décomposition thermique et on a donné l interprétation des processus de décomposition
reflétés pár un maximum endotherinique ou exotliermique, respectivement.

Les analyses mentionnées fournirent les résultats suivants:
1. Les zéolithes montrent une courbe thermique différentielle caractéristicpie.

Cest pourquoi la méthode DTA s’est avérée appropriée á la détermination des minéraux
de zéolithe.

2. La majorité des zéolithes laisse écliapper toute sa teneur en eau jusqu’á une
température de 500 0

C, tandis que leur minorité (la chabasite pár exemple) la laisse

échapper jusqu’á une température de 6oo° C.

3. Les zéolithes soumises á une analyse radioscopique aprés l echauffement, ont
montré que nous pouvons compter avec la désagrégation de la maille á des températures
de 500 á 600 0

C. Si hon en juge pár les examens de perte de poids, cette constatation peut
étre étendue aux zéolithes qui u’ont pás été étudiés jusqu’ici.

o 4- La désagrégation de la maille á des températures de 500— 600° C représente
un procés endothermique.

5. Plusieurs représentants des zéolithes se eonvertissent, á des liautes tempéra-
tures, en un autre ininéral. Les analyses radioscopiques exécutées jusqu’á présent indi-

quent que la mésotvpese convertit en néphéline (Peng [12]), la mésolite en plagioclase
(Peng [12]), la chabasite et thomsonite en anortite et bytownite, respectivement.



BARNA ERDTALAJ TÍPUSOK AGYAGFRAKCIÓINAK ÁSVÁNYTANI
VIZSGÁLATA

Dr. STEFANOVITS PÁI,— BIDEÓ GÁBOR

Összefoglalás: A szerzk megvizsgálták a különböz anyakzetrl származó barna
erdtalajok agyagfrakcióinak ásványait. A vizsgálatokból megállapították, hogy a talaj-
szelvényben általában ugyanazon agyagásvány vau az egyes szintekben. A lösz mállása
túlnyomóan illitet eredményez, míg az andeziten kialakuló talajokban montmorillonit
mutatható ki. A Bükk-hegységben kialakult talajokban kaolinitet is ki lehetett mutatni az
illit mellett, míg a többi szelvényekben káliföldpát és muszkovit is kimutatható volt.

A talajokban található agyagásványok vizsgálatával több célt kívántunk elérni.

Egy részük általános és elméleti, más részük gyakorlati. Elméleti vonatkozásban választ

keresünk arra a kérdésre, hogyan keletkeznek az agyagásványok a talajban, mert ezeknek

az energiagazdag másodlagos ásványoknak szerepe a földfelszín anyag- és energiagazdál-

kodásában igen jelents. Az agyagásványok minsége és mennyisége felvilágosítást adhat

arra, hogy milyen részfolyamatok útján keletkezett a talaj, tehát a talajgenetika legfon-

tosabb kérdéseire deríthet fényt, mint a kzetbl talajjá válás, vagy az anyag és energia

formáinak változása e folyamatokban. A talaj egyes rétegeinek agyagásványtartalma

és megoszlása tájékoztatást ad a talajban lejátszódó dinamikai folyamatokról, mint

a dialektikus ellentétpárok közül a kilúgzás-felhalmozódásról, az ásványok mállásáról,

és újraképzdésérl.

Gyakorlati célkitzések vezetik azokat a kutatásokat, melyek az agyagásvány-

tartalomnak a talajok fizikai és kémiai tulajdonságaira gyakorolt befolyását kívánják

feltárni. A fizikai talajtulajdonságok közül csak a duzzadást, zsugorodást, szerkezetkép-

zdést, a szerkezet vízállóságát említjük meg, melyek nagyrészt a talajok termékenységé-

nek fizikai tényezit alkotják. Ezek a fizikai jelenségek szabják meg ugyanis a talaj víz-

gazdálkodását, valamint leveggazdálkodását. Az agyagásványoknak a kémiai folyama-

tokban vitt szerepe sémimvei sem kisebb. Elég ha csak az agyagásványféleségek tompító-

képessége, kation-, és anionelnyelképessége, valamint a szelektív adszorpció terén, mu-
tatott viselkedése áll elttünk, és nyilvánvalóvá válik, hogy az itt mutatkozó jelents

különbségek igen fontosak a talajok kémiai viselkedése, ezen keresztül pedig termé-

kenységük kémiai jellegei terén. Nem szabad figyelmen kívül hagyni szerepüket a ta-

lajokban lejátszódó biológiai folyamatokban sem, mert ez utóbbiak ers összefüggést

mutatnak mind a fizikai, mind a kémiai folyamatok által nyújtott feltételekkel.

A szakirodalomban S c h e f f e r [6], Schroeder [7] és Gorbunov [1]

összefoglaló cikkei elssorban a talaj agyagos részének kristályos ásványaival foglalkoz-

tak. Igazolták az agyagásványok ismeretének szükségességét, ha a talajok tulajdonságait

akarjuk jellemezni. Kevés adatot dolgoztak fel azonban oly módon, hogy ebbl a talajok

keletkezésére, a talajban lejátszódó folyamatokra következtetni lehetne. I a a t s c h [2],

Pallmann [4] és Gorbunov [1] már nemcsak a kristályos, hanem az amorf

kolloidok vizsgálatát is fontosnak tartja, hogy ezáltal a talaj agyagos részét egészében

jellemezni lehessen. Hazai viszonyokra vonatkozóan tájékoztató adatokat találunk

Stefanovits [8,9] munkáiban, azonban ezek az adatok általános vonatkozásúak és

több talajtípus egy-egy szelvényét mutatják be. Jelen munkánkban egy talajftípus több

szelvényén végzett vizsgálataink eredményérl számolunk be, és így a levont következ-

tetések részletesebbek, mélyrehatóbbak lehetnek.
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A kiválasztott talajok mind a barna erdtalajoklxoz tartoznak. Választásunkat

indokolja, hogy hazánk területének több mint 60 %-át erdtalaj borítja. Nemcsak az

Északi-Középhegység, valamint a Dunántúli Középhegység és a dombvidék tájait, hanem
az Alföldbe nyúló Nyírség és a Gödölli-löszhát nagy részét is az erd talajalakító hatása

jellemzi. Az éghajlati és a domborzati viszonyok Ramann [5] szerint a barnaföldek

képzdésének kedveznek, és a talajtakaró tarkaságát nagymértékben befolyásolják a kzet-
tani viszonyok. Ha csak a legfontosabb talajképz kzeteket kívánjuk kiemelni, akkor is

andezitek, mészkövek, dolomit és agyagpalák mellett oligocén, pannon üledékeket, vala-

mint a negyedkori homokokat és löszöket kell megemlítenünk.

A vizsgálati anyagot, a talajszelvényeket úgy válogattuk össze, hogy azok a gyak-

ran elforduló típusokat képviseljék és lehetleg különböz talajképz kzeten keletkezet-

tek legyenek. Az egyes szelvényekben az A,B,C szinteket külön vizsgáltuk.

Löszön képzdött talajok közül 6 szelvényt választottunk ki:

H. 13 Bamaföld a Hvösvölgyben,
H. 21 Agyagbemosódásos barna erdtalaj a Hvösvölgyben,

Bk. 1 Gyengén podzolos agyagbemosódásos barna erdtalaj Budakeszin,

Mi. 13 Csemozjom-bama erdtalaj vörös löszvályogon. Forró mellett.

Mi. 14 Csernozjom-barua erdtalaj vörös löszvályogon, Amót mellett,

Mi. 24 Csemozjom-bama erdtalaj Bódva határából, jégzavaros löszön.

Az andeziten képzdött talajok közül két szelvényt mutatunk be: Mátra 19, gyen-

gén podzolos agyagbemosódásos barna erdtalaj,

Mátra 23. savanyú nem podzolos barna erdtalaj (liidroandeziten)

.

1. ábra. Barna erdtalajok DTA-görbéi
Fig. 1. DTA curves of brown wood soils

100 300 500 700 900 C*

Mi13 0-40

Mi 24 0-30,
* K

\/30-60

,60- 100,

\S..
100-160,

2. ábra. Csernozjom-barna erdtalajok DTA-görbéi
Fig. 2. DTA curves of chemozem brown wood soils
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A további szelvények:

Bükk 15 barnaföld, mészkövet kísér vörös agyagon, Bükkplatón,

Bükk 13 savanyú, nem podzolos barna erdtalaj agyagpalán. Malom-hegyen,

Bükk 19 pszeudoglejes barna erdtalaj zöld agyagpalán, a Disznós-patak forrásánál,

Sopron D, savanyú nem podzolos barna erdtalaj leukofilliten,

Kerka pszeudoglejes barna erdtalaj glaciális vályogon.

A vizsgálatoknál az alábbi módszereket alkalmaztuk:

Az anyag leválasztását gyengén ammóniás közegben végzett diszpergálás és ecet-

savas semlegesítés után MgCh-vel való koagulálással végeztük. Az agyagot vízfürdn
beszárítottuk és a szervesanyagot H,0 2-vel elroncsoltuk. Ha sok karbonát volt jelen, akkor

a DTA-vizsgálatok eltt a karbonátokat 2%-os sósavval eltávolítottuk.

Az agyag teljes feltárását Szcs [10] szerint gyors módszerrel végeztük, meg-

határozva a kovasav, vas, alumínium, kálium mennyiségét és esetenként a kalcium és

magnézium tartalmat is.

Ugyanennek az agyagos résznek határoztuk meg a kationkicserélképességét

(T értékét) M e h 1 i c h módszerrel.

A DTA-görbéket ioo*/8 perc felftéssel vettük fel.

A röntgenvizsgálatokat Debye—Scherrer eljárással szüretien Fe sugárzással,

30 kV feszültség és 10 mA áramersséggel, 7
— 8 órás expozíciós idvel végeztük. A felvéte-

leknél a mintaanyagot manyag kapillárisba helyeztük és radián kamrát alkalmaztunk.

Általában a vonalak elmosódtak, nehezen mérhetk, mert diffúzak. Az alapfeketedés

ers. Összehasonlításul M i h e e v [3] adatait használtuk.

100 300 500

M19 A 0-25

B 20-50,

C 50-80,

700 900 C°

—

.BÜKK 15 0-25

25-50

50-70

B 20-55

3. ábra. Barna erdtalajok DTA-görbéi
Fig. 3. DTA curves of brown wood soils

100 300 500 700 300 C‘

BÜKK 19 0 - 10
.

I !~i—^ h— 1 1 í

25-25.
|1 +- i í J

25-65.
,

-—— , 1 1 1

1 1 r

SOPRON 0

KERKA
/ 0-20

B .20-20

4. ábra. Barna erdtalajok DTA-görbéi
Fig. 4. DTA curves of brown wood soils



Stefanovits— Bidló : Barna erdtalajok agyagfrakciói 43

Az adatok ismertetése

A löszön kialakult talajok agyagásványai közt az uralkodó az illit, de a H. 13

felhalmozódás) szintjében montmorillonit jelleg agyagásvány jelenlétét mutatják a DTA-
görbék. Gyakori kísérként jelentkezik a kristályos vashidroxid, melynek gyengén fejlett

endoterm reakciói 300 C° körül mutathatók ki. A Bk. 1, szelvényben ezenkívül kaolinit

is nagyobb mennyiségben fordul el az illit kísérjeként. Az egyes talajtípusok között

is különbség mutatható ki, mert míg a H. 13, H. 21, Bk. 1, a barna erdtalajok típusához

tartozó szelvények esetében a felhalmozódási szintekben találhatók a legnagyobb termikus

reakciókat jelz hullámok, addig a Mi. 13, 14 és 24 jelzés csemozjom-barna erdtalajok

fels, humuszos szintjében. Ez azt is jelenti egyben, hogy ezekben a szintekben a leg-

ersebb az agyagásványok képzdése és itt maradnak meg legtovább változatlan

állapotban.

A röntgenvizsgálatok alátámasztják a fenti megállapításokat (I—VI táblá-

zat) kiegészítve azzal, hogy minden mintában kimutatható kisebb mennyiség kvarc.

A kémiai elemzés alapján megállapíthatjuk, hogy a lösztalajok agyagos részében

a molekuláris viszonyszámok viszonylag kis ingadozást mutatnak és mind káliumtartal-

muk, mind kationkicserél képességük tekintetében megfelelnek az illitnek.

Az andeziten kialakult M. 19 és 23 szelvények lényegesen eltérnek egymástól. Míg
az elbbi talajképz kzete andezittufa, addig a másik hidrotermális hatásra átalakult

Hvösvölgy 13.

I. táblázat

d f d
B
I

d
c
1

6,9 I k
4,96 I P i

4,87 P I k
4,48 4 i, k 4,51 3 i 4,45 I k, i

4,21 I k q 4,23 I k, q
3,67 p I k, q 3,67 2 P q
3,50 I k
3,34 , 5 q 3,33 5

. q 3,32 4 q
3,07 2 1, kalc. 3 ,

08 5 kalc.

2,82 P I i, k 2,82 I i 2,87 I i

2,56 5 i 2,56 4 i 2,56 I i

2,45 I i, k q 2,47 I q. i

2,28 2 q, k
2,12 I i, kq 2,08 I k, kalc.

1,99 I i, k q 1,98 I i 1,97 2 q, 1

1,86 2 k, kalc.
1,81 I q 1,81 I q
1,70 I i, k
1,54 I kq
1,49 2 i, k 1,49 2 i 1,50 I k, i

1,42 I k, i

1,37 I i, kq 1,37 I 1, q
1,29 I i, k 1,29 I 1 1,29 I i, k

1,24 I i

megjelölések Becsült intenzitások

1 = igen gyenge 4 = ers

2 = gyenge 5 = igen ers

3 = közepes

m = montmorillonit

o = földpát (ortoklász'

i = illit

k = kaolinit

q = kvarc
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Hvösvölgy 21.

II. táblázat

d
A
I d

B
I d

C
I

10,4 I i

7,16 I k 7,11 I k 7 ,i 7 2 k
4,93 p I i 4,95 I i

4,82 I k
4,47 4 i, k 4,44 5 1, k 4,49 4 i, k
4,2 7 I q 4,27 4 q
3,69 P I 1, q 3,71 2 1, q
3,32 5 q. 3 , 3° 5 q 3,33 5 q
3 ,i 9 I O?
2,98 I 0?
2,84 P I i 2,82 p I k, i 2,84 p I i

2,57 5 i 2,57 5 i 2,57 4 i

2,45 I q ,

1 4,45 I q, 1 2,45 I q, i

2,34 I q, } 2,39 I k, i 2,36 I k, 1

2,11 I q ,
1

1,98 I k, 1, q 1,99 I k, i i ,97 I q, 1

1,83 I k, q
1,69 p I q, 1 1,69 p I q ’í ,

1,64 I q, 1, k 1,65 I q, 1, k 1,65 I q, ’, k
1,53 I q, k i ,53 I q, k
1,49 2 k, 1 1,49 3 i, k 1,50 2 1, k
1,37 I q, 1 1,37 I q, 1 i ,37 I q, >

1,29 I i í,29 I 1 1,29 I 1

1,24 I i

Mátra 19.

III. táblázat

d
A
I

d
B
I

4,88 p
I i

4,53 3 i

4 ,4 i I m
4,24 I q 4,24 I q
4,07 I

3,68 2 P q 3,68 P I q
3,34 5 q 3,34 5 q
3,20 I O
2,56 2 m 2,56 2 m
2,44 2 q 2,45 I q
2,27 I q, m
2,12 I q, m
1,98 I q i ,99 I q
1,81 3 q 1,80 I q
1,66 I q
1,54 2 q
1,49 I m i ,49 I m
1,46 I q
1,37 3 q, m 1,37 I q
1,28 I q, m 1,28 I q, m
1,25 I q
1,19 I q
1,17 I q
1,15 I q
1,08 I q
1,04 I q
1,03 I q, m



Stefanovits— Bidló : Barna erdötalajok agyagfrakciói 45

Mátra 23.

IV. táblázat

d
B
I d

C
I

10,1 I i

8,3 3
4,95 p I (>)

4,45 5 in 4,48 5 1

3,62 2 i 3,66 2 i

3,33 3 q 3,33 2 q
3,°6 I m 3,08 I 1

2,82 p 2 (ni) 2,83 p I (i)

2,68 I i 2,69 I 1

2,55 5 m 2,57 5 i

2,45 I i 2,44 I i

2,37 I i 2,38 I i

2,98 I i 1,98 I i

1,81 I q 1,82 I q
1,70 I 1, m
1,64 I i 1,64 I i

i,49 4 i, m i,49 3 i

i,35 I i

1,29 I i 1,29 I i

1,24 I i 1,24 I i

Bükk 13.

V. táblázat

d
A
I d

B
I

4,49 3 i

4,46 I k
4,25 3 q

4,19 3 k, q
3,66 p 4 q 3,68 p 4 q
3,32 5 q 3,32 5 q
2,81 p I k

2,63 2

2,57 2 k
2,45 2 q, k 2,45 I q
2,33 I k
2,28 I q, k 2,28 I q, k
2,23 I q ,

2,12 I q, k 2,12 2 q, k
1,98 2 q,k 1,99 I q, k
I,8l 3 q I,8l 3 q
1,69 p I 1,69 I q
1,65 I k, q 1,66 I k
1,53 2 k, q 1,54 3 q .

1,50 2 k 1,50 2 k, 1

1,45 I q
1,41 I q
1,37 4 q 1,37 3 q
1,30 I q 1,29 I 1

1,28 I q
1,25 I q, k 1,25 I q, k
1,22 I q 1,22 I q
1,20 3 q, k 1,20 3 q, k
I,l8 3 q, k I,l8 I q, k
1,15 2 q 1,15 I q
1,08 3 k, q 1,08 I k, q
l,°4 2 k, q 1,04 I k, q
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Kerka

VI. táblázat

d
A
I d

B
X d

C
I

I

7,6 2 k?
7,02 I k

5,5 I k?
4,93 P I i 4,94 P I i

4,49 2 i 4,49 3 i

4,23 I q
3,72 I k

3,68 fi 2 q
3,50 I O 3,52 I 0

,
k

3,34 5 q 3,33 5 q 3,33 3 q
3,i7 I O 3,20 I O
2,98 I O 2,98 I O
2,83 P I i 2,82 1 P i, k
2,57 4 i 2,56 4 i 2,57 2 i

2,45 I q, 1 2,46 I q 2,42 I i

2,37 I 1 2,37 I k, 1

2,12 I q
1,98 I i 1,98 I i i,99 I i

1,81 I q .
1,81 I q 1,81 I q

1,65 I q, 1

1,53 I q 1,53 I q i,53 I q
1,49 2 1 1,50 2 1 i,49 > I 1

1,37 2 q 1,37 I q
1,29 I 1 1,29 I 1

1,19 I q

andeziten képzdött .Nagyon eltér képet mutatnak a DTA-görbék is, mert a i g-es szelvény

erteljes termikus reakcióval szemben a 23-as anyaga alig mutat változást a termikus

vizsgálat alatt. Az M. 19 szelvényben is fennáll az a megállapításunk, mely általában

a barna erdtalajokat jellemzi: a fellialmozódási szint agyagásványainak jól kristályoso-

dott állapota és ennek következményeként jelentkez erteljes termikus folyamatok.

Az agyagásvány típusa montmorillonit, azonban DTA-görbéje eltér a hazai, vagy külföldi

összehasonlító mintáktól, mert a rácsszétesés endoterm hulláma nem 600 és 700 ° között

van,hanem 550° alatt. Kísérje ennek az ásványtípusnak a 850— 900° között kimutatható

gyenge exoterm reakció. Montmorillonit ásványoktól eltér a káliumtartalma is, mely

ugyan kisebb, mint a talajok illitásványaiban, de a típusos montmorillonithoz viszonyítva

még elég nagy. Molekuláris viszonyszámai — ~ = 3,5 — 4,0 körüli értéket mutatnak.
A1203

A röntgenvizsgálatok a montmorillonit jelleget nem zárják ki (III— IV. táblázat).

Az M. 23 szelvény egyes szintjeinek agyagos része közt alig van kimutatható

különbség és közös tulajdonságuk, hogy DTA-görbéiken alig látható termikus folyamat

nyoma. Világosan jelentkezik a kvarc, különösen a feltalajban. Erre a talajtípusra általá-

ban az jellemz, hogy az agyagásványképzdés feltételei nincsenek meg, mert a szétesés,

savanyodás igen ers. A röntgenvizsgálatok segítségével kevés illit és montmorillonit,

valamint kvarc mutatható ki.

A bükki vörös agyagon képzdött talajon a termikus folyamatok erssége a fel-

halmozódási szintben 2—3-szor akkora, mint a feltalaj agyagos részében. Az agyagásvány

típusa a röntgenvizsgálatokkal egybehangzóan illit. Az agyagpalán kialakult két szelvény

a 13-as és a 1 9-es agyagásványai nagyjából hasonló tulajdonságokat mutatnak. Mindkét

esetben a termikus reakciók igen gyengék. Röntgenvizsgálatok alapján a B. 13-as szelvény

agyagos részében kaolinit is kimutatható (V. táblázat), míg a B. 19-es szelvényben illit

van a kvarc mellett, mely mindkét esetben kíséri az agyagásványokat. A B. 19 agyagos

részében ezen felül még foldpát vonalai is jelentkeznek, melyek esetleg klorit jelenlétével

is magyarázhatók.
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Igen hasonló képet mutat a soproni szelvény, de ennek DTA-görbéjén az agyag-

ásványok termikus folyamatain kívül szervesanyag égésébl származó csúcsok is jelent-

keznek, ugyanúgy, mint a Bükk 13 feltalajában. Ennek magyarázatául szolgáljon, hogy

a hidrogénperoxidos roncsolásnak ennek a talajnak a szerves anyagai sokkal jobban

ellenállnak, mint a többi esetben, mert vashoz és alumíniumhoz kötve fordulnak el.

Ezektl a zavaró és a szokásos kezeléssel el nem távolítható csúcsoktól eltekintve az

agyagásványok termikus reakcióinak jelei gyengék és illit típusra utalnak. A röntgenvizs-

gálatok még kevés kaolinit és kvarc jelenlétét mutatják.

A kerkai szelvény agyagásványai közt az illit mellett kevés kaolinitot és orto-

klászt találtunk (VI. táblázat).

Következtetések :

1. A talajszelvényben általában ugyanazon agyagásvány van, az egyes szintek

agyagos része között a minségi eltérés csekély.

2. A lösz mállása folytán túlnyomórészt illit keletkezik, de feltn a lösz elsdleges

ásványainak nagyfokú mállása és az erteljes agyagképzdés. Ez az A— B, valamint a

C-szintek agyagtartalmának különbségével mutatható ki.

3. Az andezit mállása montmorillonit típusú agyagásványokhoz vezet. Ez az aláb-

biakkal jellemezhet:

Andeziten
kialakult

agyagásvány

Bszben
lev illit

Molekuláris viszonyszámok

Si03

r 2o 3

2,5~3,5 3>°~3>5

Kationkicserélképesség 6o~8o me/100 g 40~ 5o me/100 g

K+ tartalom i~2% KjO 2~3% K.O

DTA görbe: erteljes endoterm reakció 100-200°, valamint 5
50° körül és jól látható

exoterm csúcs 87o°-nál.

4. A legerteljesebb mállás és agyagásványképzdés a felhalmozódási szintben

van, mert itt található a legtöbb rendezett rácsszerkezet agyagásvány.

Ennek biológiai magyarázata, hogy a mi erdtalajainkban a száraz nyár miatt

a fák mélyen gyökereznek és a gyökértömeg legnagyobb része 30 és 100 cm között van.

Itt a legnagyobb a szárító hatás, ezért a talajnedvesség és a talajoldat mind felülrl, mind
alulról ebbe a szintbe vándorol. A felülrl leszivárgó savanyú, vasat ésalumíniumot tartal-

mazó, valamint a felhúzódó lúgos talajoldatok találkozása biztosítja az agyagásvány-

képzdés kiindulóanyagát, míg a nyári beszáradás a kicsapódást, az ásványok keletkezé-

sének folyamatát.

5. Az agyagos részek vizsgálatával meghatározható a két alapvet erdtalajképz
folyamat, a podzolosodás, melyben az ásványok szétesése gyorsabb, nnt az újraképzdés,

és így a mállástermékek szabadon vándorolnak; valamint az agyagbemosódás,
melyben az agyagásványok képzdése az uralkodó és ezek csak kis változást szenvedve

vándorolnak a mélyebb szintek felé, ahol kicsapódnak.

6. A talajok agyagos része sok esetben eltérést mutat az üledékes kzetekben sok-

szor tiszta állapotban található agyagásványokkal összehasonlítva. Csak nagy vonásokban
mutatnak egyezést a fbb tulajdonságokban és sok esetben a fbb agyagásványtípusok
között átmeneti helyzetet foglalnak el. Ez származhat egyrészt abból, hogy több agyag-

ásványféleség fordul el egymás mellett, másrészt abból, hogy az agyagásványok kristály-

rácsa nem egységes felépítés, hanem vegyesrácsú.
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VII. táblázat

Barna erdtalajok agyagos részének teljes elemzési adataiból számított molekuláris viszonyszámok
káliumértékek és kationkicserélképesség

Si0 2 Si02 ai 2o 3 k 3o T
k 2o3 Al.O, Fe203 % me/100 g

Hvösvölgy 13.

0— 25 3,34 4,28 3,54 — 54,37
25- 5° 3,25 4,37 2,89 1,40 51,87
70- 3,69 4,97 2,89 2,70 43,43

Hvösvölgy 21.

O— 20 3,37 4 , 3 i 3,54 2,90 55 ,oo
20— 60 3,o6 4,12 2,90 2,25 68,75
60— 80 3 ,i 5 4 ,i 4 3 ,i 8 2,25 73,12
80—120 3,96 5,12 3,39 — 20,00

Budakeszi
0- 35 2,76 3,20 6,62 1,80 35,00

45- 85 2,18
2,61

2,60 5,20
6,88

1,80 42,50
105 — 120 2,97 — 20,00

Miskolc 13.

0—40 3,58 4,40 4,30 2,54 47,87
40- 70 3,04 3,96 3,29 1,82 31,62
70—100 2,92 3,99 2,76 2,43 45,37
IOO— 140 3 ,i 4 3,2 1 2,92 2,34 36,62
240— 290 2,88 3,74 3,36 2,26 60,37

Miskolc 14.

0—40 3,59 3,86 3,86 3,08 46,87
40— 80 3d 4 4,02

4,46
3,56 3,30 39,37

100— 140 3,49 3,6o 2,67 58,75

Miskolc 24.

0—30 3,43 4,00 6,50 2,56 75,00
30- 60 3 ,

8 i 4,64 4,62 2,36 63,12
60— 100 4d 4 5,17 4,02 1,80 67,18

100 — 160 3,54 4,26 4,96 2,18 67,18
160—200 3,89 4,92 3,82 1,70 40,00

Mátra 19.

0— 25 4 , 4 i 5,61 3,69 4,23 55,62
25— 80 2,73 3,32 3,68 2,22 61,87
80— 140 2,16

2,69
4,02 3,65 I,l6 60,62

140— 170 3,33 4,19 1,10 82,50
170— 200 2,92 3,89 3,94 0,50 70,00

Mátra 23.

O— 20 4,95 5,96 4,89 2,12
2,96 62,5020— 50 3,05 3,74 4,45

50— 80 3,56 3,67 3,25 4,60 43,75
80— 3,44 4,14 4,92 4,45 75,62

Bükk 15.

0— 25 4,oi 5,44 2,80 2,80 51,25
25 - 50 3,77 5,28 2,49 — 57,50
50-70 4,00 5,50 2,65 3,00 40,00

Bükk 13.

3-30 4,22 5 ,i 8 4,42 1,50 34,37
40- 55 3,12 4,30 4,02 — 31,25

Bükk 19.

O— IO 4,33 4,93 7,25 3,55 18,76
10— 25 2,84 3 ,

6 i 3,65 3,40 44,37
25- 45 2,69 3,47 3,34 3,50 41,56

45- 65 2,91 3,85 3,07 3,65 46,87

Sopron Dallos-hegy

4 - 35 2,71 3,09 7 ,i 8 4,08 36,87
35- 80 2,73 3 ,i 5 6,50 3,50 50,62
80— 90 2,31 2,92 3,83 2,44 38,12

Jierka

O— 20 4,I
3,36

5,27 3,23 3,75 51,56
20— 40 3,88 6,38 2,90 44,68
80— 90 2,71 3,78 2,72 2,70 51,87
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Mineralogical analysis of the clay fractions of somé characteristic types of brown wood soils

P. STEFANOVITS and G. BIDLÓ

The authors report the results of the analysis of brown wood soils front several
regions of Hungary. Tltey liave established that in the clay fraction of soil samples derived
írom diverse localities the minerals appear dependent upon the parent rock. In the brown
wood soils fortned on loess, they found mostly illite. The brown wood soil forrned 011

andesites exhibits the presence of montniorillouite besides illite, while in the shales of the
Bükk Mountaius, kaolinite is associated witli illite. The analyses were accontplished by a
rapid DTA method and by a Debve— Scherrer X-ray diffraction metliod. The Chemical
analysis of the individual cross-sections of the soils suggested the presence of podsoliza-
tion and of degradation, too.
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MSZERES VIZSGÁLATOK AZ ÁSVÁNYI ÖSSZETÉTEL
MEGHATÁROZÁSÁRA

DR. TAKÁTS TIBOR

Összefoglalás: Ásványi nyersanyagok minsítésénél nagyon lóm’eges, hogy a
kémiai összetételen kívül az ásványi összetételt is ismerjük. Az anyag viselkedése ugyanis
a feldolgozás közben nagymértékben függ attól, hogy az anyag milyen ásványi összetevk-
bl áll és ezeknek egymáshoz képest milyen a mennyiségi aránya.

A közlemény ismerteti azokat a mszeres eljárásokat, melyek alkalmasak az ás-
ványi alkotórészek meghatározására. Röviden tárgyalja a differenciális termoanalitika,
derivatográfia, dilatometria. mikroszkópia, röntgenográfia és infravörös spektrográfja
lényegét és a vizsgálatok folytán nyert adatokból levonható következtetéseket. Minél
több fajta mszert alkalmazunk a meghatározásoknál és minél több oldalról közelítjük meg
a kérdést, annál pontosabb eredményekhez jutunk. Egyetlen mszer a legritkább esetben
tud olyan adatokat szolgáltatni, melyek alapján végleges megállapításokat tehetünk.

A szilikátipari nyersanyagok ásványi összetételének megállapítása rendkívül fontos

feladat. Egyéb jellemz adatokon (vegyi összetétel, égethetség, lágyulási viszonyok stb.)

kívül az ásványi összetétel nagymértékben megszabja az anyag viselkedését a feldolgozás

közben. Ezért nagyon lényeges, hogy a nyersanyagról meg tudjuk állapítani részben azt,

hogy milyen ásványi elegyrészeket tartalmaz, részben pedig azt, hogy ezek az elegyrészek

az anyagban milyen mennyiségi arányban vannak jelen.

Az ásványi elegyrészek felismerésére és meghatározására különböz eljárásokat

dolgoztak ki. A jelen esetben csak a mszeres vizsgálati eljárásokkal kívánunk röviden

foglalkozni. Mint a gyakorlat igazolja, erre a célra az alábbi mszeres eljárásokat tudjuk a

legeredményesebben alkalmazni: differenciális termoelemzés, derivatográfia, dilatometria,

mikroszkópia, röntgenográfia, infravörös spektrográfia.

A differenciális termoelemzési (DTA) eljárásról magyar nyelven is

nagyon jó irodalmi adatok állnak rendelkezésre. Az eljárás lényegérl dióhéjban az aláb-

biakat mondhatjuk.

Ha valamilyen anyagot melegítünk, a melegítés hatására benne htartalom-válto-

zások következnek be. Jól mérhet htartaloin-változással jár az olvadás, a párolgás,

nagyságrenddel kisebb htartalom-változás mérhet a polimorf átalakulások, vagy egyéb,

szilárd halmazállapotban bekövetkez fizikai-kémiai folyamatok közben. Míg a nagyobb

hatásokkal végbemen változásokat felftési, ill. lehlési görbék felvételével jól tudjuk

követni, a kisebb hatásokkal járó változások mérésére ez az eljárás nem elég érzékeny.

Erre a célra alkalmazzuk a differenciális termoelemzést. A vizsgálandó anyagot együtt

hevítjük olyan összehasonlító anyaggal, melyben a szóba jöv hmérséklet-tartományban

sem endoterm, sem exoterm folyamat nem lép fel. Hevítés közben mind a vizsgálandó

anyag, mind az összehasonlító anyag mindenkori hmérsékletét termoelemmel mérjük.

A két termoelemet egymással szembe kapcsoljuk s az ered áramot mérjük. Mindaddig,

míg a vizsgálandó anyagban htartalom-változás nincs, a két anyag egyformán melegszik

és így árammér mszerünk (tükrös galvanométer) áramot nem mutat. Ha azonban a

vizsgálandó anyagban valamilyen htermel vagy hnyel folyamat megy végbe, áram-

mér mszerünk kitér. A mszer kitérését automatikusan rajzoló szerkezetre vihetjük át.

A felrajzolt görbe — a szokásos kapcsolás esetén — endoterm folyamat regisztrálása

közben lefelé, exoterm folyamat regisztrálása esetén pedig felfelé való kitérést mutat-

A DTA-görbe kitéréseit termikus csúcsoknak szokás nevezni.
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V A

A készülékek leírásával ezen a helyen nem foglalkozunk, erre vonatkozólag a DTA
ankéton elhangzott eladásokra hivatkozunk. Megemlítjük, hogy nálunk mindjobban

elterjed a Kliburszky — Földváriné -féle ,,gyors” DTA készülék. A kemence

kisméret és hkapacitása lehetvé teszi a gyors felftést. Szemben a szokásos másfélórás

idtartammal, ezzel a kemencével 12 — 15 perc alatt el lehet érni az 1000 °-os hmérsék-

letet. Természetesen a lehlés is sokkal kevesebb idt vesz igénybe. Mintatartó gyanánt

platina hüvelyeket elnyös használni. A ter-

mikus görbét legcélszerbben automatikus

rajzoló-szerkezet segítségével nyerhetjük, vagy

fotografikus úton rögzítjük az egymással szem-

bekapcsolt termoelempár áramát.

Egyes anyagok vizsgálatánál iooo°-nál

nagyobb hmérséklet elérésére is szükség vau,

nyersanyagok minségi vizsgálatánál azonban

az iooo°-ig terjed vizsgálat legtöbbnyire kielé-

gít. Sorozat-mérések céljára olyan készüléke-

ket is szerkesztettek, melyekben egyidejleg

több ismeretlen anyagot tudunk elhelyezni és

így egy felftéssel egyszerre több görbét nyer-

hetünk.

A tiszta anyagok jellemz DTA-görbéi az

irodalomban több helyen megtalálhatók. így is-

meretlen anyagunkat aránylag könnyen azo-

nosíthatjuk (pl. kaolinit, illit, montmorillonit

görbéje) (1. ábra). Bonyolódik természetesen a

helyzet akkor — és ez a leggyakoribb eset —

,

ha anyagunkban egyszerre több olyan alkotórész

van, melyekbenkülönbözhfokokon játszódnak

le endoterm vagy exoterm folyamatok. Ilyen

esetben a különböz kitérések egymást za-

varják, a csúcsok részben vagy egészben fedik

egymást vagy alakjukat változtatják. Gyakorlat kérdése, hogy bonyolult esetben megfele-

len ki tudjuk-e értékelni a DTA-görbét.

A kiértékelés megkönnyítésére különféle megoldásokat alkalmazhatunk. Pl. egy

nagyobb endoterm kitérés 550
0
és 600 0 között a kvarc 573°-os kitérését teljesen elfedheti

és így a kvarc jelenléte a görbérl nem ismerhet fel. Ebben az esetben úgy segítünk

magunkon, hogy lehlési görbét is készítünk. Lehlés alkalmával a nem megfordítható

reakciók (hokozta disszociáció, vízeltávozás következtében beálló kristályrács-szétesés

stb.) nem jelentkeznek a görbén, a kvarc reverzibilis a;T /5 átalakulása azonban végbe-

megy és ez a reakció exoterm csúcs alakjában jelentkezik. Ha tehát ez a csúcs a lehlési

görbén megjelenik, anyagunk kvarcot is tartalmaz. Más esetben úgy tntetjük el a zavaró

kitéréseket, hogy a zavaró kitéréseket okozó anyagból megfelel mennyiséget az össze-

hasonlító mintába is keverünk (Földváriné — Kliburszky eljárása). A szük-

séges mennyiséget kísérletsorozattal állapítjuk meg. Ilyen módon sikerült kimutatni a

bombolyi kaolinban a nakritot dickit mellett.

Megfelel és jól kiértékelhet DTA-görbék készítéséhez megfelel gyakorlat

szükséges.

A kitérések nagyságát, alakját és pontos helyzetét nagyon sok körülmény befolyá-

solja: a szemnagyság, a mintatartóban való tömöttség, a felftési sebesség, a készülék

konstrukciója stb. Mindenesetre fontos, hogy DTA-felvételeinket mindig ugyanazzal a

1. ábra. Kaolinit (a), illit (b), és montmoril-
lonit (c) DTA-görbéi — Fig. 1. DTA-curves
of kaolinite (af, illite (b), and montmorillo-

nite (c).

4
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készülékkel és teljesen egyforma körülmények között készítsük, hogy a küls körülmények
okozta hatásokat kiküszöbölhessük.

A DTA-görbék alapján történ mennyiségi meghatározásokra is kidolgozott mód-
szerek állnak rendelkezésre.

A derivatográf nev mszert magyar mérnökök szerkesztették (P a u 1 i k
F., P a u 1 i k J. és Erdey L.). A következ négy görbe egyidej automatikus fel-

vételére alkalmas: hmérsékleti görbe, DTA-görbe, termogravimetrikus (TG) görbe és

derivált termogravimetrikus (DTG) görbe. A TG görbe nagyon érzékenyen jelez minden
olyan reakciót, mely hevítés hatására bekövetkez súlyváltozással jár. A DTG görbe a,

kitéréseket még jobban kihangsúlyozza és szemléltetvé teszi, amennyiben a súlyváltozás

sebességérl ad felvilágosítást. A DTA és DTG görbék egyidej felvétele megbízható

kiértékelést tesz lehetvé és kiküszöböli azokat a nehézségeket, melyek akkor szoktak

mutatkozni, amikor a DTA-görbét és a DTG-görbét külön-külön készülékkel határozzuk

meg. Többek között ugyanis pl. a felftési sebességet sohasem tudjuk két különböz
készülék esetében olyan pontosan összehangolni, hogy a kiértékelésnél zavarok vagy pon-

tatlanságok ne mutatkoznának.

Súlycsökkenést vagy súlynövekedést leggyakrabban az. alábbi folyamatok okoz-

hatnak :

1. kémiailag nem kötött víz eltávozása;

2. kénnailag kötött víz eltávozása;

3. gázleadással (CO,, S0 3 stb.) járó reakciók;

4. oxidációs folyamatok;

5. OH gyökök leszakadása.

A derivatográfos görbék alapján könnyebben tudunk értelmezni, illetleg ellen-

rizni olyan folyamatokat, melyek htartalom-változással járnak és a DTA-görbén endo-

term vagy exoterm kitérés alakjában jelentkeznek. Ha pl. egyik DTA-csúcsról feltéte-

lezzük, hogy víz vagy gáz eltávozása okozza, ezt a l'G-görbével könnyen ellenrizhetjük,

mert ebben az esetben a TG-görbe súlyveszteséget jelez. Ha ez az eset nem áll fenn, akkor

a DTA-görbén mutatkozó csúcsot másként kell értelmeznünk, pl. szerkezeti átrendez-

déssel.

Példaképpen bemutatjuk egy szegilongi kaolin-minta (2. ábra) és egy komlóskai

montuiorillouit-minta (3. ábra) TG- és DTG-görbéit.

A kaolinról készült DTG-görbe els csúcsát (a TG-görbe els lépcsjét) 100°

körül az adszorbeált víz eltávozása okozza. Ez a minta halloysitos jellegére utal. A szer-

kezeti víz eltávozását jelzi a 600° eltt megfigyelhet csúcs, illetleg TG-lépcs. A DTA-
görbén 95o°-on mutatkozó exoterm csúcs a súlyváltozási görbéken nem jelentkezik, ezen

a hfokon tehát súlyveszteséggel nem járó átkristályosodás zajlik le. A montmoriHonit

DTG-görbéjén 100 0
és 200 0 között mutatkozó nagy kitérés, illetleg a TG-görbe ers

legörbiilése az adszorbeált nagy mennyiség víz eltávozásának a következménye, a

700
0

és 800 0
közötti súlyveszteség a szerkezeti víz eltávozását jelzi. A súlyváltozási

görbéken több effektus nem észlelhet, amibl az következtethet, hogy a montmorillo-

nitok DTA-görbéjén 900° körül megjelen endoterm csúcs nem víztartalom eltávozásából,

ill. OH-gyökök lekapcsolódásából származik.

Az agyagok ásványi összetételére nagyon jellemz adatokat nyerhetünk úgy is,

hogy hokozta tágulási viszonyaikat tanulmányozzuk. A tágulás mérését d i 1 a tó-
in é t e r r e 1 végezzük. A dilatometria már régóta használt módszer, de a mérmszerek
mind jobban és jobban tökéletesednek. Korszer mszerek optikai berendezéssel mköd-
nek és a dilatációs görbét a hmérséklet függvényében automatikusan rajzolják. Hazánk-
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bán a Bollenratli -féle és a Cheveuard -féle készülékek a legelterjedtebbek.

A Bollenrath -féle készüléknél a mérésre kerül mintadarabot egyik végén zárt

kvarccs megfelel nyílásába helyezzük. Amennyiben összehasonlító mérést végzünk, az

összehasonlító standard anyagot, mely a használt hmérsékleti tartományban nem mutat

szerkezeti változást, egy párhuzamosan elhelyezked ugyanilyen kvarccsbe tesszük.

A mintatartó kvarccsövekre húzzák rá a sínen elmozgatható kemencét. Amennyi-
ban a mintadarab két vége nem lenne egymással párhuzamos, ennek kiegyenlítésére
kétoldalt megfelelen csiszolt közbüls kvarc darabkákat alkalmazunk. Ezeknek a közve-
títésével támaszkodik a mintadarab egyik végével a kvarccs beforrasztott végéhez,
másik végével egy — az elbb említettnél sokkal kisebb átmérj — kvarccsövecskéhez,
mely utóbbi a mintadarab tágulását optikai rendszerre viszi át. Megfelel szkít nyíláso-

kon átengedett fényforrás képe a fényérzékeny papíron fénypont alakjában jelentkezik.

A fénypont a mintadarab tágulása-zsugorodása folytán függleges irányban elmozdul.
Az elmozdulás nagysága az eredeti hosszváltozás kétszázszorosa (ez szükség szerint négy-
százszorosra, st nyolcszázszorosra is fokozható) . A fénypont vízszintes elmozdulását az
összehasonlító standard -anyag hosszváltozása irányítja, mely a hmérséklet függvényében
ismeretes. A készülékkel abszolút mérést is végezhetünk úgy, hogy összehasonlító anyagot
nem alkalmazunk, hanem csak egy mintatartó kvarccsövet használunk és ebbe helyezzük
a vizsgálatra kerül mintát. Ennek hosszváltozása folytán a fénypont függleges irány-
ban változtatja helyzetét. A fénypont vízszintes elmozdulását, mely a hmérséklet szám-
szer változását jelzi, úgy érjük el, hogy a hmérséklet mérésére szolgáló pallaplat term-
elem áramát tükrös galvanométerbe vezetjük s a galvanométer tükrét a fénysugár útjába
állítjuk. A hmérsékletet egyidejleg megfelelen kalibrált mszeren leolvassuk. Az elér-

het legmagasabb hmérséklet noo “.Szükség esetén a mérést tetszésszerinti gáztérben,
illetleg vákuumban is elvégezhetjük.

A Chevenard -féle készülék ugyancsak fotografikus úton regisztrálja a kiter-

jedési görbét, ellenrzött atmoszférában történ mérést tesz lehetvé, összehasonlító

anyaggal dolgozik s nagy elnye fent említett készülékkel szemben, hogy automatikus

200 400 600 800 1000C '

200 400 600 800 10000°

2. ábra. Kaolin derivatogramja
Fig. 2. Derivatogram of kaolin

3. ábra. Montmorillonit derivatogramja
Fig. 3. Derivatogram of montmorillonite
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programszabályzó berendezése van. Hátránya viszont, hogy a görbét nem derékszög
koordináta-rendszerben rajzolja és a szokásos százalékos kiterjedési görbét a regisztrált
adatokból számítás útján kell megszerkeszteni.

A mintadarab elkészítése kivágással vagy csiszolással történik, laza összeállású

vagy porszer anyagok esetében pedig sajtolás-

sal. A sajtoláshoz szükséges nyomás anyagon-
kint változik, általában 400 kg/cm2

.

A 4. ábrán a három f agyagásvány, az

5. ábrán kvarchomok jellegzetes dilatációs fel-

vételeit láthatjuk. Több agyagásványt tar-

talmazó anyag esetében a dilatogramok

összetettek lesznek és kiértékelésük bonyo-
lulttá válhat.

Dilatométerrel a polimorf átalakulások

könnyen követhetk. A htágulási görbék alak-

jából esetenként a kristályos szerkezet hibáira,

vagy egyes ionok elhelyezkedésére is követ-

4. ábra. Kaolinit (a), illit (b) és montmoril- 5. ábra. Kvarchomok dilatogramja — Fig. 5.
lonit (c) dilatogramja — Fig. 4. Dilatogram Dilatogram of quartz sand
of kaolinite (a), illite (b), and montmorillo-

nite (c)

keztethetiink. A dilatogramok érzékenyen jelzik a kristályos szerkezet melegítés hatá-

sára bekövetkez összeomlását, vagy egyéb strukturális változásokat is.

A közönséges fénymikroszkóp nagy segítséget nyújthat az ásványi össze-

tétel vizsgálatánál. Ha anyagunk elegend nagy kr-istályszemcséket tartalmaz, a külön-

böz kristályfázisok felismerése nem okoz nehézséget. Vékonycsiszolatban meg tudjuk

határozni a szemcsék alakját, hasadási irányokat, ikerképzdést, zónás felépítést, kioltási

viszonyokat, törésmutatókat stb. Integrációs asztal segítségével az egyes összetevk

százalékos mennyiségét is ki tudjuk mérni.

Az integrációs asztal olyan berendezés, melynek segítségével a tárgyat egyirányban
hat különböz — finom beosztású — csavarral tudjuk elmozdítani. Minden csavarnak
más-más kristályos fázis felel meg. Egy-egy csiszolaton több irányban végighaladva meg-
bízható százalékos adatokhoz juthatunk. Laza kzetekrl is készíthetünk vékonycsiszola-
tokat úgy, hogy a kzetet csiszolat-készítés eltt kanadabalzsammal vagy valamilyen
alkalmas mgyantával itatjuk át. Agyagos kzetben is szoktak elfordulni megfigyelésre
alkalmas nagyságú kristályszemek, sokszor azonban a szemnagyság már annyira kicsi,

hogy az anizotrópián kívül már csak a törésmutató meghatározására van mód. Nagyon
alkalmas a mikroszkópos megfigyelés az üveges fázis mennyiségi kimérésére.
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Kolloidális szemnagysággal rendelkez kristálykák meghatározása fénymikrosz-

kóppal már nem lehetséges. Ilyen szemnagyság esetén elektronmikroszkópos
vizsgálatokkal tudunk célunkhoz közelebb jutni. Az elektronmikroszkóp segítségével

meg tudjuk határozni a szubmikroszkópos szemeeskék alakját, méretét és a szemecskék

eredeti elhelyezkedését. Fontos feladat természetesen az anyag megfelel diszpergálása,

mert aggregátumok a vizsgálatra nem alkalmasak. A tárgytartó kollódium vagy manyag
hártyával (ioo— 150 Á) bevont fémrostély. Az elektrolitban diszpergált anyagot a hár-

tyára felcseppentjük és a felesleget leszívjuk. Beszárítás után a preparátum vizsgálatra

kész, szükség esetén felvétel készíthet róla. Szokásos módszer a szemcséknek fémgzzel
történ árnyékolása. Ez részben a képet plasztikusabbá teszi, részben pedig módot ad a

vastagság meghatározására. Az eredeti kzetet úgy vizsgáljuk, hogy vagy vékony lenyo-

matot (replika) készítünk a felületérl manyag vagy rágzölt szénréteg segítségével,

vagy polimerizálódó manyagba ágyazva vékony metszetet (200— 250 Á) készítünk belle.

Példaképpen megemlítjük, hogy elektronmikroszkópban a kaolinit kristálykái

szép hatszögletes, határozott körvonalú alakban jelennek meg abban az esetben, ha a

kristályok épek. A halloysit ,,csöves” kristálykái nagyon jellemzek és jól felismerhetk.

A jelenlev ásványos elegyrészek felismerését nagymértékben elsegítik a finom-

szerkezetre irányuló röntgenvizsgálatok. Kvalitatív vizsgálatok esetén erre

a célra egyszer Debye — Scherrer -féle felvételeket szoktunk készíteni. A nyert

diagramot ismert szerkezet anyag diagramjával hasonlitjuk össze s így állapítjuk meg-
az azonosságot. A röntgenvizsgálatok elnyössége kidomborodik, ha meggondoljuk rész-

ben azt, hogy a felvételek készítéséhez por alakú mintát használunk s agyagjaink úgy is

csak apró szem kristályhalmazok alakjában állnak rendelkezésre, másrészt azt, hogy egy-

egy felvételhez századgrammnyi, szükség esetén néhány milligrammnyi anyag elegend.
A finom porrá tört anyagot monochromás röntgensugarak útjába állítjuk. Tekin-

tettel arra, hogy a finom kristályporban mindenféle kristálytani orientáció elfordul,

azok a sugarak, melyek eleget tesznek a B r a g g -féle egyenletnek (nA = adsin) kúpok
alakjában refletálódnak. Ezek a kúpok a preparátumot körülvev filmet vonalakban
metszik (6. ábra). Az egyes vonalpárok-

nak a középponttól számított helyzete, f H l l / ^ ^ b \ \ W T

valamint intenzitásuk jellemz az egyes

kristályfajtákra.

A preparátum elkészítése úgy tör-

ténik, hogy az anyagból 0,1 —0,3 mm át-

mérj, 10—15 irLrn hosszú henger ala-

kot készítünk, mégpedig úgy, hogy a finom porrá tört anyagot vékony falú rönt-

genamorf anyagból készült kapillárisba töltjük, vagy megfelel kötanyaggal pálcikává

formázzuk. Felvétel közben a preparátumot forgatjuk, hogy ezzel is növeljük az

interferenciát adó kristályok számát.

A Debye— Scherrer -féle porfelvételi eljáráshoz leggyakrabban a Cu vagy
Fe antikatódok Ka sugarait használjuk, a fi sugarakat megfelel szrvel visszatartva.

Azt, hogy adott esetben milyen K-sugárzást használunk, elssorban az anyag kémiai

összetétele határozza meg: nem szabad ugyanis olyan sugárzást használni, mely a vizs-

gálandó anyagot magát is sugárzásra gerjeszti. Pl. vastartalmú anyagokhoz hosszabb

hullámhosszúságú, F'eKa röntgensugarakat használunk, nem pedig a rövidebb CuKa
sugarakat. A kiválasztásnál a kristály rácsállandója is szerepet játszik: nagy rácsállandójú

.anyagok nagy hullámhosszúságú sugarakat kívánnak.

A felvev kamra rádiuszát is helyesen kell megválasztanunk: kis rácsállandójú és

egyszer felépítés anyagoknál jól megfelel az olyan kamra, melynek átmérje 57,2 mm,
mert ebben az esetben a pordiagram szimmetrikus vonalainak milliméterben lemért távol-

6. ábra. Röntgen pordiagram — Fig. 6. X-ray dúst
pattems
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sága a kétszeres hajlásszögnek felel meg fokokban. Xagv rácsállandójú, vagy polikristályos

anyagokhoz kétszer ilyen nagy átmérj felvev-kamrát elnyös használni, ilyenkor az

egymáshoz tartozó interferencia-vonalak közti távolság mm-ben kifejezve a négyszeres

hajlásszöget adja. A kamra átmérjének növelése mindenesetre együtt jár az expozíciós

id megnövekedésével. Normál kamrával agyagásványokat tartalmazó minta— a használt

sugárzástól, az interferenciát elidéz kristály minségétl és az elektromos adatoktól

függen — átlagban 2 — 8 órás expozíciós idt kíván, kétszer akkora méret kamrát hasz_

nálva négyszer ennyit. A rácsállandó értékét (d) a fentemlített egyenletbl

X = 2dsin 0

számítjuk, miután a d hajlásszöget fenti módon a filmen kimértük. X értéke CuKa sugárzás-

esetében 1,54 A, FeKa sugárzás esetében pedig 1,93 Á.

A röntgenfelvétellel nyert interferencia-vonalak különböz tulajdonságai lehetvé
teszik, hogy az anyag kristályos állapotára következtethessünk. így pl. a reflexiók vonalai

egyenletes feketedés helyett pontsorokból állhatnak, a vonalak feltnen szélesedhetnek

vagy elmosódhatnak, vagy intenzitásuk — különösen a nagy hajlásszög reflexiók ese-

tében — az alapfeketedés egyidej ersödése mellett anomálisan gyengülhet. Ha a prepa-

rátumot felvétel közben nem forgatjuk, a pordiagram reflexiói egyes interferencia-pontok

alakjában jelenhetnek meg. Ebbl általánosságban az következik, hogy a közepes kristály-

nagyság 1 fi felett van. 10 fi és 100 fi közötti szemnagyságnál már nagyon durva pontok

jelentkeznek. így módunk van a kristálynagyságot becsülni. Polikristályos anyagok ese-

tében (ha a preparátumot nem forgatjuk) gyakran elfordul, hogy egyik összetev ref-

lexiói pontsor alakjában jelentkeznek (pl. kvarc), a másik összetev reflexiói pedig össze-

függ vonalakat adnak (pl . finomszem agyagásvány) .T alakú vagy pikkelyes kifejldés
kristály hosszirányban nagy, keresztirányban kis interfereuciapontot ad. A normális

bels felépítés kristály reflexiói élesek, jól elhatároltak. Az interferencia-foltok periferikus

elszélesedése zavart felépítés kristályra utal. A reflexiók radiálisán elszélesednek, ha az

átlagos szemnagyság 0.1 fi alatt van. Ugyanilyen elszélesedést okozhatnak a kristályrács-

ban fellép zavarok (rácshibák) is.T alakú, vagy leveles habitusú kristályoknál elfordul-

hat, hogy a reflexiók egy része kiszélesedik, más része éles. Ez azt jelenti, hogy a kristályok

egyik irányban 1 fi alatti kiterjedések, más irányban 1 fi-t meghaladja a nagyságuk.

A reflexek kiszélesedése ugyanis fordítottan arányos az egymás mögött fekv síkhálók

számával. A reflexiók intenzitása is változhat. Ha olyan vonalintenzitás-csökkenést

találunk, mely annál nagyobb mérv, minél nagyobb a hajlásszög, ez azt jelenti, hogy a

hozzájuk tartozó kristályok szabálytalan rácstorzulást szenvedtek. Ha az interferencia-

vonalak csökkenése minden hajlásszögnél egyformán észlelhet, akkor anyagunk csak

részben kristályos, részben pedig amorf.

Röntgenfelvételek készítéséhez újabban mind jobban és jobban elterjed a d i f -

fraktométer használata. A preparátumról érkez reflexiókat Geiger — Müller
számlálócs segítségével regisztráljuk. A számlálócs természetesen kétszer akkora

sebességgel forog a preparátum körül, mint maga a preparátum. A reflexiók pontos hely-

zetét. valamint ersségét automatikus rajzolószerkezet rögzíti. Ezen a módon nagyon j ól-

kezelhet és könnyen összehasonlítható diagramokat nyerhetünk.

A röntgenfelvételeket kvantitatív meghatározásra is fel lehet használni. Erre a

célra mesterséges keverékeket kell készíteni, olyan „bels standard”-et alkalmazva,

melynek reflexiói a vizsgált anyag reflexióival nem esnek össze. Ismert koncentrációkkal

kalibrációs görbét szerkesztünk úgy, hogy a két anyag reflexióiból egy vagy két jellemz

vonalpár intenzitásviszonyát felmérjük a koncentráció függvényében. Mérés alkalmával

ebbl a kalibrációs görbébl olvassuk le az ismeretlen anyag mennyiségét.
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Az infravörös spektroszkópia szintén nagy segítségünkre lehet

egyes ásványok felismerésében. Egyes molekuláris csoportoknak ugyanis (pl. C0 3 , S04 ,

Si0
4 , OH stb.), jellegzetes infravörös spektruma van és az abszorpciós görbéken könnyen

felismerhetk. Ezeknek a molekulacsoportoknak jelenlétébl vagy hiányából következ-

tethetünk bizonyos ásványok vagy ásványmódosulatok jelenlétére.

Az infravörös hullámok a látható színkép vörös szélétl a nagyobb hullámhosszú-

ságok felé helyezkednek el kb. 8 oktávon át. Hullámhosszúságuk o,8 m/<-tl 400 m^-ig

terjed.

Az infravörös spektroszkópiában a leginkább vizsgált hullámhosszúság-sáv a közeli

infravörös vagy alapvibrációs tartomány 2,5 /z-töl 25 /<-ig, vagyis a szokásos hullámszám-

ban kifejezve: 4000 cin
-

1

-tl 400 cnf'-ig. A legjellegzetesebb és ásványtani szempontból

legértékesebb spektrumok területe még szkebb: ezeket fleg a 600 cm-1 és 1600 cm-1

közötti hullámsávban találjuk.

Amíg az ultraibolya spektroszkópia, mellyel egyes atomok, illetleg ionok jelen-

létét tudjuk kimutatni, az atomok belsejében lejátszódó folyamatok hatásának vizsgála-

tára épül, az infravörös spektroszkópia a molekuláris rezgésekkel kapcsolatos spektru-

mokkal foglalkozik. A molekuláris rezgések az atomoknak egymáshoz viszonyított perio-

dikus elmozdulását eredményezik, egyidej változást okozva az interatomos távolságban.

Azok a mozgások, melyeket a dipólus momentum változása kisér, az elektromágneses

spektrum infravörös tartományában abszorpciót hoznak létre. Ezeket infravörös

,,aktív” rezgéseknek nevezzük. Szimmetrikus molekuláris rezgések, melyek nem kapcsola-

tosak a dipólus momentum változásával, nem abszorbéálódnak az infravörös spektrum-

ban. Ezek az infravörös „inaktív” rezgések.

Valamilyen sugárzásnak csak azok a frekvenciái abszorbéálódnak, melyek egybe-

esnek a rezgésfrekvenciával. Ebbl az következik, hogy abszorpciós spektrumot csak

monochromatikus sugárzással nyerhetünk

.

Messze vezetne, ha a világszerte alkalmazott különböz típusú mszereket ismer-

tetnénk. Tájékozódás céljából megemlítjük, hogy az infravörös spektroszkópiában

használt korszer mszerek rendszerint prizmás szerkezetek, autokollimációs be-

rendezések, de szerkezetkutatási célokra használnak optikai ráccsal mköd készülé-

keket is.

Korszer mszerekben a megfelel fényforrás sugárzását két részre bontják, egyik

sugár a vizsgálandó anyagon halad át, a másik sugár mint összehasonlító sugár szerepel.

A prizmát leginkább ksóból, vagy káliumbromidból készítik. A felfogó készülék platina-

huzalos bolométer vagy fotoelektromcs berendezés. Az abszorpciós görbéket automatikus

írószerkezet rajzolja.

A minta elkészítése úgy történik, hegy kb. 5 mg-nyi anyagot finom porrá törünk,

majd parafinolajjal keverve pépet készítünk belle és ezt vékonyan felkenjük a ksóból
készült mintatartóra, illetleg behelyezzük egy ksóból vagy káliumbromidból készült

küvettába. Sajtolással is elállíthatok a preparátumok. A parafinolaj használata elnyös,

mert kevés és viszonylag éles abszorpciós sávja van és e sávok rendszerint nem esnek össze

ásványspektrumokkal. Montmorillonit esetében nem használható a parafinolaj, mert

a montmorillonit aggregátumokat képez. Ebben az esetben a diszpergálást vízben

végezzük.

Valamilyen ismeretlen anyag minségét éppen úgy, mint a DTA-val, az infravörös

spektroszkóppal is összehasonlító módszerrel állapítjuk meg. Ismert és lehetleg szennye-

zésmentes anyagokból összehasonlítás céljára felvételeket készítünk és az ismeretlen

anyagról készült felvételt ezekkel hasonlítjuk össze. Több anyag egyidej jelenléte esetén a

görbék összetettek lesznek és kiértékelésüknél ugyanolyan nehézségek mutatkoznak, mint

az összetett DTA-görbék kiértékelésénél.
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Néhány gyakorlati adatot említünk: A kvarc, krisztobalit és opál infravörös

abszorpciós spektrumát láthatjuk a 7. ábrán. A krisztobalit a kvarctól a 790 cm-1 körüli

abszorpciós sávok alapján különböztethet meg: a kvarc színképében megjelen 778 és

796 cm_1-nél mutatkozó ketts csúcs helyén a krisztobalitnál csak egy sáv jelenik meg
791 cm-1-nél. A kvarc színképében található 695 cm—1 -nél lev abszorpció a krisztobalit-

nál nem mutatkozik. Az 1085 cm' l-es sáv mindkét ásvány színképében azonos megjele-

7. ábra. Kvarc (a), krisztobalit (b) és opál (c) 8. ábra. Kaolinit (a), és dickit (b) infravörös
infravörös abszorpciós színképe — Fig. 7. fnfra- abszorpciós színképe — Fig. 8. Infrared ab-
red absorption spectrum of quartz (aj, cristoba- sorption spectrum of kaolinite (a), and dic-

lite (b), and opal (c) kite (b)

nés. Kis intenzitású, de jellegzetes csúcs mutatkozik 1170, ill. 1200 cm_1-nél. Az 1500

cm-1 hullámszám feletti kitéréseket parafinolaj, illetleg vízgz okozza. Az opál spekt-

ruma egészen kis abszorpciót mutat 760 és 840 cm-1 között és egy erteljesebb elnyelési

sávot x 080 és 1100 cm-1 között.

Kaolinit és dickit infravörös színképét mutatja a 8. ábra. Az elnyelési sávok nagy-

jából ugyanazokon a helyeken jelennek meg, de intenzitásukban szembetn különbség

figyelhet meg. A 3500 cm-1 körüli abszorpció

OH-rezgésekre jellemz. Az illit és montmoril-

lonit infravörös spektrumát a 9. ábra tünteti

fel. A montmorillonit 1650 cm-

1

-es sávja ab-

szorbeált vizet jelez. Az illit görbéje teljes ha-

sonlóságot mutat a montmorillonitéhoz. Ez
nem meglep, mert a két ásvány szerkezeti

felépítése — a kálium szerepétl eltekintve — az

atomcsoportok egymáshoz viszonyított kapcso-

lódása szempontjából azonos.

Az infravörös spektroszkópiával kap-

csolatban megemlítjük Augustinik meg-

állapításait, aki kimutatta, hogy egyes köté-

sek, mint pl.Si—0 — Si, Si—O—Al, Si—O— Me,

... , ... . , infravörös abszorpciót okoznak már akkor is,
-9. abra. Iliit (a) es montmorillonit (b) mfra- ,

vörös abszorpciós színképe — Fig . 9. Infrared mieltt stabil kristályfázisokba rendezdne-
absorption specrium^onilite (a), and mont-

nek Ezeket & kötéseket Augustinik
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„elmagoknak” nevezi. Tekintettel arra, hogy jelen esetben nem határfelületekkel

elválasztott stabil kristályfázisokról van szó, ezek a kötések sem röntgenográfiai úton,

sem más mszerrel nem figyelhetk meg, egyedül infravörös spektroszkóppal.

*

A felsorolt mszeres vizsgálati módszerek alkalmasak arra, hogy anyagok ásványi

összetételét kutassuk. Meghatározásunk természetesen annál pontosabb lesz, minél több

io. ábra. Kaolinit htágulási és TG-görbéje n. ábra. Iliit htágulási 'és TG-görbéje
Fig. io. Curves of thermal expansion and Fig. ír. Curves of thermal expansion and

TG of kaolinite TG of illite

vizsgálatot tudunk elvégezni. A DTA-vizsgálatokat pl. jól kiegészítik a dilatometrikus

vizsgálatok, mert elfordulhat, hogy bizonyos térfogatváltozások nem járnak hhatással,

vagy fordítva. A kristályrács összeomlása sem jelenti az összes víztartalom távozását vagy

a végleges zsugorodás kezdetét. Példát mutatnak erre a kaolinit és illit dilatogramjai és

TG-görbéi. Míg a kaolinit htágulási görbéje nagyjából párhuzamosan halad a kaolinit

termogravimetriás görbéjével (io. ábra), az illit vízveszteségi görbéje egészen más lefu-

tású, mint htágulási görbéje (rí. ábra). A kaolinit 13,5 % vizet tartalmaz, de már 500

fok felett erteljesen zsugorodik. Ezzel szemben az illit csak 6— 6,5 % vizet tartalmaz,

mégis ersen érvényesül a víz expanzív hatása és az illit h hatására sokkal nagyobb

kiterjedést mutat, mint a kaolinit és csak 900 fok felett kezd zsugorodni. Ennek a jelen-

ségnek az a magyarázata, hogy a kaolinit kristályrácsa már 500
0
és 600 0 között meg-

bomlik, az illité viszont csak 900 0
felett. Magában a vízveszteségi görbe tehát nem alkal-

mas az expanzív hatások megítélésére, a dilatométeres görbével együttesen azonban

értékes következtetésekre ad alkalmat.
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Fentiekbl azt a tanulságot vonhatjuk le az ásványi összetétel meghatározására
vonatkozólag, hogy minél több fajta mszer áll rendelkezésünkre és minél több oldalról

közelítjük meg a kérdést, annál pontosabb eredményekhez jutunk. Egyetlen mszer a

legritkább esetben tud olyan adatokat szolgáltatni, melyeknek alapján megnyugtató
megállapításokat tehetünk.

A felsorolt mszeres vizsgálati eljárásoknak kiterjedt irodalma van. Az alábbi iro-

dalmi jegyzékben csak néhány könnyebben hozzáférhet munkát sorolunk fel.
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Instrumental studies fór determination of the mineralogic composition

DR. T. TAKÁTS

In order to determine the qualities of mineral products it is important to know besi-

des their Chemical alsó their mineralogical composition. The behaviour of the matériái
during treatment is dependent on its mineral constituents and the quantitative ratio of

these components.
The paper gives a description of the instrumental methods suitable fór determi-

nation of the mineralogic constituents. The prineiples of differential thermal analyses,

derivatography, microseopy and infrared spectrography are briefly discussed, and the
conclusions which can be drawn írom the data yielded by the above methods are set forth.

The more different instrmnents are applied and the more multilateral approaches to the
question are used, the more exact will be the results obtained. A single instrument rarely

yields data permitting to draw definitive conclusions.



A MÁD MELLETTI ISTEN- HEGY KAOLINOS KZETÉNEK
ÁSVÁNYKZETTANI VIZSGÁLATA FINOMKERÁMIAI SZEMPONTBÓL

Dr. KISS ÉAJOS

(V—VI. táblával)

Összefoglalás: Az istenhegyi kaolinos kzet magasabb szintekrl lemosódott és
melegvíz medencében, periodikusan váltakozó szedimentációs körülmények között fel-

halmozódott, kaolinosan mállott riolittufa átmosott reziduuma.
Az 5— 6 méteres vastagságot meghaladó limnokvarcit fedréteg alatti kaolinos

telepösszletben szín, konzisztencia és szennyezettség szerint makroszkóposán 5-féle kzet-
típus különböztethet meg. Valamennyi kzettípus anyaga vízben szétázik és azok 74 — 94%-
át <60 mikron, illetleg 26 — 42%-át <2 mikron átmérj szemcsék képezik.

A telepösszlet anyagának 80% -a finomkerámiai szempontból hasznosíthatónak
látszik. A hasznosítható kzetek kb. 28% agyágásványt (kaolinitet két generációban és kevés
illitet)

, kb. 64% pirogén és limnogén kvarcot és kalcédont, kb. 8% egyéb ásványt (hematit,
goethit, limonit, adulár) tartalmaznak.

Hidrociklonozással nyert <18 mikronos szemcséket tartalmazó — frakciókban a
kaolinit feldúsul és a Fe.O'i-tártalom csökken.

A kzet ásványi összetétele dilatométeres vizsgálattal kielégít pontossággal
kiszámítható.

A kzet <18 mikronos szemcséket tartalmazó frakciójának vizes szuszpenziója,
Na 2C03 peptizátor alkalmazásával, 8 — 9 pH értéknél éri el a legkedvezbb folyási sebessé-
get. Az aránylag nagy kationadszorpciós T-érték a kzet kevés illittartalmával és a benne
lev nagy fajlagos felület rostos kalcedon és limnogén kvarcszemecskékkel magyarázható.

Kiégetéskor az anyag zsugorodása a kvarctartalom növekedésével csökken. Három
kzettípus próbadarabjai fehérre, két kzettípuséi pedig a nagyobb vasoxid-tartalom miatt
vöröses színre égtek ki. Égetés után porózus, matt fény és formatartó anyag keletkezik.
Az égetés folyamán keletkez krisztobalit kedveztlen hatású. Egy kzettípus kivételével
valamennyi kzet tzálló. Az eredeti kzetek tzállósága 26 — 27 SK, a <18 mikronos
szemcséket tartalmazó frakciók valamivel tzállóbbak: 29/30 SK.

Mádtól nyugatra elhelyezked szarmata-kori vastag tavi üledék között nagy kiter-

jedés mrevaló bentonit- és kaolinit-telepek vannak. Ennek a területnek a déli részén

van az istenhegyi kaolinelfordulás.

Az istenhegyi kaolinos kzetet finomkerámiai célra a múltban már bányászták.

A mindegyre vastagabbá váló kvarcittakaró kedveztlen dlési viszonyai miatt a bányá-

szás félbemaradt.

A Szerencsi-öbölben elirányzott széles kör földtani kutatás indokolttá tette az

istenhegyi kaolinos kzet tüzetes vizsgálatát, amelyet az Építanyagipari Központi

Kutató Intézet Analitikai és Mineralógiai Osztályán végeztünk el.

Öt méter vastagságot meghaladó, növényi maradványokban gazdag, melegvízb 1

kicsapódott limnokvarcit-réteg alatt helyezkedik el az agyagos tavi üledék (r. ábra).

A tavi üledék anyagát a magasabb szintekrl ideszállított finom törmelék alkotja. A leüle-

pedett anyag tekintélyes része a magasabb szintek kaolinosan mállott riolittufájának kao-

lintartalmú iszapjából keletkezett. Az üledék másik része kolliodális kova kicsapódásának

köszönhet. A szállított anyag mennyisége és minsége, valamint a lerilepedési idszak
viszonyai idnként változtak. Errl tanúskodik a telepösszlet rétegezettsége és a rétegek

változó minsége.

Az Isten-hegyen lev egykor kvarcitbánya talpába 9 méter mély kutató aknát

mélyítettek. Ennek a II. számú aknának Mátyás E. üzemi geológus által készített

szelvényrajzát a 2. ábra szemlélteti.
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Az akna szájától 5 méter mélyen a zsírosfény, elkovásodott növényi maradványo-
kat tartalmazó limnokvareit alatt érték el a kaolinos telepet. Kzetei színük és konzisz-

tenciájuk szerint makroszkóposán 5 csoportba sorolhatók:

1. ábra. Mintagyjtés az istenhegyi IX. sz. aknából — Fig. i-

Prélevements dans le puits II. d’Istenhegy

,.Ili. A” — típus: Fehér, vasas szennyezéstl mentes, kaolindús kzet, mely a „B”-
típusú anyagban 1 — 50 kg-os fészkekben található. Különválasztása ipari célokra nem
lehetséges.

,,Ih. B” — típus: Vékony limonitcsíkos, fehér, kaolinos anyag. Benne apró kaolin-

gócok vannak. Bányanedves állapotban plasztikus, kiszáradás után morzsalékony és

hófehér. A telep anyagának kb. 30— 35 %-át képezi, tehát mrevaló mennyiségben

fordul el.

,,Ih. C” — típus: Az elznél limonitosabb, kissé sárgás árnyalatú, bányanedves
állapotban plasztikus, kiszárítva morzsalékony, sovány anyag. Az összlet kb. 30 %-át

m-
alkotja. Ez a kzetfajta a ,,B”-típusú anyagot tartalmazó réteg

fedjét és fekiij ét alkotja, de önálló vékony rétegben is megtalálható.

A fehér, 1 — 2 mm átmérj kaolingócok a sárgás árnyalatú alap-

anyagban ennél a típusnál is jól láthatók.

,.Ih. D” — típus: Drapp, esetleg csokoládébama, plasztikus

anyag. Benne vasoxiddús barna és fehér, vékony rétegek váltakoznak.

A fehér kaolingócok ritkák, ezzel szemben gyakoriak a vasoxiddús,

gömbös képzdmények. A levelesen elváló felületeken növényi lenyo-

matok rajzolódnak ki. A telep kb. 20 %-át ez az anyag képezi.

,,Ih. E” — típus: Egyönteten kissé szürkés, rózsaszín, eset-

leg halványdrappos árnyalatú, plasztikus anyag, amelyben limonitos

foltok vannak. Vékony közbetelepült rétegeket alkot, melyben a fehér

kaolinos gócok szintén felismerhetk. A telep kb. 20 %-át képezi.

2. ábra. A mádi Isten-hegv II. sz. aknájának szelvénye. A kaolinos összletet 5 m
vastag limnokvarcittakaró fedi. Magyarázat: A, B, C. Puha, Umoniteres
kaolin, D. Drapp, limonitos, kovásodott tavi agyag, E. Szürke, limonitos kaolin,
F. Talp a mintavételkor (1959. IX. 7-én). - Fig. 2. Coupe du puits II. au mont
Isten hegy, Mád. Ee complexe kaolinifére est recouvert d’une enveloppe de limno-
quartzite d’une puissance de 5 m. tégende: A, B, C. Kaolin tendre á veines
de limonite, D. Argile lacustre beige silicifiée á limonite, E- Kaolin gris á limo-

nite, F. Mur au moment du prélévement (le 7. IX. 1959).
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A minták elkészítése

A begyjtött mintákat típusonként legalább 10 mm átmérj rögökre törtük,

külön-külön jól összekevertük és átlagosítottuk.

1 . Minden kzettípusból 2 — 2 kg-nyi mennyiséget desztillált vízben 4900-as finom-

ságra megröltünk.

2. A mintákat desztillált vízben áztattuk, kézzel szétdörzsöltük, majd 10 ooo-es

szitán nedvesen szitáltuk:

A < 60 mikronos frakciót beszárítottuk

:

jele -j-o/z vagy >60^
A < 60 mikronos frakciót

:

a

)

vagy beszárítottuk infralámpák alatt,

amikor is a 'finomabb rész, mely kb. 10 mik-

ron alatti szemcsékbl áll, a beszáradás után

kéregszeren elvált az alatta lev soványabb,

porszer anyagtól. A kérget képez anyagot

— 5k, a poros anyagot— 5p jellel különböztet-

jük meg,

b) vagy lndrociklonoztuk
;
a ciklon fe-

lülfolyása <18 nnkronos, az alulfolyás pedig

60— x

8

mikronos szemcséket tartalmaz.

3. A szemcsemegoszlási vizsgálatokat a

<60 mikronos frakciókkal Atterberg-féle mód-
szerrel tovább finomítottuk.

A desztillált vízben áztatott, tehát rlés-

mentes anyagok szemcsemegoszlását az I. sz.

táblázat, ill.a 3. ábra szemlélteti. A táblázat-

ban feltüntetett fajsúlyok a < 60 mikronos frak-

ciókra vonatkoznak.

A vizsgálatokból kitnik, hogy a min-

ták 10 ooo-es szitamaradéka általában 2 %.
Kivételt képez a vasoxidos szennyezésben

aránylag gazdag ,,Ih. C” és fleg ,,Ih. D” anyag.

A szemcsék kb. 40 %-a 2 mikron alatti. Szembeötl, hogy a vasoxidban leg-

dúsabb mintában, az ,,Ih. D” anyagban van a legkevesebb 2 mikronos szemcse (26 %).

3 ábra. A kaolinos kzetek szemcseösszeté-
telének grafikus ábrázolása. Magyarázat :

B, C. Puha, limoniteres kaolin, D. Drapp,
limonitos, kovásodott tavi agyag, E. Szürke,
limonitos kaolin — Fig. 3. Représentation
graphique de la composition granulométrique
des roches kaolinisées. Légend e:B, C. Ka-
olin telidre á veines de limonite, D. Argilebeige
silicifiée á limonite, E. Kaolin gris á limonite

I. táblázat

A minta
jele

+ 6op <60 (U.
60— 20

ú
20 — 10

A*

10-5 5-2
á

<2
A* Faj-

súly
g/cm 3

s 11 1 y °,'0

Ih. A. I 99 anyaghiány miatt nem vizsgáltuk

Ih. B. 2 98 7 6 9 37 39 2,57

Ih. C. 12 88 8 2 IO 34 34 2,56

Ih. D. 26 74 IO 3 IO 25 26 2,57

Ih. E. 2 98 IO 7 1

1

28 42 2,55
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Ásványkzettani vizsgálatok

A kzetek ásványi összetételének megállapítása céljából az eredeti kzetekkel, azok

különböz méret szemcséket tartalmazó frakcióival, esetleg kipreparált részeikkel az

alábbi vizsgálatokat végeztük el:

Teljes oxidos elemzést, kénsavban oldható rész elemzését, differenciális termikus

analízist (DTA), dilatometrikus méréseket (Dil), derivált termogravimetrikus elemzést

(DTG), röntgen és* mikroszkópos vizsgálatot.

A teljes oxidos elemzés eredményeit a II. táblázat tartalmazza.

A kémiai elemzés szerint a Si0
2
-tartalom 73 — 93 % között ingadozik. A finomabb

frakciók kovatartalma az eredeti mintákénál kisebb. Legnagyobb értéket az „111. D" —
típusú anyagban éri el (90, 70 %).

Az AloOj-tartalom 15 — 19 % körül változik. Az „111. D” anyag 6% -os A 1
20 3

-

tartalmával szintén kivételt képez. Az A1
20 3

a finomabb szemcséket tartalmazó frakciók-

ban feldúsul.

Az Fe
2
0

3
mennyisége az eredeti mintákban 0,8 — 1,6 % között ingadozik. Az „Ih.

C” és az „Ih. D” minták kivételével a finomabb frakciók kevesebb vasoxidot tartalmaz-

nak, mint az eredeti kzet.

Az S0
3
-tartalom szokatlanul alacsony, vagy éppenséggel csak nyomokban mutat-

ható ki, és a finomabb szemcsézet frakciókban csökken, st teljesen eltnik, pl.
. Ih. B” és

„Ih. C” jelzés anyagokban.

Az izzítási veszteség átlagosan 6 %, s ennek értéke legkisebb az „111. C” (4,91%) és

az „111. D” anyagban (2,35 %). A finom frakció izzítási vesztesége mindenkor nagyobb,

mint az eredeti anyagé.

Az „111. D” anyag szerves anyagot is tartalmaz, ami érthet, mert benne szabad

szemmel is látható növényi lenyomatok vannak.

A vegyelemzett minták többségénél, fleg a szabad kvaretartalom megálla-

pítása céljából, a kénsavban oldható és oldhatatlan rész mennyisége is megálla-

pítást nyert.

A kénsavban oldható és oldhatatlan részek vegyelemzési adatait a III. táblázat

tartalmazza.

Az oldhatatlan rész nagy Si0 2
-tartalma (66— 87 %) annak köszönhet, hogy a kiol-

dott rész alkálitartalmának a meghatározása érdekében, az oldhatatlan maradék lúgos

kimosását mellztük. Ennek következtében az agyagos rész oldásakor felszabadult Si0 2

legnagyobb mennyisége az oldhatatlan maradékbain visszamarad. Az eredeti anyagból

kénsavval az Fe
2
0 3

többsége kioldódik. A vasoxid kioldását sósavas kezeléssel is el lehe-

tett érni, amibl arra lehet következtetni, hogy a vasionok az agyagásvány kristályrá-

csába nem épülnek be.

A DTA-felvételek Földváriné— Kliburszky-féle gyorsmódszerrel, a dilatométeres

mérések Leitz gyártmányú, Bollenratli-típusú optikai dilatométerrel kb. 100 C°/i5 perc

felftési sebességgel, aTG-görbék Paulik — Erdei-féle derivatográffal készültek.

IV. táblásat-

„Ih. B”

d kX I

minta „Ih. B/kv"

d kX I

„Ih. B/Sz”

d kX I

7,129 3 k 4,285 3 kv 4,205 2 a
4,298 4SZ kv 3,347 5 kv 3,871

3,488
2 a

3,55i 2 k 2,465 2 kv I a
3,366 5 kv 2,289 2 kv 3,298 4 a
2,589 3 k 2,138 2 kv 3,oi4 2 a
2,482 3 k 1,940 2 kv 2,918 1 a
2,362 3 k 1,820 3 kv 2,764 1 a
2,284 3 kv, k 1,673 2 kv 2,579 2 a

5 Földtani Közlöny
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/

IV . táblázat folytatása

„Ih . B” minta ,,Ih . Bfkv
”

„Ik . .BISz
"

d kX I d kX I
, d kX I

2,136 3 kv 1,544 3 kv 2,178 1 a
1,990 3 kv, k 1,453 1 kv i ,999 1 a
1,830 5 kv 1,378 4 kv 1,908 1 a
1,677 4SZ kv, k 1,290 I kv i ,797 2 a
1,626 1 k 1,259 1 kv 1,525 1 a
1,554 4 kv 1,228 1 kv
1,496 4 k 1,201 2 kv
1,461 3 k 1,184 2 kv
1,384 5 kv 1,154 I kv
1,345 1 k 1,082 2 kv
1,313 1 k
1,294 3 kv
1,261 2 kv
1,236 2 kv
1,207 3 kv
1,186 3 kv
1,159 2 kv
1,086 3 kv

„Ih . B ” - 18 „Ih . D ” fehér erezet

d kX I d kX I d kX I

7,016 3 k i ,497 2 k 4,298 3 kv
4,306 4 kv 1,456 I kv 3,372 5 kv
3,855 1 k 1,382 4 kv 2,469 3 kv
3 , 58o 1 k 1,339 1 k 2,301 3 kv
3,366 5 kv 1,311 1 k 2,265 1 kv
2,567 2 k 1,288 2 kv 2,141 3 kv
2,475 2 kv 1,260 1 kv i ,995 2 kv
2,353 2 k 1,229 1 kv 1,830 4 kv
2,284 2 kk 1,203 2 kv i,677 3 kv
2,235 1 kv 1,186 2 kv 1,549 4 kv
2,129 2 kv i,i 55 1 kv 1,460 2 kv
1,989 2 kv, k 1,082 2 kv 1,385 5 kv
1,824 3 kv 1,296 2 kv
4,669 2 kv, k 1,263 3 kv
1,623 1 k 1,235 1 kv
1,549 3 kv 1,204 3 kv

1,188 3 kv
1,162 1 kv
1,087 2 kv

„Ih . D” barna krist. „Ih . D ”
fehér krist. „Ih . D "

beágy . beágy .

d kX I
d kX I d kX I

4,327 4 kv, a
4,187 5 g 7,106 4 k 3,727 2 a
3,573 2 k 4,434 3 k 3,372 5 kv, a
3,385 1 g 4,147 3 k 2,553 3 a, k
2,692 4 g 3,845 2 k 2,304 3 kv, k
2,576 3 g, k 3,585 5 k 2,241 1 kv
2,445 4 g 2,560 3 k 2,138 3 kv
2,344 1 k 2,505 3 k 1,987 3 kv, k
2,255 3 g 2,347 4 k 1,825 5 kv, a
2,182 3 g 2,310 3 k 1,678 4 kv, k
1,972 1 k 2,193 1 k i, 55o 5 kv
1 ,896 1 g i ,995 3 k 1,464 3 kv
1,803 2 g 1,949 1 k 1

,43° 1 kv
1,721 4 g 1,900 1 k 1,382 5 kv
1,690 1 g 1,841 2 k 1,296 3 kv, k
1,623 I k i ,795 2 k 1,264 3 kv
1,565 2 g 1,664 4sz k 1,236 2 kv
1,501 2 g 1,626 3 k 1,207 3 kv
l,45 i 2 g 1,583 1 k 1,190 3 kv

i ,542 2 k i,i 59 2 kv
1,489 5 k 1,087 3 kv

1 i ,457 2 k
1,396 1 k
1,360 3 k .

1,309 3 k
1,286 3 k
1,267 1 k
1,240 3sz k
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„Ih. D"- 5P „Ih. D”- 5k „Ih. B” 1400 C°/i ó

d kX I d kX I d kX I

4.277 4 kv 4,265 3 kv 5,353 2 m
3.372 5 kv 3,379 5 kv 4,090 5 kr
2,452 3 kv 2,593 2 k 3 ,4 io 3 m
2,289 3 kv 2,478 3 kv 3Ü45

2,863
2 kr

2,224 1 kv 2,304 3sz kv, k 3 m
2,129
1,985

3 kv 2,141 3 kv 2,692 2 m
3 kv 1,993

1,828
3 kv, k 2,495 4 m

1,821 4 kv 4 kv 2,287 1 m
1,672 3 kv 1,681 3 kv 2,206 2 m
1,545 4 kv i ,554 4 kv 2,127 1 m
1,458 2 kv 1,510 2 k 2,031 1 kr
1,378 4 kv 1,467 2 kv i,94 i 2 kr
1,292 2 kv 1,388 4 kv 1,880 2 m
1,260 2 kv 1,297 2 kv i, 7oi 2 m
1,232 I kv 1,263 3 kv 1,610

1,580
3 m

1,203 3 kv 1,237 1 kv 1 m
1,186 3 kv 1,209 3 kv i, 53 i 2 m
1,156 2 kv 1,190 3 kv 1,503 1 kr
1,084 2 kv 1,140 2 kv i,44 i 2 m

1,406 1 m
i ,340 1 m

Jelmagyarázat: kr = krisztobalit, m = mullit, kv = kvarc, k = kaolinit, a = adulár, g = goethit

A röntgenfelvételek a Chirana cég „Mikrometa” készülékével, a Debye—Scherrer-féle

porfelvételi eljárás szerint, 57,4 min átmérj kamrával, CuKa , ill. FeKa sugárzásokkal

készültek.

A nyers mintákkal elvégzett vizsgálati megfigyelések és megállapítások az alábbi-

akban foglalhatók össze:

Valamennyi kzetminta sima, kissé zsíros tapintású.

A kovasav a kzetben részben nagy diszperzitású, színtelen, rostos szerkezet kal-

cedon alakjában fordul el. A gömbhéjas, rostos szerkezet kalcedon mikroszkóppal jól

felismerhet. Ezek a képzdmények aránylag könnyen szabálytalan alakú, vékony lemez-

kékre esnek szét. A kaolinitkristályokon kívül a rostos szerkezet és szabálytalan

alakú kalcedonlemezkék is jól láthatók. A kalcedonlemezkék a 60 mikronos frakciókban

bségesen szerepelnek.

A kalcedon mellett a szabad SiO, eredetileg dihexaéderes, pirogén kvarckristálvkák

alakjában is jelentkezik. Ezek a kvarckristályok többnyire ersen reszorbeáltak, lapjaikon

karélyos bemélyedések vannak. Felületük lehet sima, ekkor üvegtisztán átlátszók, de
igen gyakran mattfények, mert felületük oldódás következtében maratott. Vaimak
aránylag ép megtartású fenokristályok, de legtöbbször csak ezek töredékei szerepelnek.

A dihexaéderes kvarc fleg a 0,63—0,32 mm-es frakciókban dúsul fel. Az V. tábla, 1.

ábrán az ,,Ih. B” 0,65—0,32 mm átmérj szemcséket tartalmazó frakciójából Thoulet-

oldattal szétválasztott pirogén kvarckristályok, ill. azok töredékei láthatók. Ezt a meg-
figyelést IV. táblázat ,,Ih. B/kv” jel minta röntgenvizsgálati adatai is bizonyítják.

Az eredeti riolittufa pirogén kvarckristályai a durvább frakciókban dúsulnak fel.

így a kisebb átmérj szemcséket tartalmazó frakciók SiO,-tartalma és ezzel párhuzamo-
san a szabad kvarc meimyisége csökken.

Az epigén rostos kalcedon és a pirogén kvarckristályokon kívül a szabad kvarc
10 mikronnál kisebb átmérj, többé-kevésbé gömböly alakban is megfigyelhet. Ezek
kovagélbl száradtak be, majd idvel kristályos szerkezetekké váltak. A kzet tekinté-

lyes tömegét alkotják, és a hidrociklonozott 18 mikron alatti szemcsék között nagy meny-
nyiségbeu megtalálhatók. Az „111. D” jelzés kzet anyagának legnagyobb mennyiségét
ilyen tavi eredet, kolloidálisan kicsapódott és idvel átrendezdött apró kvarcszemcsék
alkotják (5. ábra).

Az „Ih. D” anyagnál szembeötl az ülepedési körülmények ritmikus változása.

Amint azt a bevezet részben már említettük, az „111. D” kzet vékony leveles felépítés.

5
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Benne a gyorsan változó ülepedési idszakokat vékony, fehér rétegeknek világosabb és
sötétebb barna, kissé hullámos, de mindenkor egymással párhuzamos lefutású vékony
rétegeknek asr váltakozása jellemzi. Ez asr rétegezettség ersen kihangsúlyozódik az
eredeti kzet égetett darabján, melynek fényképét a VI. tábía, 6. ábrán láthatjuk. Ilyen
fehér réteg anyagának röntgenográfiai kiértékelését a IV. táblázat — ,,Ih. D” fehér
erezet-jel mintánál lathatjuk. -V röntgenvizsgálat szinten igazolta ennek az anyagúak

looc: I'2 3 5 6 7 e 9 10 lOOCi 12 3 < 5 6 7 í 9 m

kristályos állapotát, noha a reflexiós vonalak iutenzitási értékei kétségtelenül a gyengéb-

ben kristályosodott állapotról tanúskodnak.

A kvarc jelenlétét a dilatogramok felftési görbéin az 500 C° körüli hmérsékleten
jelentkez törés, továbbá a 600 C° feletti hmérséklet-tartományban a nyereg alakú hát

jelzi. A dilatogramok 1000 C° -ig (4— 6. ábrák) hosszváltozás szempontjából + értéket

mutatnak, vagyis a próbatestek égetés utáni mérete az eredeti hosszúságukat meghaladja.

Kivételt képeznek az „111. A”<C6o/n és az ,,Ih. B”<i8 /a jelzés minták, melyeknél az

alacsony kvarctartalom miatt a próbatest 600 C° után bekövetkez zsugorodása a többi

mintáéhoz képest jóval gyorsabbá válik.

Nem érdektelen az a vizsgálat, melyet az „111. B” minta átlagának dörzsmozsárban

porított és 24 órás nedves rlés által kapott porával külön-külön végeztünk el. A 4. ábra

szemlélteti, hogy a 24 órás rlés után az anyag zsugorodása nagyobb mérv, mint

a poreelánmozsárbau szárazon porított, tehát kisebb diszperzitású anyagé. Ennek az a

magyarázata, hogy a durvább porítású anyagból készült mintadarabban a kvaresze-

mecskék aránylag durva, bels vázat képeznek. A kvarcszemecskék közötti terekben, a

próbatest pórusaiban, a kaolinit „bels” zsugorodást szenved, és a kvarcváz miatt annak

a próbatest küls méreteire alig van hatása. A 24 órás rlés után a kvarc is finom

szemcsézetvé válik, jobban megközelíti a 'kaolinit szemcsék méretét. Szemcsézettség

szempontjából a keverék izometrikusabbá válik, aminek következménye az, hogy a kao-

linit zsugorodása a próbatest küls alakjára is kihatással van.

A dilatogramok lehlési görbéin 600— 400 C° közötti hmérséklet tartományban a

kvarc módosulatváltozását figyelhetjük meg. Ennek jelentségére a késbbiekben még
visszatérünk.
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Valamennyi vizsgálat, így a DTA-görbéken a 600 C 0 körüli endoterm csúcs és a 950

C° körüli exoterm csúcs, valamint a dilatogramokon az 500 k eltti flexios pont, a kaolinit

jelenlétét igazolja. A DTA-görbén a 6or C° körüli endoterm csúcs nagy tágasságú, a fel-

szálló ága elnyúlik. Számos mintánál 600 C° felett újabb endoterm változás észlelhet.

Az alacsony "hmérséklet-tartományban jelentkez tapadóvíz leszakadását jelz kis

endoterm csúcsból, mely az ,,lh. 15” <60 fi (6. ábra) mintánál kettssé válik, arra lehet

következtetni, hogy az istenhegyi kzet

kevés illitet is tartalmaz. Ezt a meg-

állapítást bizonyítja a dilatogramokon

600 C° után jelentkez újabb flexió, mely

az illitmeutes, tiszta kaolinit mintáknál

nem tapasztalható. Kevés illit jelenléte

mellett szól a TG-görbék (4. és 6. ábra)

lefutása is. A görbéken az adszorptív víz

távozása érzékelhet és a szerkezetbe be-

épült OH-gyökök leszakadása is tágasabb

hmérséklet-tartományban (500— 700 C°

között) megy végbe, mint a tiszta kaoli-

ninál. A kzet olyan kevés illitet tartal-

maz, hogy azt röntgenvizsgálattal nem
lehet kimutatni.

A kzet ftömegét az elbbiekben

említett apró linmogén kvarcszemecskék

alkotják és ebben az alapanyagban milli-

méter körüli üvegtiszta kristályhalmazok

figyelhetk meg. Ezek a beágyazások a

sárgásbarna vasoxidos szennyezdés he-

lyeken is szembetnk, amint azt az ,,Ih.

C” jel kzet frésszel elvágott felületé-

rl készült V. tábla, 3. ábrán látható

fényképfelvétel is tanúsítja.

A fehér beágyazások kipreparált

anyaga külön is vizsgálat tárgyát képezte.

A fehér beágyazások anyagával készült röntgenfelvétel (IV. táblázat: ,,Ili. D”
fehér krist.beágy.) kaoliniét mutat ki. A kaolinit szemecskék mikroszkóppal is jól felismer-

hetk. A különálló kaolinit kristálykákon kívül gyakoriak a c tengelyükre merleges lap-

jaik szerint pénzkötegszeren egymáshoz illeszked kaolinit kristályhalmazok is. Ezek
nagysága a 30— 40 mikront is elérheti, többnyire görbültek és a preparátum fedleme-

zét tvel megnyomva, vékony, átlátszó kaolinit lemezkékre válnak szét. Ritkábban ép
megtartású, hatszöges, 20 mikron körüli dickit vagy nakrit kristálykák láthatók (V.

tábla, 2. ábra).

Az istenhegyi kzetben a kaolinit két generációja fordul el. Az els generáció a

magasabb szintekrl a melegvizes, idszakonként változó kovasavtartalmú termák zárt

medencéjében leülepedett, kaolinosan mállott riolittufa finom törmelékébl származik.

A szállítás folyamán a kaolinitszeinecskék széttöredezhettek, a változó iontartalmú szállító

és ket befogadó ülepít közegben kémiai, szerkezeti és morfológiai változásokat szenved-

hettek. Például a 6-os koordinációban lev Al3+ ionok, fleg a kristályperemeken részben

kioldódhattak, aminek következtében a visszamaradt rész SiO,-tartalma megnövekedett.

A kaolinit második generációja az ülepedést követ idszakban keletkezett.

Az üledékben földpátzárványok, apró horzsak törmelékek voltak, melyek újabb kaolino-
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5. ábra. Az „Ih. D” minta DTA- és dilatációs görbéi
— Fig. 5. Courbes de DTA, de TG et de dilatation

du spécimen ,,Ih. B”
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sodási folyamat gócaivá váltak. Ezeknek a helyét jelzik a fentiekben már részletesen

tárgyalt fehér, kristályos beágyazások.

A kzet helyenként sárgásbarna foltokkal vagy erezetekkel tarkított. Az erezetek

öbbhyire határozott lefutási irányúak. A vasoxidtól színezett erezeteknek egyik határ-

vonala éles, rendszerint sötétebb árnyalatú, míg másik oldaluk elmosódott, fokozatosan
elhalványul (V. tábla, 3. ábra). Az ,,Ih. B” anyagban zegzúgos lefutású, barna, gélszer
anyaggal kitöltött erezetek vannak, melyek a kzet ftömegét alkotó fehér anyagtól jól

megkülönböztethetk (V. tábla, 4. ábra).

A sötét vörösesbarna erek és gócok táblás, apró, vörösesbarna szín kristályai és

fürtös fekete halmazai, mikroszkópos és röntgenvizsgálat szerint (IV. táblázat: ,,Ih. D”
barna krist. beágy.) goethitnek bizonyultak. A világos sárgásbarna foltok és erezetek a

noc; *2 34'567 89 10 100C1 23456789 10

6. ábra. Az „Ih E” minta. DTA-, TG- és dilatációs görbéi — Fig. 6. Courbes de DTA, de
TG et de dilatation du spécimen „Ih. E"

kzet limonitos szennyezdésétl származnak. A limonit a vasoxidos gócokból kiindulva

infiltrálódott az eredetileg fehér anyagba és azt beszennyezte. Az ,,Ih. B” kzet kocsonyás

barna erezetei limonittal átitatott, kovagélszer anyagot tartalmaznak. Olykor a limoni-

tos impregnáció következtében a kzet anyagában vörösesbarna, apró konkréciók vannak.

Az ,,Ih. B” durvább frakcióiból kipreparált üvegtiszta kristálytöredékek, melyek

egymásra merleges hasadási irányokkal szabdaltak, mikroszkópos és röntgenvizsgálat

szerint egyaránt adulámak bizonyultak (IV. táblázat: ,,Ih. B/Sz” minta). Az ,,Ih. E”<i8
mikronos frakcióból leülepedett apró, színtelen kristályos anyag, mely az edény alján

gyülemlett fel, szintén kvarc és adulár keverékének bizonyult.

Az ,,Ih. D” mintában a szerves anyagot a DTA-görbén 400 C° körüli exoterm csúcsa

is jelzi (5. ábra).

A kzet ásványi összetételére vonatkozó számítások

Az egyes kzetminták és azok különböz szemcseméret frakcióinak oxidos elem-

zési adatai alapján kiszámított ásványi összetételét az V. táblázat tartalmazza.

Valamennyi eredeti kzettípus, az ,,Ih. D” kivételével, 28—40% agyagásványt
— kaolinitet s kevés illitet — , továbbá 50— 65 % körüli szabad kvarcot tartalmaz.

A különböz típusú kzetben 10 %-nál kevesebb egyéb ásvány (földpát, hematit) van. Az
Az „Ih. D” eredeti kzetben csak kb. 6 % kaolinit van és a kzet túlnyomó része (88 %)
finom szemcsézet kvarcnak bizonyul.

A telepösszletben lev kaolinit mennyisége óvatos számítással kb. 25 %-ra

becsülhet.
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Ciklonozással a kzetek kaolinit tartalma a finom frakcióban, például ,,Ih. B”<i8
mikronosban 46 %-ra ,,,Ih. Iv”< 18 mikronosban 36 %-ra emelkedik. A dúsítás ezeknél a

mintáknál még azzal az elnnyel is jár, hogy az Pe_,0
3
mennyisége a finom frakciókban

csökken, például 0,77 % helyett 0,41 %, illetve 1,02 % helyett 0,68 %. Az ,,Ili. C” min-

tában és az ,,Ih. D” mintában az Fe
20 3

mennyisége a finom frakcióban megnövekszik,

1,63 % helyett 2, 92 %, illetve 1,42 % helyett 6, 60 %.
Figyelembe véve a telepösszletben lev különböz típusú kzetek arányát (V.

táblázat) és Fe20 3
-tartalmát (II. táblázat), az istenhegyi kaolinos anyag átlagosan 1,15%

Fe203-ot tartalmaz, mely arány az ,,Ih. D” típusú anyag különválasztásakor 1,08 %-ra
csökken.

Hasonló gondolatmenettel a telepösszlet egyéb ásvány tartalma 7—8%-ra becsülhet
A dilatogramok, fleg a lehlési görbék, 600— 400 C° között a kvarc módosulat-

változását jól szemléltetik. A VT. táblázatban Kv = a különböz minták kiszámított

szabad kvarctartalmával; A Dil = a próbatest 600— 400 C° közötti hosszváltozásának az

V . táblázat

A minta
jele

A

kzettípus

aránya

a

telepösszletben

%

A minták számított ásványi összetétele

Kvarc
súly

%

Kvarc
molekula

Kaoli-
nit
súly

%

Kaolinit
molekula

Egyéb
súly

%
há-
nya-
dos

xiooo
%

hánya-
dos

xiooo
%

Ih. A —

5

5 58 890 73 35 320 2 7 7
Ih. B 3° 52 880 73 40 314 27 8

Ih. B —

5

5i 861 72 42 328 28 7
Ih. B< 18 ft

— 47 713 68 46 324 32 7
Ih. C 25 64 1077 83 28 216 17 8
Ih. C- Sk 54 906 76 36 282 24 10
Ih. E 20 57 961 77 36 280 25 7
Ih. E <18 fi

— 58 972 76 39 3°5 24 3
Ih. D 20 88 1576 96 6 54 3 6
Ih. D-5k 74 1231 9i 15 114 8 II

értékével. A táblázat jobboldali utolsó hasábjában lev értékek azt fejezik ki, hogy 600—
400 C° közötti hmérséklettartományban a próbatest 0,01 %-os zsugorodását hány száza-

lék szabad kvarc idézi el. A VI. táblázatban feltüntetett adatokból az derül ki, hogy az

istenhegyi, fleg az eredeti kzetek szabad kvarctartalma dilatométerrel megállapítható.

Hét minta átlaga szerint 600— 400 C 0 közötti hmérsékleten, a lehlési görbéken rnutat-

VI. táblázat

Sor- A minta jele Kvarc % a Dil n
Kv %

szám dDilx 100

1. Ih. B 52 0,26 2,00
2. Ih. A—

5

58 0,29 2,00
1,673- Ih. E 57 0,34

4- Ih. C 64 0,32 2,00
5. Ih. D

1 — 5-ig n
középérteke

88 0,44 2,00

1,93 ^ 2

6. Ih. B <18 m 47 0,10 4»7o

7. Ih. E < 18 fi 58 0,31 1,87
;8. Ih. D — 5k

1 — 5-ig + 7-

és 8. n
középérték

74 0,29 2,55

2,01 ~ 2
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kozó minden 0,01 %-os zsugorodásnak 2 súlyszázalék szabad kvarc felel meg.
Az istenhegyi kaolinos kzetben a szabad kvarc mennyiségét az alábbi kép-

lettel számíthatjuk ki:

Kv% = n xdDil x 100 = 200 xdDil

A fentiekben elmondottak szerint, valamely istenhegyi kzet agyagásványtar-

talma (kaolinit és illit együttesen) dilatométeres méréssel megállapítható, ha figyelembe

vesszük még azt, hogy szabad kvarcon és agyagásványokon kívül még 8 % egyéb ásványt

is tartalmaz. A számítást az alábbi egyenlet szerint végezzük el:

Kaolinit -J- illit % = 100— (dDil x 200 + 8)

Technológiai jelleg vizsgálatok

A kzet ásványi összetételével, bels morfológiai és egyéb sajátságaival összefügg,

gyártástechnológiai szempontból figyelemre méltó tulajdonságok megállapítása céljából

az alábbi vizsgálatokat végeztük el:

1. 100 ml vizes szuszpenzió kifolyási idejét mértük. A viszkoziméter rézbl készült

kifolyócs hossza 64 mm, fels átmérje 6,5 mm, alsó átmérje 3,1 mm.
A szuszpenziók 300 g száraz anyagból és 300 ml desztillált vízzel, ill. különböz

pH-jú Na,C0 3
-oldattal készültek (VII. táblázat).

A desztillált vízzel készített nagy viszkozitású szuszpenziók -értéke 5,2 — 5,9

között ingadozik. Az istenhegyi kaolinos anyagok 8 — 9 pn érték szuszpenziójának

viszkozitása a legkisebb.

2. A kationadszorpciós vizsgálatokat BaCl„-os módszerrel végeztük el (VIII. tábl.).

Az aránylag magas T-érték egyrészt a csekély mennyiség illittel, másrészt a nagy

fajlagos felület kalcedon és apró, szabálytalan alakú, kovagélbl kikristályosodott,

nagyszámú limnogén kvarcszemcsével magyarázható.

VII. táblázat

A minta
jele

Száraz
anyag g

A szuszpenzió
100 ml szusz-
penzió ki-

folyási ideje

Oldat ml pH-ja c° perc mp

Ih. B<i8 fi i : 1 5,8 19 I 25
1 : 1 7,o 19,5 22
1 : 1 10,0 19,2 I 13
1 : 1 10,2 20,0 2 4°
1 : 1 10,5 19 2 4*$

Ih. C<i8 ft 1 : 1 5,9 nem merhet
1 : 1 9,0 20 35
1 : 1 10,2 20 44
1 : 1 10,5 nem mérhet

Ih. E<i8 ft 1 : 1 5,2 nem mérhet
3 : 4 5,2 19 19

3 : 4 8,8 23,5 3 12

3 : 4 10,2 nem merhet
1

VIII. táblázat

A minta
jele

T-érték Lecserélhet- Na +
, K +

,

>Ig : +
,
Ca2+ együttesen

mgeé/100 g anyag

Ih. A— 60 ft 9,68 2,23
Ih. B — 60 fi 8,91 8,39
Ih. C— 60 fi 5,72 0,40
111. D — 60 ft I 1,40 1,63
Ih. E— 60 fi 10,68 3,34
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A gyengén savanyú természetes környezetben a kzet ásványszemeséinek felületét

a kationok teljesen nem borítják be, a lecserélhet kationok mennyisége a T-érték alatt

marad.

3. Az égetési vizsgálatokat gyengén megnedvesített porból préselt korongokkal

végeztük. A korongokat a IX. táblázatban feltüntetett hmérsékleteken, szilitrudas

laboratóriumi kemencében égettük. A kemence a kívánt hfokot 8—10 óra alatt érte el,

majd meghatározott idtartam után a kemencét kikapcsoltuk és az 14 — 16 óra alatt hlt
le. A Budapesti Porcelángyár üzemi kemencéjében is végeztünk égetési kísérleteket.

A préselt korongok legmagasabb égetési hmérséklete kb. 1180 C° volt. A korongok fele

semleges, fele redukáló térben égett ki.

Eaboratóriumi kemencében, 1400 C°-on, nedves masszából formázott próbatéglá-

kat is égettünk.

Ugyancsak laboratóriumi kemencében, 1400 C°-on, eredeti kzetdarabokat is

égettünk, mely módszerrel a kzetben lev ásványtársulásoknak a természetes környezet-

ijén való viselkedését kívántuk megfigyelni.

Égetési vizsgálati tapasztalatainkat az alábbiakban foglaljuk össze:

a) Az égetési zsugorodás értéke a hmérséklettel arányosan növekedett.

b) A zsugorodás a kvarctartalom növekedésével arányosan csökken, st a magas
kvaretartalmú ,,Ih. D” minta 1400 C°-on kiégetve, az eredeti állapotához képest +1 %
körüli duzzadást jelez, ami nagyobb mennyiség krisztobalit képzdésének tulaj-

donítható.

c) A mullitképzdés mellett a krisztobalit keletkezését állapítottuk meg,

A krisztobalit jelenlétét bizonyítják a IV. táblázat ,,Ih. B” 1400 C°/i ó. és ”Ili. E” 1400

C°/i ó. jelzés anyagok röntgenreflexiós vonalai is.

A krisztobalit képzdésével értelmezhet az a tény, hogy a kiégetett mintadarabok
legnagyobb része a kihléskor, 200 C° körüli hmérsékleten megrepedezik.

A krisztobalit kétségtelen jelenlétét bizonyítják a 4. és 6. ábrák „Dil. 1400 C°/i ó.”

jelzés dilatogramjai is. Ezeken a krisztobalit módosulatváltozását, 150 — 200 C° közötti

htartományban a hirtelen dilatáció jelzi. Az elzetesen kiégetett anyagok dilatométeres

lehlési görbéin 575 C° körüli kvarc módosulatváltozás jelét nem láthatjuk. Ebbl arra

lehet következtetni, hogy égetéskor a finom szemcsézet kvarc teljes egészében kriszto-

balittá alakult.

A nagymérv krisztobalitképzdés a gyártás folyamán a gyártmány meghibáso-

dását (megrepedezését) okozhatja, de minden bizonnyal, valamilyen módon siettetni

lehet annak tridimitté való átalakulását.

d) Az adott hmérsékleteken kiégetett valamennyi próbatest porózus maradt.

e) Az „111. A”, ,,Ih. B” és „Ih. E” jel kzetekbl' készült próbatestek matt
fehérre égtek. Az „111. C” kzet anyaga halvány rózsaszínre, vagy halvány sárgás-vörösre

égett. Az „Ih. D” kzet anyaga, amint az az oxidos elemzési adatokból várható, téglavörös-

re égett.

f) A kiégetett eredeti kzetdarabokon a vasoxiddús erezetek vörösesbarnára égtek

és a bennük lev vasoxid 1400 C °-on megömlött. Ezt szemléltetik a kiégett „111. C” kzet-
darabokról készült felvételek (VI. tábla, 5. ábra), valamint az „111. D” típusú kzet kiégett

darabjáról készült fényképfelvétel (VI. tábla, 6. ábra). Utóbb említett kzetnek leveles

rétegzettségét nemcsak a világos és sötétszín vékony rétegek sr váltakozása jelzi,

hanem a kzetben keletkezett, egymással párhuzamos lefutású elválási felületek és repe-

dések is.

A kvarcdús alapanyagba beágyazott kristályos kaolinit gócok az égetés alatti

zsugorodás következtében behorpadnak és azokat gyrszer repedés választja el környe-
zetüktl (VI. tábla, 7. ábra). Haakaolinitgócok eredetileg vasoxiddús környezetben voltak.



Szárazon

préselt

korongokkal

végzett

égetési

vizsgálatok

Nedvesen

formázott

próbatéglákkal

végzett

égetési

vizsg.

74 Földtani Közlöny, XCIII. kötet. Agyagásvány-füzet

cL d d. -r g
t£ >> r.

o tü'V
V aU

<y tíG c ^
« *-•

o N ~ 6 G 6 > Ú > o N •

^•a **; a t/3 G. -G d

N
t/3

tr

ti
'd
oo cT

N
co

VO

tx

00

ex"

00

cd
•O M M IM

ti 1 o w
t/j

mo\?
o o»x

O
oo cv ÍN.

co

>M

CON M TJ- oc 00 +
ti

in O 00 N o vq c co

N a CO in •'d »n

ti
cd

o
oo*'

oq
in

in

rC
co m ex ex ex
ex ex

. d
'O 13 .q G ^ G

<l>

-íí. S ~ 6 > 3 > ö G Ö
a t/J Cm -G a C4M a
o
O
•*}• M , cd

cT

CO

m Ov
N +

d s'g-
• d o. áé d

ró 13 G .
Im *d S - - £i *d v-< o

a O G • g .
fl

*
14M* O S C G«d . ö > d b t
V-t £, í a C ÍL, > Cm ^ P< > a o

b — d rG V mG <l» -*-» t/ »G O
1f2 ^ «*h a

O
co ti— sO cdo VO o ex

N in
c* 00 N qv

N M CX ex" ex C *M C ex M

. d
g ‘te 2 - s*

g °
G *- & a G ^ S ^ d B.

d
a
tn i

in
G 6 5 o = o *? a d

r/3 a > dd
t/l H CJ >8. ssv.

m.

e

rep.

G 1-1

G o

b
o

«M C< «*-í Cm > o B o «*.; a

oo
rrt

£ X/i
° m CO q vq vq qv 00 ex co m

S ex CO Cl CO M o c M ex

O "t£ * g g
. o G .

4- o >
* o

b
«+; a G3 a -r-< V «*; a

o
o ú CO
CX

ín
co q ex

o
N co cd + cd

'O *3 n
g’

g
-f

QJ co c 6 vm' o

b
C «*M* a 4= Cm <4m* a

om
M tO®^

cd
co o <q c

ex ex cd O cd

O ti
<L» CX g .

B
xm d > 0 g .

<T"
G > G. i*- a

u
o
o cd

CX co m co
co

co
co

N ex ex M O O

cd

in in
am m

a
in
I

m
i

m
I

.g v
| |

1 1

BV < <3 B d o U aa Ö e w
<1

rá jJ g r-' r-' r-

»-* * hM

i
=

fehér,

r

=

rózsaszín,

sz

=

szürkés,

tv

=

téglavörös,

sv

=

sárgásvörös,

h
=

halvány,

v

=

világos,

s

=

sötétebb,

p
=

pettyezett,

m

=

matt,

po

=

porózus,

epo

=

ersebben

porózus,

rep

=

repedezett



K i s s L. : A mádi Isten-hegy kaolinja 75

akkor az égetéskor megömlött sötétvörös, üvegfény alapból kidomborodnak (VI. tábla,

8 . ábra).

Égetéskor elssorban ezek a kaolinites fészkek válnak a mullitosodás gócaivá.

A kiégetett kzet felületén kráterszer, üveges képzdmények jelzik az eredeti adu-

láros helyeket. Az adulár habos üveggé válik.

4. A tzállósági vizsgálati eredményeket a X. táblázat tartalmazza.

A kzet tzállósága szabad kvarctartalmának növekedésével csökken, és a kaolin-

tartalom növekedésével emelkedik.A <18 mikronos szemcséket tartalmazó, tehát a ciklo-

nozott anyagok valamivel tzállóbbak, mint az eredeti kzetek.

X. táblázat

A minta jele
A minta

tzállósága SK

Ih. A 27
Ih. B 27
Ih. B<i8 ix 29/30
Ih. C 26 alatt
Ih. E 26 alatt
Ih. E<i8ft 26
Ih. D nem tzálló

TÁBLAMAGYARÁZAT - EXPI.ICATION DES PLANCHES

V. tábla — Flanellé V.

1. Összegyjtött pirogén kvarckristályok az ,,Ih. B” mintából — 1. Cristaux de quartz pyrogéne obtenus
du spécimen ,,Ih. B”

2. Kaolinit (dickit) kristályok az ,,Ih. C” mintából — 2. Cristaux de kaolinite (dickite) du spécimen ,,Ih. C”
3 . Üvegtiszta kaolinos gócok a limonittal átitatott „Ih. C” mintából — 3. Foyers kaolinisés limpides dans

le spécimen „Ih C” imprégné de limonite
4. Barna, gélszer anyaggal kitöltött erezet az „Ih. B” mintában — 4. Veines remplies d'une matiére géla-

tineuse dans le spécimen „Ih. B”

VI. tábla — Planche VI.

5. Vasoxiddús erek az 1400 C°-on égetett eredeti „Ih. C” mintában — 1. Veines riches en oxyde de fér dans
le spécimen „Ih. C” cuit á une température de 1400° C

6 . Levelesen rétegzett, 1400 C°-on égetett eredeti „Ih. D” minta — 2. Spécimen „Ih. D” folié, soumis á
cuisson á une température de 1400° C

7. A kvarcdús alapanyagba ágyazott, égetéskor zsugorodott kaolingócok anyaga — 3. Substance des foyers
de kaolin, dans une páte riche éti quartz, qui se sont contractés au cours de la cuisson

8. Égetéskor a megömlött vasoxiddús környezetbl kidomborodó kaolingócok anyaga — 4. Substance
des foyers de kaolin, qui se sont bombés de leur milieu liquéfié, riche en oxyde de fér, au cours de la
cuisson

Examen minéralo-pétrograpliique des roches kaoliniféres du mont Istenhegy á Mád sous
l’aspect de la céramique fine

LAJOS KISS

Les roches kaoliniféres d’Istenhegy représentent le résidu redéposé de tufs rhyoliti-

ques qui ont été érodés d’horizons plus éíevés et se sont accumulés dans un bassin á eaux
ehaudes, dans des conditions de sédimentation variant périodiquement et ont été soumis
á la kaolinisation.

Dans le gisement kaolinifére qui est surmonté d’une couche de limnoquartzite
d’une puissance de 5 á 6 m, on peut distinguer macroscopiquement 5 types de roches
suivant leur couleur, consistence et contamination. Les substanees de tous les types
pétrographiques se réduisent en bouillie dans l’eau, et 74— 94% de ces roches est repré-
senté pár des grains á diamétre de 60 microns et 26— 42% pár des grains á diamétre de
2 microns.
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80% des substances du gisement páráit étre utilisable pour la céramique fine.

Les roclies utiles renferment des minéraux argileux en 28% environ (kaolinite en deux
générations et une quantité mineure d’illite), du quartz pyrogénes et limnogénes et de la

ealcédoine en.64% environ 8% des minéraux d’autre espéee (hématite, goethite, limonite,
adulaire)

.

Dans les fraetions á grains de 18 microns obtenus pár hydrocyelonisation, la con-
centration de la kaolinite augmente, tandis que la teneur en Fe

2
0

3
dimirme

L’examen dilatomátrique permet de ealculer la composition minéralogique de la

roche avee une préeision satisfaisante.

Dans le cas de l’usage d’une peptisateur Na
2
C0

3
la suspension aqueuse de la frac-

tion á grains de 18 microns de la roche atteint la vitesse d’écoulement la plus favorable
á des valeurs 8— 9 du pH. La relativement grande valeur T de l’adsorption de cations est

due á la teneure basse en illite de la roche et á la présence des grains de ealcédoine fib-

reuse et des grains de quartz linmogéne.
Si la matiére est cuite sa contraction diminue au fúr et á mesure que la teneur en

quartz augmente. Les échantillons de trois types de roche sont devenus blancs aprés
étre cuits et les spécimens de deux autres types sont devenus rougeátres á cause de la

teneur en fér plus élevée. La cristobalite qui se forme au cours de la cuisson préte des
propriétés désavantageuses. A l’exeptiond'mitype de roche, tous les autres sont réfractai-

res. La réfractarité des roches originales mesure 26— 27 SK, mais les fraetions qui con-

tiennent les grains á diamétre de 18 microns sont un peu plus réfractaires : 29— 30 SK.



NA-BENTONIT, KLINOPTILOLIT ÉS KÁLIFÖLDPÁT KÉPZDÉSE
A SZERENCSI-ÖBÖL RIOLITTUFÁJÁBÓL

DR. NEMECZ ERN-DR. VARJÚ GYURA*

Összefoglalás: Szerzk ismertetik a Tokaj-hegység DNy-i részén Szerencs— Mád—
Ond helységek által határolt Szerencsi-öböl fúrási szelvények útján megismert földtani
felépítését. Részletesen tárgyalják a szelvényben elforduló kzetek ásványos felépítését,

kimutatják, hogy a nagy tömeg traszok eddig heulanditnak tartott f ásványa voltaképpen
klinoptilolit. Rámutatnak a szelvényben elforduló Na-bentonit kiváló Teológiai sajátsá-
gaira és az adulárosodás folytán elállt képzdmények fontos gyakorlati jelentségére.
A tárgyalt ásványok genetikájára vonatkozólag a tufa hidrodiágenetikus átalakulását
tartják legvalószínbbnek.

A Szerencsi-öböl földtani viszonyai

A Szerencsi-öböl általános rétegsorát a mellékelt vázlat mutatja be (i. ábra).

A rétegsor bázisát képez vulkáni törmelékpadokat tartalmazó agvagmárgát és

fiuomszem vulkáni homokkövet slénytani adatok alapján törtön korúnak tartjuk.

Alatta feltételezésünk szerint vastagabb vulkáni összlet helyezkedik el. (Ez utóbbinak

jelenlétét P a n t ó Gábor vezetésével mköd térképez osztály munkatársai 1959— 60.

év folyamán a hegység É-i részén a felszínen is kimutatták).

A felette elhelyezked képzdmények paleontológiái bizonyítékok alapján kétséget

kizáróan szarmata-korú ak.

E rétegsorban vízbe hullott és szárazföldi tufaösszletek váltakoznak, melyek anya-

gai jól elkülöníthetk egymástól. A vízbe hullott vulkáni törmelékek ugyanis diageneti-

kusan átalakultak, vagy legalább is az alkálikus közegben végbement feltáródás útján

cementálódtak, míg a szárazföldre hullott vulkáni törmelékek lazák, s általában a „por-

tufáknak” leírt képzdményeket adják.

Nemcsak a Szerencsi-öbölre, hanem a Tokaj-hegység egész területére jellemz,

hogy a szarmata-kori vulkáni összlet alsó részén csak tufákat, a fels részén tufákat és

lávákat, legfelül pedig zömmel lávákat — andeziteket és riolitokat — találunk.

A zeolitosodott tufákat tartalmazó bázistufákat felépít vulkáni törmelék nagy-

mérték egyöntetséget mutat. Finom szemcsézettsége és jó osztályozottsága miatt jogos

annak feltételezése, hogy ennek anyaga nemcsak a hegység jelenlegi területén lev, hanem
ettl DK-re nagy mélység (1000—1500 111-es) fúrások által tekintélyes vastagságban

feltárt vulkáni területrl származik. A Szerencsi-öbölben végbement kitörésre azonban
kétséget kizáróan utal a szelvényünkben lev Kassa-hegy 310 m-nél is vastagabb horzsa-

klapillis tufája, mely általában 100— 150 m-vastag, s az, hogy a bázistufa egyes szintjein

nagymennyiség riolit- és andezit-íapilliket, st bombákat is találunk.

Az ondi Kassa-liegven és a mádi Dancka-tetn lemélvített fúrásaink tufavulkánok

kitörési helyeit, a golopi Somos DNy-i részén lemélyített fúrás csak lávaömlést, a Szeme-
re-tetn lev felszíni feltárások pedig elbb vulkáni törmelékszórást, majd ezt követen
lávaömlést bizonyítanak. Sztrátóvulkánra vonatkozó megfigyeléseink nincsenek.

Míg horizontális irányban a bázistufák anyagi megjelenésre és anyagi összetételre

nézve nagymérték egyöntetséget mutatnak, addig a fels szinteken igen változatos

vulkáni törmeléket találunk.

* A dolgozat teljes szövege angol nyelven az Acta Geologica, Tóm. VI. 389 — 427. oldalán jelent meg.
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T. ábra. A Szerencsi-öböl általános rétegsora és elvi szelvénye. Magyarázat: Agyagmárga homokk
padokkal, 2. Agglomerátumos vegyes tufa, 3. Meszes homokk, 4. Agyagmárga homokk- és tufitpadokkal,
5. Agyag, agyagmárga, tufit Na-montmorillonit erekkel, 6. Zerlitesedett— földpátosodott riolittufa (trasz),

7. Riólit kristálytufa (kvarc, földpát, biotit), 8. Horzsaklapillis riolittufa, 9. Vékonyréteges riolittufa és
tufit kovaföld és agyaglencsékkel, 10. Horzsak-riolit, 11. Perlitlapillis, laza, horzsáköves riolittufa, 12.
Riolit, 13. Andezit, 14. Fiatal medencetöltelék, a) agyag, b) limnokvarcit, c) kaolin, d) beutonit, e) át-
halmozott tufa, f) agyag, g) homok, 15. Lösz, 16. Lepusztulás szintje, 17. Szárazföldi képzdmények, 18.

Tengeri képzdmények, 19. Részletesen tárgyalt képzdmények, 20. Áthalmozott vulkáni anyag

Abb. 1. Gesamtschichtenfolge und prinzipielles Profil des Szerencs-Beckens. Erklárungen: 1. T011-
mergel mit Sandsteinbánken, 2. Gemischter Tuff mit Agglomeraten, 3. Kalksandstein, 4. Tonmergel mit
Sandstein- und Tuffitbánken, 5. Tón, Tonmergel und Tuffit mit Na-Montmorillonit-Adem, 6. Zerlitisierter
und feldspatisierter Rhyolithtuff (Trass), 7. Kristallinischer Rhyolithtuff (Quarz, Feldspat, Biotit), 8
Rhyolithtuff mit Bimínsteinlapillis, 9. Feingeschichteter Rhyolithtuff und Tuffit mit Kieselgur- und
Tonlinsen, 10. Bimmstein-Rhyolith, 11. Lockerer, bimmsteinfiihrender Rhyolithtuff mit Perlit-Lapilliss
12. Rhvolith, 13. Andesit, 14. Junge Beckenausfüllung. a) Tón, b) Limnoquarzit, c) Kaolin, d) Bentonit,
e) umg'eháufter Tuff, f) Tón, g) Sand, 15. Löss, 16. Abtragungsniveau, 17. Kontinentale Bildungen, 18.

Maríné Bildungen, 19. Ausführlich behandelte Bildungen, 20. Umgeháuftes vulkanisches Matéria!

A Tokaj-hegység savanyú kzeteire jellemz a magas Si0
2 , K 2

0 és H
2
0 tartalom.

Igen sok az átmeneti kzettípus is.

A szelvényben több szinten figyelhet meg a riolit- és andezit-törmelék mecha-

nikus keveredése. Az ismertetett szelvény fels részén andezit és riolit lávák egyidben

és egymással ölelkezve jelennek meg.

Szelvényeink fels részén viszonylag ép horzsak-tufákat találunk, nemcsak a

szárazföldi, hanem a vízbe hullott törmelék esetében is. Minthogy az sföldrajzi, vulkano-

lógiai és geokémiai mili az alsó elváltozott (bentouitosodott, zeolitosodott — földpátoso-
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2. ábra. A Szerencsi-öböl földtani térképe. Magyarázat: i. Negyedkori képzdmények, 2. Limnokvar-
cit, limnopelit, 3. Horzsaköves riolittufa, réteges riolittufa, 4. Andezit, 5. Riolit, 6. Hoízsaklapillis riolit-

tufa, 7. Zeolitosodott, földpátosodott riolittufa, 8. Kovásodott riolittufa, 9. Kálitufa, 10. Bentonit,
11. Iliit, 12. Kaolin és porcellánföld, 13. Fúráspontok, 14. Törések, vetk, 15. Szelvényvonal

Abb. 2. Geologische Karte des Szerencs-Beckens. Erklárungen: 1. Quartárbildungen, 2. T,imno-
quarzit, Limnopelit, 3. Bimmsteinführender Rhyolithtuff, geschichteter Rhvolithtuff, 4 . Andesit, 5.
Rhyolith, 6. Rhyolithtuff mit Bimmsteinlapillis, 7,’Zeolitisierter, feldspatisierter'Rhyolithtuff, 8. Verkiesel-
ter Rhyolithtuff, 9. Kalituff, 10. Bentonit, 11. Iliit, 12. Kaolin und Porzellanerde, 13. Bohrstellen, 14.

Briiche, Verwerfungen, 15. Profillinie

dott) rétegekkel lényegileg megegyez, a Na-bentonitosodás, klinoptilolitosodás és adu-

lárosodás szempontjából az anyakzetek összetételének jelentségét kell hangsú-
lyoznunk.

A Na-bentonitosodott és klinoptilolitosodott - adulárosodott rétegek helyzetét a
2. ábra tünteti fel.

A zeolitosodott és földpátosodott riolittufa Mád—Rátka—Tállya— Ond— Golop
térségében a felszínen sok km2 kiterjedésben megtalálható. A Na-bentonitot azonban fel-

színen eddig még nem találtuk meg.
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A 3. ábrán bemutatott szelvényben hidrotermális, hidrodiagenetikus-marin és át-

halmozott beutonitosodást találunk.

Kutatásunk során nyitott kérdés volt, hogy a Tokaj-hegység szélesen elterjedt

bentonitosodása miért eredményezett Ca-montmorillonitot. Erre az Ond XlX-es sz.

fúrásban megtalált Na-bentonit részletes vizsgálata adta meg a feleletet. A Ca-montmorillo-

nit hidrotermális úton a mélyebb szintekbl, valószínleg az alaphegységbl mobilizált

A.

'EH >EE0 3E~] ‘EZZ1 s!ll 70 »lil g IÍTTTn °EEi ”Ea1
f

-{ j
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3. ábra. A Szerencsi-öböl fszelvénye, Magyarázat: 1. Negyedidöszaki képzdmények, 2. Limno-
kvarcit, limnopelit, 3. Riolit, 4. Perlitlapillis horzsaköves riolittufa, 5. Horzsaköves riolittufa, 6. Réteges
riolittufa, 7. Horzsaklapillis riolittufa, 8. Biotitos riolit-kristálytufa, 9. Zeolitosodott — földpátosodott
riolittufa, 10. Na-bentonit -telepes, tufitos agyagmárga, 11. Agyagmárga homokk és tufitpadokkal,
12. Meszes homokk, 13. Agglomerátumos vegyes tufa, 14. Agyagásványosodott riolittufa, 15. Bentonit
.hidrodiagenetikus), 16. Bentonit (hidrotermális), 17. Bentonit (áthalmozott), 18. Iliit, 19. Agyag (szennye-

zett, vegyes agyagásványos)
,
20. Fúráspont, 21. Törésvonal, vetdés

Abb. 3. Ilauptprofil des Szerencs-Beckens. Erklárungen: 1. Quartárbildung, 2. lámuoquarzit
I.imnopelit, 3. Rhyolith. 4. Bimmsteinführender Rhyolithtuff mit Perlitlapúlis, 5. Bimmsteinführende
Rhyolithtuff . 6. Geschichteter Rhyolithtuff. 7. Rhyolithtuff mit Bnrmsteinlapillis, 8. Biotitfiihrende
kristalliner Rhyolithtuff, 9. Zeolitisierter, feldspatisierter Rhyolithtuff, 10. Tuffitführender Tonmerge
mit Na-Bentonitlager, n. Tonmergel mit Saudstein- und Tuffitbánken, 12. Kalksandstein, 13. Gemischte
agglomeratischer Tuff, 14. Zu Tonmineralien umgevvandelter Rhyolithtuff, 1 5 . Bentonit (liydrodiagene
tiseh), 16. Bentonit (hydrothermal), 17. Bentonit (umgeháuft), 18. Iliit, 19. Tón (verunreinigt, mit gemisch

ten Tonmineralien), 20. Bohrstellen, 21. Bnichlinie, Verwerfun gén

Ca-ionok hatására, a Na-montmorillonit pedig hidrodiagenetikusan tengeri környezetben

keletkezett. Áthalmozott télepekben csak Ca-montmorillonitot ismerünk.

A Szerencsi-öböl fszelvénye elénk tárja a Tokaj-hegység DNy-i részén lev tufa-

szintek térbeli elhelyezkedését. Fúrási adatok szerint a tufaszintek — mindenekeltt a

vízbe hullott és a szárazföldi tufák, továbbá a bázis-agvagmárga, a Na-bentouitos szint,

a klinoptilolitosösszlet, az aduláros rétegek, valamint a kovaföldes, vékonyréteges, viszony-

lag ép horzsk-tufák jellegzetes és könnyen felismerhet fajtái — horizontálisan jól

követhetk.

A vulkáni összlet tektonikája az alaphegység szerkezeti képét tükrözi. Az alap-

hegységben sok a preformált törés. Ezt az árkos beszakadások és horsztok mutatják.

Megegyeznek a f törési irányok is.

A Golop—Szerencs közötti riolittufa-vonulat az Alföld-felé lépcssen lezökkent.

A lépcsk különböz mértékben D-felé (az Alföld-felé) billentek. A térszínbl kie-

melked legdélibb tag (szerencsi Aranka-tet) dlése 26°.
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Az elbb említett vonulat D-felé meghúzódott, ennek következtében tektonikus

árkok alakultak ki, melyekben áthalmozott agyag-telepek és tufák helyezkednek el.

A Szerencsi-öböl és az ehhez csatlakozó területeken az ÉNy — DK-i és az ÉK—
DNY-i törések nyíltak. Míg az elbbiek mellett ers kovásodás figyelhet meg, addig az

utóbbiakkal kapcsolatban széles kvarcit-teléreket találunk. A K— Ny-i törések mellett

kovásodást nem tapasztaltunk annak ellenére, hogy ezek is nyíltak. Fúrásaink tanúsága

szerint a K— Ny-i törések mellett a felszálló vizek ers anyagkimosást végeztek. A Sze-

rencsi-öböl területén több km hosszan követhetk olyan É — D-i irányú törések, melyek

mentén termális vizek fakadnak.

A kitörési helyek környékén vulkán-tektonikai jelenségek figyelhetk meg. Sok

helyen felismerhet az anyaghiány következtében elállott beszakadás. Ilyent találunk

Mád határában a Szemere- és Dancka-tetkön, valamint a golopi Somos-hegy környékén

Az Ond XIX. sz. és a Mezzombor 1/X. sz. fúrások részletes rétegsora

Az Ond XIX. sz. és a Mezzombori i/X. sz. fúrások a szarmata szelvénynek az i.

ábrán jelzett részét tárták fel. A mintavétel makroszkópos jegyek alapján, s rétegenként

szétválasztott kzetféleségekbl az alábbi részletes szelvényben jelzett magszakaszok

átlagolása útján történt.

A szelvény kzeteinek ásványtani vizsgálata

A 4. ábrán ismertetett két fúrás közül a Mezzombori i/X fúrás 139,8 — 291,5 111

(4/b) és az ondi XIX. sz. fúrás 159— 550 m (4/a ábra) közötti anyagát vizsgáltuk, melyek-

ben a következ képzdményeket találtuk:

agyag

agvagmárga
tufit

bentonitosodott tufit

bentonitosodott tufa

zeolitos-krisztobalitos tufa

aduláros-krisztobalitos tufa

aduláros-zeolitos-krisztobalitos tufa

Ezek közül teljes részletességgel csak azokat a képzdményeket tanulmányoztuk,
melyek vulkáni eredet anyagot is tartalmaznak.

ajVulkáni tufák és tufitok

(Ondi szelvény II. II. a)

Át nem alakult tufa a szelvényben jelenleg nem fordul el. Többé-kevésbé válto-

zatlan piroklasztikum két rétegbl került el (O 3 7 és O 40) , ezek — bár viszonylag kevés —
de kimutatható agyagos szennyezést is tartalmaznak s így tutitoknak minsülnek. Tisztán

vulkáni anyagból álló tufa azonban eredetileg elfordult az ondi rétegsorban, amire abból

következtethetünk, hogy a fels rétegekben olyan bentonitok fordulnak el, melyekben a

kb. 80 % montmorilloniton kívül csak zeolitot és kevés kvarcot találunk, vagyis nem vul-

káni eredet anyagokkal e tufa-rétegek nem keveredtek. E tufák azonban kivétel nélkül

bentonitosodtak.

6 Földtani Közlöny
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A bentonit rétegek között helyet foglaló egykori piroklasztikumok sajátságait

tehát csak tufitokon tanulmányozhattuk. E célra csekély szennyezettsége miatt, az O 37
és O 40 jelzés réteg anyaga mutatkozott legmegfelelbbnek. Vizsgálatuk azért is fontos

volt, mert a települési viszonyokból valószínsíthet, hogy a jelenlegi bentonit rétegek

eredeti tufáinak és tufitjainak vulkáni anyaga a O 37 és az O 40 réteg anyagának fbb
tulajdonságaival gyakorlatilag megegyeztek.

A O 37 és O 40 jel tufitok (lásd 4/a ábra) ásványos felépítése legjobban mikroszkóp

alatt tanulmányozható. Mindkét réteg anyaga ftömegében nagy plagioklász kristályokból

áll. A plagioklászok igen üdék, gyakran zónásak (I b,d) többnyire mérsékelten (I a), néha
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Abb. 4la— 4lb. Profile dér Bohrungen Ond XIX. und Mezzombor i/X.
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srbben (I c) ikerlemezesek. Összetételük a max. szimm. kioltás szerint meghatározva

35 An % (0 40-ben).

Kvarc kevés figyelhet meg és hasonlóan kevés a kzetüveg is. A nagy plagioklá-

szok apróbb (I c) vagy nagyobb szemekbl (I b, d, e) álló alapanyagba vannak ágyazva,

melyben ugyancsak a földpát uralkodik kevés márgás szennyezéssel (fleg kalcittal).

Az idegen szennyezés az O 37-ben több mint az O 40-ben s a plagioklász kristályok is

kisebbek benne. E két tufit közti különbséget a TG-görbék is kifejezésre juttatják (6. ábra

O 37 és O 40). Míg az O 40-ben kevés kalciton és goetlten kívül egyéb termikusán aktív

ásvány nincsen, az O 37 TG-diagramja 5 lépcst jelez.

A két tufit kémiai elemzése (III. táblázat, A O 37, O 40), a CaC0 3
-szennyezést is

figyelembe véve, hasonlóan, mint a plagioklászok viszonylag nagy An-tartalma, szintén

arra utal, hogy a bentonitok kiinduló anyagául szolgáló piroklasztikumok bázikusabbak a

normális riolit tufákénál. P a n t ó Gábor szerint a normális rioliténál nagyobb bázikus-

ság a Tokaj -hegységi riolitokra általában jellemz.

E nagyobb fokú bázikus jelleget fleg azért emeljük ki, mert a szelvény felsbb

részein jóval savanyúbb piroklasztikumok foglalnak helyet (III. táblázat, O 2 és O 6) és

elzeolitosodtak

.

b) Bentonitok

(Ondi szelvény II. 4/a ábra)

Az ondi szelvény 3 1 9— 2 1 7 méter közti szakaszán (II) 17 montmorillonit tartalmú,

márgával vagy tufitokkal elválasztott réteg helyezkedik el egymás fölött, összesen 1 1 m
vastagságban. E bentonitok küls megjelenésre (fleg szín szempontjából) és a mont-

morillonit tartalom tekintetében igen változatosak. E változatosság az eredeti tufitok nem
vulkáni, hanem üledékes eredet összetevinek minségétl és viszonylagos mennyisé-

gétl függ. Kis mennyiség szennyezés esetén a bentonit világos, csaknem fehérszin ésnagy
montmorillonit tartalmú, máskor zöld, barna vagy szürke és lényegesen kevesebb mont-
morillonitot tartalmaz.

A bentonitokat DTA.TG, röntgenmódszerekkel vizsgáltuk, kémiai analízist készí-

tettünk és megállapítottuk 20 ml vízben 2 g szilárd anyagot tartalmazó szuszpenziók pi\

értékét.

Bentonitok DT A - vizsgálata. A bentonitok DTA-görbéinek (5. ábra)

közös sajátsága, hogy kis hmérséklet endoterm effektusai közül csak egyetlen jelenik

meg 1 50 — 1 70 C 0
között, ami egyéb adatokat is figyelembe véve arra mutat, hogy e bento-

nitokban Na-montinorillonit fordul el. E tekintetben csupán az o 51 réteg anyaga kivétel,

melynek görbéjén (5. ábra O 51) a 220 C°-on kialakuló kis endoterm csúcs a cserélhet

Na-ionoknak Ca-ionokkal való részleges helyettesítésére utal. Ennek a bentonitnak a

sajátságait is azonban inkább a Na- mint Ca- montmorillonit tulajdonságai határozzák

meg. Két bentonitban (O 21 és O 49) az els endoterm csúcs 125 C°-on kialakuló inflexiós

hajlata tulajdonképpen az els csúcs kezdd megkettzése, amelyrl kimutattuk, hogy
ebben az adszorbeiós és interkristályos víz különféle változatainak meghatározott aránya
jut kifejezésre.

A DTA-görbék további alakulása igen változatos. Sok minta (O 21, O 28 ,

0

29, O 30,

O 34, O 39, O 49) 460— 490 C° között kisebb exoterm csúcsot ad, de ez HXh-dal történ
kezelés után (O 29 a) — szerves anyag vagy pirít eloxidálása folytán — csaknem teljesen

eltnik.

A legjellemzbb els nagyhmérséklet csúcs a bentonitokban a normális mont-
morillonitokéval egyezen 710— 725 C° között alakul ki. Területe a montmorillonit tarta-

lomtól függen változik.

6 *
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Jellemz e bentonitok görbéire, hogy a nagy hmérséklet csúcsot nem követi

— a montmorillonitok zömében 850— 900 C° között megjelen — második csúcs, hanem
ennek elmaradásával, esetleg atipikus kifejldésével megy át a görbe 900 C° után az exo-

term effektusba. E tekintetben nagy hasonlóság állapítható meg e bentonitok és a Wyo-
niingi bentonitok között.

5 — 6. ábra. Bentonitok DTA- és TG-görbéi. A görbék száma megegyezik a 4a— b. ábra mintaszámaival
Abb. 5— 6. DTA- und TG-Kurven dér Bentonite. Die Zahl dér Kúrven stimmt mit dér Probeuzahl dér

Abbildung 4a— b. iiberein.

A montmorillonitra jellemz csúcsokon kívül néhány mintán (O 23, O 28, O 51)

illitre utaló lapos endoterm csúcs figyelhet meg 550 C° körül.

E minták azonban közönséges anyagot is tartalmaznak úgyhogy az Miit a bento-

nitokban nem szingenetikus. A közönséges tengeri anyagot nem tartalmazó bentonitokból

az illit mindig hiányzik. Néhány bentonit DTA-görbéje (O 23, O 44, O 49) kalcitot is

jelez (márgás tufit eredet) egyesekben pedig alunit is megjelenik.

Bentonitok termogravi metrikus (TG) vizsgálata. Termi-

kusán aktív ásványok TG-görbéi alkalmas körülmények között pontosabban tájékoztat-

nak a kzet ásványos összetevinek mennyiségi viszonyairól, mint a DTA-görbék.
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A montmorillonit víz alakjában 500— 750 C° közötti lépcsben eltávozó OH-gyökeinek

mérhet mennyisége — lia zavaró tényezk nincsenek — a montmorillonit mennyiségének

igen pontos meghatározását teszi lehetvé.

A O 34 bentonit eredeti mintájáról készült felvétel 500— 750 C° közötti lépcsje

pl. 3,02 %-os súlyveszteséget jelez. A siílyveszteség a Little Rock-i Na-bentonit görbéjének

lépcsjére vonatkoztatva (mely 96 %-os montmorillonit tartalom mellett 4,07 %-os

veszteséget mutat) 70,7 % montmorillonit tartalomnak felel meg. E bentonit centrifugá-

lással tisztított mintájáról készített TG-felvétel szerint az OH-gyököknek megfelel súly-

veszteség (6. ábra 34a görbe) 4,1 %, vagyis a bentonit akkor a Little Roek-ihoz hasonlóan

kb. 96 % montmorillonitot tartalmaz. Ez jó egyezésben van azzal, hogy a centrifugálás

durva maradéka 24,5 % volt.

A montmorillouit tartalom e viszonylag pontos meghatározását zavarja ebben a

hmérséklet tartományban ugyancsak súlyveszteséget szenved egyéb ásványok jelenléte.

A zavaró hatás odáig mehet, hogy a meghatározás nem végezhet el. A közölt módszerek-

kel a montmorillonit tartalom a megvizsgált rétegekben kb. 15 — 79 % között ingadozik.

A bentonitok röntgen vizsgálata. A 17 montmorillonit tartalmú réteg

csaknem mindegyikének eredeti mintájáról vagy szemnagyság szerint szétválasztott frak-

ciójáról röntgenfelvételt készítettünk (90/ íi sugarú Debye— Scherrer kamrával CuKa

sugárzással) az ásványok összetételének pontosabb meghatározására.

A röntgenfelvételek adataiból kitnik, hogy a bentonitok a montmorilloniton kívül

egyéb ásványokat is tartalmaznak, legtöbbször kvarcot, kisebb mennyiségben klinoptilo-

litot, adulárt és némelykor kalcitot. A kvarc fleg az alsóbb bentonit rétegekben játszik

fontosabb szerepet, a felsbb rétegekben viszont a klinoptilolit megjelenésével háttérbe

szorul. Az adulár kis mennyiségben az O 30, nagyobb mennyiségben az O 36 mintában van.

E rétegekben elforduló Na-montmorillonit röntgenográfiai sajátságait az O 30

bentonitból centrifugálás útján tisztítással nyert minta diffraktométeres felvételén tanul-

mányoztuk. Fontos kiemelni, hogy a természetes Na-montmorillonit diagramja sajátos

eltérést mutat a magyarországi természetes Ca-inontmorillonitokétl. Ebben a természetes

Na- és Ca-montmorillonitok közti bizonyos szerkezeti különbség megnyilvánulását lát-

juk. A 7. ábrán egymás alatt tüntettük föl az O 30 Na-montmorillonit és a gyöngyösoroszi

(Magyarország) igen tiszta Ca-montmorillonit diffraktométerrel felvett diagramját. E fel-

vételeken is jól látható a kétféle montmorillonit röntgendiagramjának különbsége. E
különbséggel hozható összefüggésbe a víz-montmorillonit rendszer, eltér sajátsága a

természetes Na- és Ca-montmorillonitok esetében. Míg a Na-montmorillonit, mint a jelen

esetben is, kitn Teológiai tulajdonságokkal rendelkezik (a tiszta ásvány 1 % szilárd

anyagot tartalmazó vizes szuszpenziója szilárd pasztát alkot), rendkívül jó duzzadóképes-

séggel tnik ki, könnyen alkot szerves komplexeket, eddig a természetes Ca-montmorillo-

nitok e sajátságokat nélkülözik és mesterséges Na-bentonittá való átalakításuk során sem
érik el hasonló mértékben a természetes Na-formák sajátságait. Ennek oka a természetes

Na- és Ca-montmorillonit szerkezetének némi eltérésében állhat, melyet részletesen más-
helyütt tárgyalnak a szerzk.

c) Zeolitosodott, földpátosodott piroklasztiku mok
Az ondi XIX sz. fúrás 217-159 in és a mezzombori fúrás 291,5 — 139,8 m közötti

átalakult piroklasztikumai küls tekintetre rendkívül egyöntet, egymáshoz megkülön-

böztethetlenül hasonló fehéres, világos szürke, világos zöldes árnyalatú 0,1 — 1,0 cm nagy-

ságú hófehér, vagy sötétebb horzsaköves zárványokat tartalmazó kzet. Mikroszkópban
vizsgálva a kzet rendkívül aprószem ásványok halmaza, melyben csak elenyész
mennyiségben fordul el egy-egy plagioklász vagy kvarc kristály.
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RTG, DTA, TG vizsgálatok. A kzetet elször M á n d y T. vizsgálta

Debye—Sckerrer felvétel útján és a kristályos komponens zömét heulanditnak minsítette.
Igen részletes és több irányú vizsgálat után megállapítottuk, hogy az átalakulási termék
nem heulandit, hanem ahhoz fleg szerkezetileg igen hasonló klinoptilolit, melyet a Debye-
Scherrer diagramok nagy hasonlósága miatt a legutóbbi idkig általában heulanditnak
tartottak.

Az ásványt elször a Wyomingi Hoodoo hegységbl P i r s s o n ismertette 1 890-

ben és azt az alk: Al
2
0 3 :Si0,:H,0 = 1:1:10:6,6 összetétellel a ptilolithoz igen közelállónak

találta. S c h a 1

1

e r 1923-ban az anyag újravizsgálása során monoklin szimmetriát álla-

pított meg és a mordenittól és ptilolittól való megkülönböztetés céljából a klinoptilolit

elnevezést ajánlotta.

Hey ésBannister azonban a röntgenfelvétel útján meghatározott síktávol-

ságokat, majd a Yale egyetem gyjteményének kristályáról ,,a” tengely körüli forgatással

készített felvételt teljesen azonosnak találta a heulanditéval és így a klinoptilolit elneve-

zést feleslegesnek találta. A heulandittól optikai sajátságaiban mutatkozó eltérés okát

Bannister a nagyobb kovasav tartalomban kereste ésaSchaller -féle klinoptilo-

litot ,,kovasavdús heulanditnak” tekintette.

Az utóbbi 20 évben különböz helyekrl nagy tömeg átalakult vulkáni tufákat

írtak le, melyekben montmorillonit, hectorit mellett a heulandit játszik nagy szerepet.

A fontosabbak: Yellowstone, Dél-Izland, Új-Zeeland, Santa Cruz (Califomia) és Patagonia.

Az ezekben található zeolitok azonban optikailag konzekvensen eltérnek a heulanditétl,

és a gyakori elfordulásra való tekintettel, mely úgylátszik meglehetsen gyakori föld-

tani folyamat eredménye, Brian Mason és Sand Patagóniából származó anya-

gon ésF. Mumpton a Linde Társulat laboratóriumában az egész problémakört
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újonnan vizsgálta meg 1960-ban. A vizsgálati eredmények szerint mégis Schaller
álláspontját kell helyesnek elfogadni, és a klinptilolitot önálló zeolit ásványként el

kell különíteni a heulandittól.

A Szerencsi-öböl zeolit-tartalmú fúrás anyagáról készített diffraktométeres felvétel

meggyzött bennünket is arról, hogy bár csak finom részletekben, de a heulandittól

határozottan különböz ásvánnyal, a klinoptilolittal van dolgunk (8. ábra).

Egyes vonalakhoz tartozó síkháló távolságok csekély eltérésén kívül a f különbség

a legfontosabb vonalak intenzitásának eltérésében jelentkezik.

8. ábra. A heulandit és a klinoptilolit röntgendiffraktogramja. a — b) Heulandit, c) Klinoptilolit

Abb. 8. Röntgendiffraktogramm des Heulandits und des Klinoptilolits. a — b) Heulandit, c) Klinoptilolit

Különös, hogy a csekély szerkezeti eltérés ellenére a DTA-görbe igen jelents

eltérést mutat (9. ábra). Míg a heulandit szerkezete 300 C° körül felbomlik és ennek meg-

felelen e hmérsékleten nagy endotenn effektus jelentkezik, a klinoptilolit DTA-görbéje

az exoterm tartomány felé haladva lényeges változást egyáltalán nem jelez. Különböz
hmérsékletre hevített minták röntgenfelvételei kimutatták, hogy a heulandit 250 C°-on

bekövetkez felbomlásával ellentétben a klinoptilolit szerkezete 700 C°-ig épségben marad.

A termogravimetrikus felvétel (10. ábra) szerint a két ásvány igen hasonló módon
dehidratálódik. Némi különbség megállapítható abban, hogy a heulandit görbéjén 300

C °-on enyhe törés figyelhet meg. Hasonló különbséget a két ásvány infravörös spektru-

mában is találtunk. Ugyancsak észleltük számos kutató megfigyelésével összhangban,

hogy a heulandit 1,50 törésmutatója helyett az általunk vizsgált ásvány törésmu-

tatója 1,480.

A vizsgálati adatok alapján nyilvánvaló, hogy a Szerencsi-öböl piroklasztikumai-

nak zeolitosodása során képzdött ásvány a heulandittól biztosan megkülönböztethet

klinoptilolit.

Az átalakult piroklasztikum ásványos felépítésében egy-két rétegtl eltekintve,

melyekben autogén adulár van túlsúlyban, a klinoptilolit az uralkodó ásvány. Igen

tekintélyes vastagságú rétegekben rajta kívül más kristályos összetev a röntgenfelvé-

teleken nem is jelenik meg. A vonalak élességébl vagy elmosódottságából a diffúz alap-
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feketedés intenzitásából változó mennyiség üveges anyagra is lehet következtetni.
A kzetüveg jelenlétét infravörös spektroszkópiával közvetlenül is kimutattuk. A mez-
zombori fúrás felsbb rétegeiben jelents mennyiség krisztobalit és adulár is megjelenik,
melyek némelykor a klinoptilolit mennyiségét

is felülmúlják.
100 200 300 400 500 600 700 800 900 WC

g. ábra. A heulandit és a klinoptilolit DTA-görbéi.
H. Heulandit, O,, O,. Klinoptilolit — Abb. g. DTA-
Kurven des Heulandits und des Klinoptilolits. H.

Heulandit, 0„, 03 . Klinoptilolit

io. ábra. A heulandit és a klinoptilolit TG-gör-
béi. H. Heulandit, O és M. Klinoptilolit min-
ták — Abb. io. TG-Kurven des Heulandits und
des Klinoptilolits. H. Heulandit, O und M. Kli-

noptilolit-Proben

8 23’ 22• 21 ’ 2r 27 21’ 23 ' 22* 21‘ 23’ 22- 21
*

tobalit és adulár jelenléte. Ezért a mennyiségi meghatározásra kalorimetrikus mé-
résre visszavezetett eljárást dolgoztunk ki. Miután a hevítésre eltávozó zeolitos vizet

az ásvány vízbehelyezése után igen nagy sebességgel újra felveszi, az ezzel együtt felsza-

baduló hmennyiség mérése lehetvé teszi a klinoptilolit mennyiségének meghatározását.

A vizsgált kzet kb. 5 g-nyi mennyiségét 200

C °-on 3 óráig tartottuk. Exszikkátorban való lehlés

és mérés után kever kaloriméterben meghatároz-

tuk az 1 g száraz anyagra es felszabaduló hmeny -

nyiséget. E cal/g-ban kifejezett értékek igen jól

összhangban vannak a kiválasztott minták

diffraktométerrel készített felvételein a 3,96

kX csúcsok területével ( 1 1 . a) . E mérést a számí-

tásba jöv egyéb összetev, így a kzetüveg és

adulár nem zavarja. Pl. a perlit kzetüveg ilyen

módon meghatározott nedvesítési hje mindössze

0,02 cal/g-nak adódott, amely érték a zeolitoké-

hoz képest elhanyagolható. Hasonlóan csekély az

adulár nedvesítési hje is. A cal/g értékeket tiszta

klinoptilolit etalon hiányában a klinoptilolit tarta-

lom százalékához egyelre nem rögzítettük. így a (4a

ábra) jobboldalán feítüntetett számoszlop cal/g érté- gojának
kei csupán viszonvszámok, melvek az összehasonlí- függése - A bb. 11 .Zusammenhang zwischen

tott mintákban lev klinoptilolit aranyat jelölik. ülolits und dér Benetzungswárme
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d) Adulár tartalmú rétegek

Igen jellegzetes, bár a klinoptilolit képzdéséhez képest kisebb intenzitású folyamat

a piroklasztikum földpátosodása. A nagy mennyiség földpátot tartalmazó minták

Debye— Scherrer és diffraktométeres felvétele alapján kitnik, hogy e rétegekben adulár

kristályokkal van dolgunk.

A földpátosodás kétféle módon jelentkezik: vagy a klinoptilolitosodás kísérjeként,

vagy egy-egy vékonyabb rétegben, uralkodó folyamatként. A mezzombori fúrás 155 —
155,4; 255 — 255,4; 258— 258,8; és 260— 5—263,8 m közti rétegei csaknem tiszta kriszto-

balit beágyazásoktól eltekintve kizárólag adulárt tartalmaznak. Az ondi XIX. fúrásban

pedig a 184,5—185,3 m réteg áll ugyancsak adulárból.

A másodlagos adulár megjelenését kitnen lehet tanulmányozni vékony metsze-

tekben polarizációs mikroszkóppal. Azokban a mintákban, melyekben a zeolitosodás

kísérjeként a röntgenfelvételek csak kisebb mennyiség adulárt mutatnak ki, a mikrosz-

kópi képben az adulár a behullott piroklasztikum egykori szemcséinek szegélyén, mintegy

annak kontúrját megvonva jelenik meg. Párhuzamos nikol állásban a klinoptilolithoz

képest nagyobb törésmutatója miatt fellép Becke vonalakról vagy pedig a klinoptilolité-

hoz képest jóval nagyobb kettstörésérl ismerjük fel az adulárt. A klinoptilolit 0,001 ket-

tstörése miatt sötét vasszürke és alig különbözik az izotróp kzetüvegtl. Az adulár vi-

szontorientált anizotrop körvonalakat alkot, mely teljes lefutásában (1 szemcsén belül) egy-

szerre olt ki, vagy világosodik meg. Horzsakövekben a kapillárisok irányát követ párhuza-

mos világos vonalakként, keresztmetszetben pedig párhuzamos nikolállás mellett világos

pontokként (Becke vonal) különíthet el a sötét kzetüvegtl és klinoptilolittól. A teljesen

adulár tartalmú rétegekben viszont nagy, bizonytalan körvonalú foltok alakjában tnik
fel, melyek keresztezett nikolállás mellett gyakran hullámosán oltanak ki.

A Na-bentonit, klinoptilolit és adulár képzdése

Azok a megfigyelések, melyeket az ismertetett képzdmények vizsgálata során

tettünk, bár a keletkezés alapvet feltételeit körvonalazzák, még sem határozzák meg
egyértelmen e képzdések keletkezéséhez vezet konkrét folyamat minden részletét.

Egyes kérdések értelmezésére azért alternatív elgondolásokat kell figyelembe venni.

A földtani helyzet, ásványos összetétel és mikrostruktúra bizonyossá teszi, hogy
a Szerencsi-öböl vizsgált képzdményei tengervízben felhalmozódott piroklasztikumok

átalakulási termékei. Bizonyos továbbá, hogy az átalakulást végz folyamatok energia-

forrása nem endogén eredet, mint aTokaj-hegységben általában, hanem a piroklasztikum

vízbeni felhalmozódást követ — Powersi értelemben (1959) — regionális jelleg

hidrodiagenetikus, vagy/és petrodiagenetikus jelenségek.

A kiindulási anyag vulkáni tufa, illetleg tufit, amely a vizsgálat adatai szerint

a szelvény alsó részében 35 An %-al jellemezhet, a riolitnál bázikusabb, zömmel kristá-

lyos tufa, magasabb szinten viszont kevés savanyú plagioklásszal jellemezhet, javarészt

kzetüvegbl álló, normális riolitnak megfelel összetétel tufa.

A jelenlegi kiindulási termékek legjellegzetesebb képviselirl kémiai elemzéseket

készítettünk, melyek tekintve a folyamatok topokémiai jellegét, különösen a zeolitosodott

rétegekben jól jellemzik az eredeti kzetet.

Az elemzési adatokból jól látszik, hogy a mezzombori fúrás zeolitos képzdményei
kémiai tekintetben egyöntet összetételek. Az ondi fúrás (4 km-rel távolabb) zeolitos

anyaga a mezzomboriéval ugyancsak teljesen egyez és egyúttal nagyon hasonló a

B. Mason ésB. Sand -féle patagóniai minta összetételéhez. Ez az összetétel normá-
lis riolitnak felel meg, ha figyelmen kívül hagyjuk a zeolit magasabb víztartalmát.
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Az adulárdús rétegekben természetesen jelentsen emelkedik a K
20-tartalom és

csaknem eléri a io %-ot.

Az O 34 minta elemzése egy 70 % montmorillonitot tartalmazó réteg kémiai össze-

tételét adja, míg az O 37 és O 40 mintáé az említett viszonylag ép tufitok összetételét

tükrözi. Ezek közül az utóbbi agyagos szennyezést alig tartalmaz, úgy hogy ennek össze-

tétele elég jól adja vissza az eredeti kzet kémizmusát, megersítve azt a fentebb hangoz-

tatott megfigyelést, hogy az alsóbb piroklasztikumok bázikusabbak a felsknél.

A szuszpenziók pn értékei (4a ábra) mind ersen lúgos tartományban vannak,

a bentonitokéi átlagosan valamivel jobban, mint a zeolitos rétegekéi. Ez arra vall, hogy
a leülepedéskor jelents alkáliionkoncentráció uralkodott.

A felsorolt adatok alapján az ismertetett képzdmények keletkezésére vonatkozólag

a következ kérdések merülnek fel:

1 . Mi az oka annak, hogy a szelvény alsó részében a piroklasztikumból bentonitok,

fels részébl pedig klinoptilolit és adulár keletkezik.

2. Mi az oka annak, hogy a Tokaj-hegységben egyébként általános káliumdúsulás-

sal és nátrium eltávozással ellentétben itt a nátrium megkötését (Na-bentonit)

tapasztaljuk.

3. Hogyan keletkezik Na-montmorillonit Ca-ionokban dús márgarétegek között.

E kérdések megválaszolása elvileg két különböz genetikai modell alapján

lehetséges:

1. A kiinduló piroklasztikuin anyagi -összetételbeli különbsége és

2. az anyagi összetételtl független küls körülmények különbsége alapján.

Az els modell alapján a tufa átalakulási termékeinek különbsége az eltér alap-

anyagra vezethet vissza. Kétségtelenül megállapítható a különbség az ondi fúrás alsó és

fels szintjének összetételében s úgy látszik a riolitnál bázikusabb és plagioklász tartalmú,

fleg kristályos tufából lúgos kémhatású közegben Na-montmorillonit keletkezik. Eehet,

hogy ilyenkor szerepe van a földpátban meghatározott szerkezetben elforduló nátrium-

ionoknak, amelyek átmennek a montmorillonitba, és kölcsönzik annak Na-ásvány jellegét.

E topokémiai folyamatot tehát a márga nem befolyásolja.

A savanyú, fleg fels tufából zeolit keletkezik a diagenezis során és pedig nem
a Ca-tartalmú heulandit, hanem Na-, K-klinoptilolit, mert az adott földtani környezetben

az Na+K túlsúlyban van a Ca-ion koncentrációjához képest.

A klinoptilolit azonban szerkezetileg kevesebb káliumot tartalmaz, mint a kiindulási

kzetüveg. Ezért a kzetüveg topokémiai átalakulása során K-ionok szabadulnak fel,

melyek a szemcsék felülete irányában diffundálnak. Itt a megtorlódás révén a koncent-

ráció annyira növekszik, hogy a kzetüveg klinoptilolit helyett itt adulárba megy át.

Ezt a jelenséget nagyobb nyomáson és hmérsékleten mesterségesen is lehet követni.

A klinoptilolit eredeti állapotában hidrotermálisán kezelve ugyanis 400C °-ig is változatlan,

kálium-ionok hozzáadásával azonban már 250 C°-on 12 óra alatt teljesen adulárrá alakul

át (10. ábra M15 és MisHy görbe) . Ez a mechanizmus kitnen magyarázza a mikrosz-

kópi képet, melyben az adulár a szemcsék szegélyén jelenik meg.

A zömében aduláros rétegek képzdését megnövekedett K-tartalmú üveges piro-

klasztikum kiindulási anyaggal magyarázzuk. E nagyobb K-tartalmú magma a differenci-

áció vagy a mellékkzetbl felvett K-tartalom révén (Szádeczky-K. E.) periodiku-

san elállhat a magmatartók felsbb részében.

A szelvény képzdményeinek keletkezésében a küls körülmények változásának

bizonyára kisebb szerep jut.

A Na-montmorillonit képzdését azonban kézenfekv módon magyarázhatjuk

a piroklasztikuin tengervízben bekövetkezett liidrodiagenetikus átalakulásával. Ezt lát-

szik igazolni az a megfigyelés is, hogy a szelvényben mindig csak a vékony tufa (tufit)
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rétegek bentonitosodtak, míg a vastagabb rétegek változatlanok maradtak. Ugyanis a

vékony rétegek általában lassú vulkáni anyagszállítás termékei, melyek így hosszú idn
át érintkezhettek a tengervízzel; a gyors anyagszállítással kapcsolatba hozható vastagabb

rétegekben, az egymás fölé rétegzd anyag azonban hamarosan elzárja az alatta fekv
réteget a tengervíztl.

Másrészt a tengervíz jelenlétével magyarázhatjuk a bentonit Na-jellegét, mert

a tengervíz iooo egységében mindössze 0,4001 egységnyi Ca2+ -ion van, 10,5561 egységnyi

Na+ -ionnal szemben (R a n k a m a) s így a felépül agyagásvány szerkezetébe a tömeg-

hatás következtében kicserélhet kationként Ca2+ helyett Na+-ionok épülnek be.

A teljes szelvény képzdményeinek keletkezése nem vezethet vissza a küls körül-

mények változására, mert a zeolitos rétegek is marin eredetek és a zeolitosodás, mintegy

átmenetként kisebb mértékben már a fels bentonitos rétegekben is jelentkezik. Kétségte-

len , hogy a tengervízben végbemen és eltér ásványos összetételre vezet folyamatok

kiinduló anyagai is eltérek, nemcsak kémiai összetétel tekintetében, hanem abban is,

hogy az alsó bázikusabb tufák kristályosak, míg a fels savanyúbbak nagy részben

üveges jellegek voltak. Az elbbibl bentonitok, az utóbbiból klinoptilolit keletkezett.

Bildung von Na-Bentonit, Klinoptilolit und Kalifeldspat aus dem Rhyolithtuff des Szerencs-
Beckens

DR. E. NEMECZ - DR. GY. VARJÚ*

Verfasser beschreiben den geologischen Bau des im SW-Raum des Tokajgebirges
von den Ortschaften Szerencs, Mád und Ond mnrandeten Szerencs— Beckens auf Grund
dér Bohrprofile. Sie erörtern ausführlich den mineralogischen Aufbau dér in den Profilén
vorkommenden Gesteine und weisen darauf hin, dass das bisher für Heulandit gehaltene
Hauptmineral dér massenhaften Trasse eigentlich Klinoptilolit sei. F.s wird ausserdem
auf die ausgezeichneten rheologischen Eigenschaften des im Profil auftretenden Na-Ben-
tonits und auf die wiehtige praktische Bedeutung dér durch Adularisierung zustande-
gekommenen Bildungen hingewiesen. Was die Genetik dér dargelegten Mineralien betrifft,

könnte, nach dér Ansicht dér Verfasser, meistens eine hydrodiagenetische Umwandlung
des Tuffs in Betracht kommen.

* Acta Geologica. Tomus VI. 1962. pp. 389 — 427, völliger Text in englischer Sprache.



A SZEGILONGI KAOLIN GENETIKÁJA
I)R. VARJÚ GYUUA —MÁNDY TAMÁS

(VII. -VIII. táblával)

Összefoglalás: A dolgozat a szegilongi kaolinelfordulás genetikai kérdéseit kívánja
tisztázni, s ezzel összefüggésben a telep anyagának részletes ásvány-kzettani vizsgálatát
is ismerteti.

A földtani rviszonyok alapos mérlegelése igazolja, hogy a telep kétségtelenül
hidrotermális, nem pedig áthalmozott eredet. A kaolinosodási folyamat ismert geokémiai
mozzanatai jól követhetk a szegi elfordulás esetében is. Bizonyítható, hogy a nagy meny-
nyiség SiO, eltávozása és az intenzív alkáli-mobilizáció a telep alatt lev hatalmas alkáli-
dús riolittufa-összleten át felszálló hidrotermák következménye. A magas vastartalom
ellenére észlelt fehér szín a vasnak a kaolinit rácsába való beépülésével magyarázható.
A kaolinképzdés közbeni ph- és redox-viszonyok változásait is részletesen elemzi a dol-
gozat.

A második rész szerteágazó vizsgálati anyagából megállapítható, hogy a szóban-
forgó kaolinit igen rosszul kristályosodott, s kristályrácsának rendezetlensége a fireelay-
állapothoz van közel. A szerzk ezzel kapcsolatosan számos érvvel alátámasztva kifejtik
azon nézetüket, hogy a kaolinit és fireclay, mint ásványok éles megkülönböztetése kzetek-
ben nem indokolt.

A szegilongi kaolin érdekldésre tarthat számot, mind tudományos, agyagásvány-

genetikai, mind pedig gyakorlati, tzállóanyagipari nyersanyag szempontjából. Az els
vonatkozásban hangsúlyozandó a Tokaji-hegység magas SiCh-tartalmú, üveges vulkanit-

jainak agyagosodása során végbemen Al-dúsulás körülményeinek felderítése, a rnásodk

vonatkozásban pedig az igen jó minség, nemesített szegi kaolin-készletek növelését

szolgáló, új elfordulások felfedezését lehetvé tev földtani kutatási elvek megismerése.

Ennek érdekében a keletkezés alapvet folyamatának megállapításán túlmenen még
több fontos részletkérdést is tisztáznunk kell, illetve azokat be kell illeszteni abba a gene-

tikai képbe, amelyet a szegi kaolin elfordulás kapcsán felvázolunk.

Az anyakzet és a kaolin átlagos összetételének összehasonlítása azt mutatja

(I. táblázat), hogy az üvegtufa Si0
2
tartalmának 40 %-a eltávozik az átalakulás

I. táblázat

Anyakzet
(üvegtufa)

Meta-
vulkanit
(kaolin)

SiO* 76,0 47
ai 2o3 ii,3 34
Fe.Oj 1.5 4
CaO 0,8 I

MgO 0,4 o,4
alkáli 5.5 0,0
izz. veszt. 4,7 14

100,2 100,4

folyamán. Tisztázni kell tehát a kovasav eltávozásának körülményeit, mert csak ezzel

együtt lehet értelmezni az Al
20 3

-dúsulását is. A szegi kaolin vastartalma magas. A tufa

és a kaolin vastartalmát összehasonlítva azt találjuk, hogy szintén dúsul, mégpedig az

alumíniumoxidéval teljesen azonos arányban. Kérdés, hogyan történt ez a dúsulás.

Meg kell magyaráznunk, milyen módon távozott el a tufa jelents alkáli, fleg K
2
0-

tartalma. A genetikai viszonyok határozták meg a kéntartalom fellépését és jellemzit

mennyiségén kívül elfordulási módját is.
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Végül, de nem utolsó sorban kapcsolatot kell teremtenünk a kaolinit keletkezési

körülményei, valamint fizikai, ásvány-kzettani, mszaki tulajdonságai között, amilyen

a kristályosodottság, homogenitás, plaszticitás, égetéskor fellép repedezés, magas vas-

tartalom ellenére fennálló — baritra vonatkozó — fehérség (76— 85 %).
A telep feküje (és egyben anyakzete) több száz m vastagságú riolittufa-összlet.

A liidrotermák a fekvben lev vastag riolittufából tekintélyes mennyiség alkáliát

mobilizálhattak és hoztak fel a magasabb tufaszintekre. A közvetlen magmatikus alká-

liaszolgáltatást ezért a mi esetünkben kikapcsolhatjuk. Bár érdemes emlékezetbe idézni

Varjú Gy. 1956 évi megfigyelését, mely Tolcsva környékén kiterjedt kálimetaszo-

0 500 1000

m

Aj < 1 <

1. ábra. A szegilongi kaolin földtani helyzete. A ) Földtani térkép. (Frits József szerint) Magyarázat:
1. Piroxénandezit, 2. Pszeudoagglomeratumos andezit, 3. Horzsaktufa, 4. Nyirok, lejttörmeíék, 5. kösz,

nyirok, 6. Áradmány, 7. Szegilongi kaolinbánya, 8. Szegilongi regi kaolinbánya
Abb. 1. Geologische kage des Szegilonger Kaolins. A) Geologische Karte. (nach J. Frits). E r kiáru n-
gén: 1. Pyroxenandesit, 2. Pseudoagglomeratischer Andesit, 3. Bimsteintuff, 4. kösslehm, Gehánge-
schutt, 5-. köss, kösslehm, 6. Alluvium, 7. Szegilouger Kaolingrübe, 8. Alté Kaolingrube bei Szegilong.

Puc. 1. reonoruneCKoe nono>KeHHe CernnoHrcKoro KaonuHa. A) reonorimecKaa KapTa no fi. (Jjpimy. Jle"
r e h a a : 1 . rinpoKceHOBbiií aHAe3HT, 2 . nceBAoarrjioMepaTOBbin aHAe3HT, 3 . neM30Bbiií Tycj), 4 . CaMaH, ocbinb,
5 . Jlecc, caMaH, 6. HaHocbi, 7 . KaoJiHHOBoe MecTopo>KAeHneBC. Cernnonr, 8. CTapbiü KaonuHOBbiii Kapbep b c. Cer
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matézist talált a magas K.O-tartalmú riolitok szomszédságában. Az átlagosan 2,5 —
3,2 % Na20 és 3,5 — 4,0 % KoO-tartalmú, vastag riolittufa összleten áthaladó felszálló

hidrotermák az alkáliák oldódása folytán feltétlenül liigos kémhatásiiakká váltak.

Az eleinte hosszabb idn át meglehetsen tömény, nagy oldatok a montmoril-

lonit, a nagy káliumfelesleg miatt méginkább az illit keletkezésének kedveztek. A Tokaj-

hegységi hidrotermális folyamatok els szakaszára jellemz a nagy mérv Na-mobi-
lizálás és a helyi K-feldúsulás. Ebben a folyamatban képzdik a fúrásokban oly gyak-

B)

B) É — D-i földtani szelvény. Magyarázat: 1. Fehér kaolin, 2. Sárga kaolin, 3. Pirites fehér kaolin,
4. Barna, szürke, vörös agyag, 5. lefejtett rész, 6. Kpor, riolittufa, 7. Nyirok, 8. Andezit, 9. Törés-

vonalak, 10. Hidrotermák útja

B) N— S-lielies geologisches Profil. Erklárun'gen: 1. Weisser Kaolin, 2. Gelber Kaolin, 3. Pyrithaltiger
weisser Kaolin, 4. Brauner, grauer, roter Tón, 5. Abgebauter Abschnitt, 6. Gesteinstaub, Rhyolithtuff,

7. Lösslehm, 8. Andesit, 9. Bruchlinien, 10. Wege dér Hydrothermen
B) C — lO-íí reo.norHMecKHí! pa3pe3. J1 e r e h a a : 1. Bejibiií KaonriH, 2. TKejirbiíi Kao/iHH, 3. flnpuTOBbifi
öenbin Kao/iHH, 4. KopimHeBau, cepaa, KpacHaa rmma, 5. OTpa6oTaHHbiü ynacTOK, 6. KaMeHHaa nbinb, pno-

nHTOBbiii Ty(J), 7. CaMaH, 8. AHae3HT, 9. JIhhhh pa3JiOMOB, 10. riyra rnapoTepM

ran jelentkez kzettípus, mely csak 0,1— 0,3 % Na
20-tés 4—7,8 % K

2
0 -t tartalmaz. A

montmorillonit és az illit tisztán igen ritkán jelentkezik. Legtöbbször kevert agyag-

kzeteket találunk, melyet még tovább komplikál, hogy a kaolinit csoport agyag-

ásványai is felismerhetk helyenként ezekben a kzetekben. A szegi elforduláson

fontos bizonyíték, hogy a telep szélén, több minta röntgenelemzése határozottan ki,

mutatta mind az illit, mind a montmorillonit jelenlétét.

Szegi esetében az általánosan ismert kaolinosodási folyamaton kívül azonban

számolnunk kell még egy, a kifejezett kaolinosodást idben megelz hatással, amely

lehetvé tette a fiagy mennyiség Si02 eltávozását. A Tokaj-hegység kaolin-elfordulásai-

nak legtöbbjén — Bomboly, Végardó, Mád-Királvhegy, Ond, Monok — a kaolinitképz-

déskor felszabaduló SiO, a helyszínen marad, és vagy finom eloszlásban, bels elegyedésben

vagy vázszeren, összeállóan a kaolinkzet szerves részévé válik. Ez természetes, ha

figyelembe vesszük, hogy a SiO, kilúgozása csak ersebben lrigos, 7,5-nél nagyobb pji
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értékeknél következik be, a kaolinit képzdéséhez viszont ellenkezleg, a />H csökkenésé-

nek kell bekövetkeznie.

Ezek szerint a szegi telepben a SiO, eltávozásának meg ^kellett elznie a kaolino-

sodási folyamatot. A kérdés megoldását a hatalmas, összefügg riolittufa összletben kell

keresnünk. Ez az összlet az áthaladó felszálló ldrotermák számára szinte kimeríthetetlen

alkálitartalékot jelentett. Az elbomlás — illitesedés — kezdetén a telep alsó zónája

a káliumot folyamatosan lekötötte, ezzel az oldat pn-ja némileg csökkent a magasság

függvényében. A káliummal való telítdés szintje a folyamat elrehaladása folytán mind

feljebb emelkedett. A mélyebb, már átalakult agyagkzettestre egyre friss, ersen alkálikus

hidrotermák hatottak, s az ott talált agyagásványokból egyre több Si02
-t lúgoztak ki.

A mobilizált kovasav a felsbb szintekre távozik, ahol kovasavas cementáció,

illetve Si-metaszomatózis útján a kovasav mennyiségétl és a tektonikai preformációtól

függen kisebb-nagyobb kiterjedés kovasapkákat vagy takarót hoz létre, másutt a kova-

savas oldatok felszínre lépnek, s limnokvarcit-rétegeket eredményeznek. Lengyel E.

az agyagásványosodás folyamatában ezeknek oldatokat lefojtó hatásuk miatt nagy

jelentséget tulajdonít. A szegilongi kaolin-tömzs felett kovásodás nem ismeretes. A fúrá-

sok és a vágatok azt mutatják, hogy a kaolin-tömzstl kifelé haladva 6-10 m-nél a viszony-

lag laza piroklasztikum kovasavval cementált.

Az illitben, montmorillonitban, tehát még a kaolinittá alakulás eltt, egy A1 ,0 3

és Fe
20 3

dúsulási folyamat játszódott le. Ha összehasonlítjuk a Tokaj-hegység egyes

illit-kzeteinek és montmorillonit-kzeteinek Al,0 3
-tartahnát az ismert külföldi mintáké-

val, szembetn a hazaiak magas értéke.

II. táblázat

Iliitek Montmorillonitok

lelhely Al„Os% lelhely AljOs%

Illinois (Fithian) 25,9 Montmorillon 19,8
Skócia 20,4 Wyoming 20,1
Olaszország (Capalbio) . . . 27,3 Mexico 19,0
Németo. (Geoschwitz) . . . 21,7 Arizona 17,2

Füzérradvány 26— 32 Tokaji-hgs.-Koldu 25-ig

Az idézett hazai minták olyan kzetek, melyekben a kaolinitté válás átmeneti

fázisát jelz Al-dúsulás már végbement. Ezzel szemben az Ond környéki illites kzetek
A1

20 3
-tartalma 11-16 %.
Az ers alkálikus kilúgzás mintegy „elkészítette” ezeket az ásványokat’ a kaoli-

nosodáshoz, mely folyamat ezekután nem tett már szükségessé túl nagy kémiai anyag-

mozgatást.

A hollóházai kaolin-képzdést Székyné Fux V. hasonlóan hosszantartó

ldrotermális tevékenységgel értelmezte. Ennek során a pn fokozatosan csökkent, s ez

a kérdéses terület bizonyos részein (pl. telérek központi része) savanyú közegre jellemz

ásványok — kaolinit-képzdéséhez vezetett, az elzkben keletkezett montmorillouit és

illit átalakulásával.

Az üvegtufákból való kaolinképzdés intenzív mobilizációt igényel, különösen

nagy Si-eltávozást. Mert míg a hasonló összetétel gránit esetében a Si0 2
nagy része

könnyen eltávolítható (kiiszapolható) homok formájában a kaolinkzetben marad, addig

a riolit és riolittufa kaolinoknál a természetes folyamattól kívánjuk ennek a felesleges

kovasavnak az eltávolítását. Ellenkez esetben ugyanis a vázkovasav, vagy a rendkívül
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finomszem — a kaolinit kristály méreténél nem sokkal nagyobb, 5 mikronnál kisebb, —
hintve, illetve aggregátumokban jelentkez kovasav ásvány (krisztobalit, kalcedon, kvarc,

opál) csak igen nehezen távolítható el.

Mint már említettük, több kutató a kaolinképzdés fontos feltételének tartja az

oxidált környezetet. Ez a feltétel a szegi kaolin esetében biztosítva volt.

Nem könny azonban ennek kialakulására elfogadható magyarázatot keresni.

A Tokaj-hegység más elfordulásainál pl. Bomboly, Mád— Királyhegy, a felszíni eredet
leszálló vizek hatásának szerepe nyilvánvaló. A jelen esetben is ennek kialakulását tisztán

endogén okokkal nehezen tudnánk értelmezni.

Az exogén eredet oxidáció nem egyetlen lépésben, hanem pulzáló folyamatként

ment végbe. Ez az utómagmás gejzír-mködésre igen jellemz. Idközönként meg-meg-
szakította a primér hidrotermális mködés. Amikor azonban az elbbi túlsúlyra jutott,

az elz fázisokban keletkezett hintett pirít oxidálódott, s részben ferrivas-ásványok

keletkezéséhez vezetett, részben különösen savanyú kémhatású zónák kialakulását tette

lehetvé. A telep jelenlegi állapotában is ez a hatás az uralkodó. A kaolinkzét S0 3
-tartal-

ma elég magas: 0,5 — 2,0 %. Ennek egy része Juhász Z. vizsgálatai szerint forróvízzel

kioldható, tehát a piritbomláskor keletkez kénsav teljes lekötdése még nem fejezdött

be. Az erélyes oxidációt mutatja az a tény, hogy a rózsaszín kaolinból csak Fein -

ásványt — heinatitot — lehetett bromoformos centrifugálással elkülöníteni.

Erre utalnak a kaolinban kisebb-nagyobb fészkekben és csíkokban elforduló

fekete mangános gócok is. Ezek röntgenvizsgálata felderítette, hogy sok amorf anyag

mellett vernaditból állnak. A vernadit ritka, Betyehtvin által az Ürálból

leírt mangánIV oxidhidrát : MnO(OH) 2 , szerkezete a piroluzitéval rokon, pszeudotetrago-

nális, de annak csak legintenzívebb reflexióit mutatja kis eltolódással és ersen kiszéle-

sedve, a kristálykák tehát kolloid méretek. Érdekes, hogy Betyehtvin eredeti

munkájában tengeri eredet telepben találta, felteheten karbonátos ércbl mállással

keletkezve, homokos agyag cementáló anyagaként. Az itt leírt elfordulás tehát a vernadit

megjelenési körét genetikai szempontból új irányban bvíti.

Visszatérve a szegi telep redox-viszonyaira, meg kell említenünk azokat a tényeket

is, melyek az endogén-exogén, illetve oxidatív-reduktív tényezk váltakozó túlsúlyára,

pulzálására utalnak.

A szegi bánya elzkben ismertetett K— Ny-i szelvényén 3 övét tüntettünk fel

Ny-ról K-felé haladva:

I. öv fehér kaolin

II. ,, liinonitos ,,

III. ,, fehér pirites kaolin

Az övék helyzete kétségtelenné teszi, hogy a jelenleg ismert szegi kaolin-elfordulás

Ny-i lehatárolását jelent, vörös agyaggal, breeesával és andezittörmelékkel kitöltött

töréseken közleked víz a pirít oxidálásához és a legersebb vízmozgás övében a vas

kilúgozódásához vezetett. Piritesedést fiatal folyamatok is eredményeztek, ezek elbon-

tódása itt-ott ugyancsak megfigyelhet. Erre a sokszorosan összetett folyamatra vezet-

hetk vissza a szegi bánya kaolinjának igen változatos redox értékei.

Itt kell megemlékezni arról . hogy az els osztályú fehér kaolin épp úgy, mint a Ill-ik

öv pirittel hintett kaolinja 2,5 — 3,2 % Fe
20 3

-t tartalmaz. Az eddigi vizsgálatok alapján

fel kell tételeznünk, hogy az elterjedt felfogással ellentétben ennek csak kisebb része

hozzáelegyedett vas-ásvány, nagyobb része a kaolinit kristályrácsába van beépülve és az

alumíniumot helyettesíti. Juhász Z. mérései szerint az eredeti vastartalonmak csupán

mintegy 30 %-a oldható ki sósav + salétromsav elegyével. Ezzel kapcsolatban azonban

érdekes az a megfigyelés, melvre már a genetikai résznél is utaltunk, hogy az anyakzetben
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és a kaolinitban az A1
2
0 3 és Fe,0 3

aránya megközelítéssel azonos. Ez is azt bizonyítja, liogv

a két elem útja a kaolinosodás folyamán párhuzamosan futott. Valószín, hogy a mállás

közbeni lebomlás nem haladt egészen az ionos állapotig, mert ekkor több lehetség nyílt

volna a vas és alumínium elkülönülésére, hanem rácstöredékek, koordinációs csoportok

változatlanul léptek át a kaolinit kristályrácsába. Égetéskor ez a vas a mullitba is képes

beépülni, s így olyan minták is fehérre égethetk, melyektl magas vastartalmúk folytán

ezt nem várnánk.

A vas ionok rácsbaépülésének folyamata a lúgos />H-jú szakaszban ment végbe, s

nem az anyakzet, hanem a hidroterma jellemzje. Eddigi adataink szerint ez a szarmata

szelvény adott szintjére jellemz.

Hasonló jelenséget mutat a titán is. Mennyisége az alumínium-tartalom növeke-

désével parallel emelkedik, s minden bizonnyal az oktaéderes koordinációban az alumí-

niummal van izomorf helyettesítésben.

Érdekldésre tarthat számot a vas-oxidációs fok (Ope )
tanulmányozása. Ez az

érték, melyet Goldschmidt és Szádeczky nyomán az analitikailag kapott

ferro- és ferri-oxid mennyiségébl képzünk, igen érzékenyen mutatja a kzet oxidációs

állapotát.

2 Fe„0 3

FeÖ
= CFe

Szádeczky hazai és külföldi kaolinelemzésekbl számított 0Fe értékeket ad

meg, ezek az értékek 12 — 253 között szórtak, középérték 77, s mint ilyen, a kaolinit

az agyagásványok sorában közel a legintenzívebb oxidációs állapotnak felel meg, össz-

hangban az általános genetikai sémával.

A szegi telepbl származó több mint 100 minta analitikailag meghatározott vas-

tartalma igen tág határok között ingadozik. Az Fe
20 3 0,46-4,37 % között (néhány 8-10

%-os kiugró értéket itt nem szerepeltetünk), az FeO 0,0 — 1,61 % között mozog, az

összes elemzés átlagértéke 1,52, illetve 0,51 %. Az összetartozó Fe
2
0

3
— FeO mennyiségek

azonban általában nem tükrözik ezt az arányt. 97 mintára mi is kiszámítottuk az 0 Fe
értékeket, ezek szerint azok o, 72-tl 125,0 között mozogtak, tehát rendkívüli szélsségeket

találtunk. Akadnak közöttük olyanok, melyek kifejezetten reduktív környezetre utalnak.

Középérték 15,1, a kaolinitek átlagánál lényegesen alacsonyabb. A nagy különbségeket

mutató minták olykor egymáshoz igen közel es lelhelyekrl származnak. A kaolintestbl

származó néhány jellemz számadatot táblázatban mutatunk be.

III. táblázat

ai 2o3% Fe,03% FeO% Ope

37,3 1,24 I,II 2,23
36,6 1,86 0,09 41,35
33,9 2,98 0,05 I 19,0
34,4 2,79 0,31 18,0
36,2 o,57 i,59 0,72
36,9 1,65 o,35 8,9
18,3 0,04 0,35 3,66
24,2 0,52 1,14 0,91
14,7 0,78 0,07 22,3

Meg kell jegyezni, hogy a kaolinit Al
2
0 3

-tartalma és az 0Fe oxidációs fok között

semmiféle kapcsolatot nem lehet felfedezni. Mindez csak úgy magyarázható, ha a telep

hasadék és törésrendszerében igen változatosan ható, különböz irányú oxidációs és

redukciós folyamatokat tételezünk fel, melyek az alumínium dúsulásától függetlenek.

7 Földtani Közlöny
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A szegi kaolin lényegileg igen rosszul kristályosodott kaolinitot tartalmaz, átme-
neti ásványkzettani állapotot jelent a bázikus alumínium liidroszilikátok és a jói

kristályosodott kaolinit-diekit között. E tulajdonságok kialakulásának fontosabb
tényezi:.

1. A hidrotermák viszonylag magasabb piri íl - A jól kristályosodott bombolyi
és Mád-királyhegyi kaolinra jellemz a vasmentesség (Fe,0 3 o,ox %), míg a szegi

kaolinban rácsba épült vasat és piritbomlásból származó sárga vasas szennyezést

találunk.

2. Az elzkben ismertetett igen változó redox viszonyok.

3. A szegi kaolin elfordulás mélyebb térszíni helyzete, ennek következtében
a felszíni hatások, mindenek eltt a leszivárgott vizek oxidáló hatása kevéssé érvénye-
sülhetett. Ezek között mind átlagos, mind szélsséges A1

2
0 3

tartalmú minták helyet

kaptak.

4. A hidrotermák viszonylag alacsony hmérséklete.

5. A sok elektrolitot tartalmazó közegben a finom szemcsés kaolinit koagulált

állapotba került. Jól megfigyelhet ez az elektronmikroszkópi felvételeken, melyeket
az ásvány-kzettani vizsgálatok között mutatunk majd be.

A szegi kaolin keletkezésének kérdéséhez tartozik a hidrotermákat szállító törések

térbeli elhelyezkedése, iránya, illetve a közelben lev andezit szerepe.

A szegi kaolin-elfordulás a tömzsös teleptípushoz tartozik. A kaolintest csapása

ÉÉK—DDNy, dlése Ny-i.

A Tokaj-hegység riolittufáira jellemzk a szakaszosan felnyíló törések, melyek
az egész tömzsös agyagosodást preformálják. Az ilyen telepben a liasadék f irányának

meghatározása nagyon nehéz, mert a tömzs morfológiai adottsága ezt nem mindig
tükrözi.

A lávák kontaktusában végbemen agyagosodásra több szerz utal. A jelenleg

folyamatban lev kutatás ennek a kérdésnek vizsgálatát végzi. Az eddig lemélyített

fúrások nagyobb lávatestek kontaktusában sem találtak számottev agyagosodást. Ezek
alapján egyelre nem tartanánk indokoltnak a szegi kaolinosodást a közelben lev
andezithez kötni. Ez ellen szól az is, hogy a szegi bányától K-re lév Hosszúmáj

és Poklos andezitjei felé a kaolintest elhatárolását az anyakzetet adó el nem bontott

riolittufa jelenti. A Ny-i szürke-, illetve vörös agyag határ értelmezését a jelenleg kihaj-

tás alatt lev táró fogja lehetvé tenni.

A lávatestek a törések helyzetét sokszor meghatározzák, mivel a, felszakadás

a mechanikus igénybevételt legkevésbé tr érintkezés.

A kaolin-kutatást végzknek nem szabad megfeletkezniök a Tokaj-hegység riolit-

tufáiban általánosan jelentkez csapatosan kialakult parallel törésekrl sem.

A telep genetikai kérdéseinek tisztázása után ásvány-kzettani vizs-
gálatainkat ismertetjük*. A kaolintest homogenitásának, s a határoló kzet össze-

tételének meghatározására nagy számú röntgenvizsgálatot végeztünk. A mintákat külö-

nösen a kzethatárok mentén igen srn vettük. A nélkül, hogy a vizsgálatokról hosz-

szadalmas összefoglaló táblázatokat mutatnánk be, csak röviden vázoljuk az ered-

ményeket.

* Köszönetünket fejezzük ki Sántka Pál geológusnak, aki a minták begyjtésében segédkezett,
s aki a szegi bánya földtani viszonyairól közölt értékes adatokat. Ugyancsak köszönettel tartozunk a
Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutatóintézetének és személy szerint dr. Sasvári
Kálmánnak, a diffraktométeres felvételek elkészítéséért, az Építanyagipari Központi Kutatóintézetben
dr. T a k á t s Tibornak a bombolyi iszapolt kaolinminta rendelkezésre bocsátásáért és a DTA-vizsgála-
tokért, végül az MTA Mszaki Fizikái Kutatóintézetének Mikromorfológiai Osztályán dr. A r k o s i Klárá-
nak az elektronmikroszkópi felvételekért.
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A kaolintestet dél fell tufaösszlet határolja. Az üvegtufa szemcseösszetétele:

x,5 mm-es szitán fennmarad 0,25— 5,50

1,0
” ” ” o,75- 9,25

o,ó
” ” ” 3,oo— 9,00

0,3
” ” ” 9,50— ii,oo

0,2
” ” ” 9,5o— n,oo

0,1
” ” ” 31,50-46,50

0,06
” ” ” 15,00— 20,40

0,06
” ” átesik 8,60— 17,00

Makroszkóposán az anyag fehér vagy gyengén zöldes, gyakran sötét szürke vagy

fekete perlit és obszidián lapillikkel. Ásványtani összetétel: horzsak törmelék, perlit

és obszidián dara, kvarc (max. 1 %), egyes mintákban krisztobalit, ritkán biotit.

A tufa, melyet a bányában ,,kpor”-nak neveznek, teljesen vagy csaknem teljesen

röntgen-amorf. Igen diffúz gyrk formájában egyes felvételeken a krisztobalit, mellette

esetleg a kvarc és a földpát egy-két vonala ismerhet fel. A liorzsaköves tufa néhol éles,

máshol fokozatos minségváltozással megy át a kaolinba. Az „1. horzsakpor” jel minta

csaknem teljes egészében kaolinosodott már, a fokozatos átmenetet szemléltetve.

A térképvázlaton bejelölt réteghatáron, ahol a VI. szint vágata azt harántolj a,egészen

más kép fogad. A 10 centiméterenként vett minták közül az els és második tipikus amorf

V . V . V . V

2. ábra. A szegilongi kaolinbánya VI. szintjének földtani térképe. Magyarázat: 1. Pirites fehér kao.
lin, 2. Fehér kaolin, 3. Sárga kaolin, 4. Kpor, riolittufa, 5. Barna, szürke, vörös agyag, 6. VI. szint,

7. Altáró az rlhöz, 8. Altáró-szinti vágat, 9. A IV. táblázat mintáinak lelhelyei
Abb. 2. Geologische Karte dér Sohle VI dér Szegilonger Kaolingrube. Erklárungen: 1. Pyrithaltige
weisser Kaolin, 2. Weisser Kaolin, 3. Gelber Kaolin, 4. Gesteinstaub, Rhvolithtuff, 5. Brauner, grauer,
roterTon. 6. Sohle VI, 7. Erbstollen zr Mahlanlage, 8. Strecke im ,,Altáró”-Niveau, 9. Fundstellen dér in

Tabelle IV. angeführten Proben
Puc. 2. reojiorHMecKaa KapTa ropn30HTa VI KaonnHOBOü maxTbi CernaoHra. J1 e r eH na : 1. riupH-roBbiü
6ejibiií Kao/iHH, 2. Benbiií KaonHH, 3. TKeJiTbiü KaoJiHH, 4. KaMeHHaa nbuib, pnojTHTOBbiíi Ty(j), 5. KopnMHeBaa,
cepaa h KpacHaa rjiHHa, 6. ropn30HT VI, 7. LLlTonbHH k MenbHime, 8. Bbipa6o-n<a Ha ropH30HTe «AjibTapo»,

9. MecTa b3«thh npo6, yKa3aHHbix Ha TaöJiHire IV

7
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horzsak, a harmadiktól kezdve tisztán és határozottan kaolinitból áll a kzet. E sorban

az utolsó minta keverék, benne a kaolinit mellett a horzsakbl származó krisztobalitot

ismét megtaláljuk. A határvonal közvetlen közelébl származó minták egyikében a kaoli-

nit kevés illitet is tartalmaz, a másikban viszont uralkodó ásványként montmorillonitot

határoztunk meg.

Ettl kezdve egészen a kaolintestet É-ról határoló vörös agyagig, egyenletes

összetétel kaolinitet találunk. Benne röntgenanalitikailag csupán 2-10 % kvarcszeny-

nyezést találhatunk. Az elektronmikroszkópi felvételek kimutatták, hogy a kaolinitet

halloysit is kíséri. Szabadszemmel megkülönböztethet a vágat kezdetén egy keskeny,

fehér, hintett piritet tartalmazó redukciós zóna (,,papírkaolin”), majd hosszabb, egyen-

letes, ferrivastól sárgásra színezett kzet („samottkaolin”) következik, melyben az oxidá-

ciót a hematiton kívül vernadit foltok is elárulják. A befejez szakasz ismét keskeny és

fehér kaolinitból áll.

A kaolinkzetet lezáró „vörös agyag” ásvánvtanilag csak annyiban különbözik

a fehér és sárga változattól, hogy nagy mennyiség hematitpikkelyt tartalmaz, de benne

ugyanaz a kaolinit található. Ugyanitt fordul el egy jellegzetes sziirkésbama szín

breccsa és homok. Ásványtanilag szoros kapcsolat van a kett között: a breccsa részben

még összeálló, de teljesen elkaolinosodott kzet, benne még felismerhetk a lapillik, szeg-

kövek határvonalai. Nagy mennyiség, víztiszta, bipiramisos termet, jellegzetes vulkáni

kvarcot tartalmaz. A homokban a kvarc túlsúlyra jut, a kaolinit s a mellette lev kevés

inontmorillonit nem képes azt összecementezni. Mindkét kzet közvetlen hidrotermális

átalakulás terméke, ezt bizonyítja a kvarcok épsége, éles töredezettsége, még inkább

a mikroszkóp alatt jól megfigyelhet földpát utáni kaolinit (és montmorillonit) pszeudo-

morfózák.

A szegi kaolinit rosszul kristályosodott. Eátható ez az elektronmikroszkópi felvé-

telen, ahogy megfigyelhetjük, hogy a kristályok aprók, körvonaluk rendesen nem éles,

szabálytalan. A kristálykák csomókba összeállva, koaguláltan helyezkednek el. Az egyes

szemcsék átmérje a 0,2 mikront ritkán haladja meg. Megállapítható ez a röntgen-felvé-

telen is, mert vonalai nem olyan intenzívek, mint a jó kaolinitoknál tapasztalható, néhol

elmosódottak vagy egybefolyók, s a kimérhet vonalak száma is kevesebb, mint az iroda-

lom megkívánja. Ezek a jellemz körülmények már a radián átmérj (57,4 mm) Debye—
Scherrer kamrában készült felvételeken is szembetnk. Azt is lerögzíthetjük, hogy kris-

tályosodottság szempontjából a kaolintesten belül határozottan megkülönböztethetk
— szembeszök földtani törvényszerségek nélkül — jobban és rosszabbul kristályosodott

tartományok.

A rosszul kristályosodott kaolinittal kapcsolatban többször felmerült már a kér-

dés, kaolinitról vagy fireclayról van-e szó.

Véleményünk szerint a kérdést helytelen ennyire élére állítani. Szigorúan véve

kaolin itnak az olyan ásványt tekintik, melyben a ketts rétegkomplexumok
egymás felett mind az a, mind a b tengely irányában ideális rendezettségben foglalnak

helyet. Ha a rendezettség csak az a-tengely irányában van meg, fireclay -rl, ha
egyikben sem, halloysit -ról beszélünk. A rendezetlenséget bizonyos — nagy felbontó-

képesség mellett felhasadva látszó — röntgendiffrakciós vonalak egybeolvadásáról (4,17

és 4,12 Á, stb.), a DTA-görbén a 100— 150 C° közötti dehidratáeiós endoterm csúcs meg-
növekedésérl lehet felismerni. A valóságban a helyzet az, hogy a teljes, ideális rendezett-

ség és a teljes rendezetlenség állapota között minden fokozat létezhet, és ténylegesen

létezik is. A fentebb említett vonalfelhasadás csak a legjobban kristályosodott kaolinitok-

nál, ott is csak egészen kifinomult röntgentechnikával regisztrálható. A fireclay és kaolinit

közötti határvonal a rendelkezésre álló készülékek lehetségeitl és szubjektív tényezktl
is nagy mértékben függ. A kérdést még nehezíti az is, hogy az egyébként jól kristályoso-
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dott, de igen finom szemcsenagyságú kaoliniteknél is megfigyelhetjük a röntgenfelvétele-

ken a fireclay-állapot felé való közeledés jegyeit.

Szeretnénk néhány összehasonlító felvételsorozatot bemutatni, melyen különféle

vizsgálati módszerekkel kíséreltünk meg határvonalat húzni a kaolinit és fireclay iflj^tt.

Elsül Debye—Scherrer eljárással készült porfelvételek sorozatait mutatjuk
be (V. táblázat). Az els felvétel bombolyi iszapolt kaolinitrl készült. A minta kb. 25 %
finom eloszlású kvarcot is tartalmaz és kaolinit mellett T a k á t s T. és munkatársainak
megállapítása szerint részben diekitbl áll. Ez a röntgenfelvételen nem zavar, mert
a dickit és kaolinit vonalai nagy mértékben összeesnek. A felvételen éles, határozott

vonalakat láthatunk, de a felbontás mérsékelt volta miatt a kaolinit és fireclay közötti

különbséget eldönt vonalpárok itt sem különböztethetk meg. Következ felvételünk

cserszegtomaji agyagról készült, melyet tipikus fireclaynak tartanak. A különbség

rátekintésre szembeszök: a vonalak élessége kisebb, az alapfeketedés különösen a közeli

vonalak között nagyobb, de kimérésnél a d^y-sorozat már nem mutat mélyreható eltéré-

seket. Utóbbihoz hasonló a szegi minták legnagyobb része is, valamint a Mezzombor-3.
fúrásból származó, a fezegihez mindenben hasonló földtani körülmények között talált

kaolinit. A zettlitzi kaolinit röntgenfelvétele a két típus közötti átmenetet mutatja.

V. táblázat

Bomboly Zettlitz Cserszegtomaj Szegi

dhki I dhkl I dhkl I dhkl I
' •

7,10 IO 7,15 IO 7,3 8 7 ,i IO

4.45 6 4,42 8 4,44 7
Q

4,43 8

4,21 7
4 ,i 5 4 4 ,i 5 6 4,10 IO Kr
3,95 3 3,86 3

3,783,78 2

3,56
2

3,58 9 7 3,55 2 3,54 5
3,34 3 Q 3,33 3 Q 3,34 6 Q 3,34

2,56
2 Q

2,57 6 2,57 8 2,56 5 5
2,51 6 2,48 5 2,47 4QKr 2,48 3
2,33 9 2,34 8 2,35 5

Q
2,34 5

2,28 4 2,29 2 2,28 2

2,21 2 2,20 2 2,22 2 2,20 I

2,12 2 Q
1,982 4 1,988 3 1,990 2 y 1,990 I

1,842 2 1,845 2

1,812 2 Q 1,820 3 Q 1,820 1 Q

Q = kvarc, Kr = Krisztobalit

A bombolyi, szegi és cserszegtomaji elfordulásokról röntgen diffraktométeres

felvétel is készült (4. ábra). Ezeken jól látható, hogyan csökken a szegi minta esetében

a vonalak intenzitása, hogyan olvadnak egyetlen sávba a közeli rácssíkok reflexiói. Ugyan-

ezt találjuk a cserszegtomaji fireclay felvételén. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a szegi

anyag rendkívül finom szemcsemérete szintén hozzájárul ehhez a hatáshoz, s azt nem
szabad teljes egészében a kristályszerkezeti rendezetlenség terhére írnunk.

A közelmúltban jelent meg van dér Maréi igen alapos és körültekint tanulmá-

nya a kaolinit-fireclay elhatárolással kapcsolatban. A szerz a Föld számos pontjáról szár-

mazó kaolinásványhoz jutott hozzá, s a diffraktogramokat le is közölte. Ezek még jobban

kiegészítik az eddig mondottakat. Az egyes, hol kaolinitnek, hol fireclaynek nevezett

minták diffraktogramjai a rendezettség, vonalfelbomlás minden fokozatát felmutatják,

sok esetben az elnevezéssel ellentétes értelemben.
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A DTA-görbék (5. ábra) alapján nem lehet eles különbségét tenni. A bombolyi

minta diekit tartalma a 600 C° körüli endoterm csúcs elhúzódását eredményezi, egyébként

a görbék lefutása igen hasonló. Határozottan észlelhet a rosszul kristályosodott — firec-

lay-nak tekintett — mintákon a 100 C° feletti gyenge deliidratációs effektus, bár ezt az

•esetünkben jelenlev halloysit is okozhatja.

3. ábra. Kaolinminták röntgendiffraktogramjai.
Felvétel CuKa sugárzás mellett. Magyar á -

z a t: 1. Pilisvörösvár, halloysit 2. Szegiíong, 3.
Cserszegtomaj

,
4. Zettlitz, 5. Bomboly

Abb. 3. Röntgendiffraktogramme dér Kaoíinpro-
ben. Aufnahtne bei CuKa-Strahlung. Erklárun-
gen: 1. Pilisvörösvár, Halloysit 2. Szegiíong, 3.

Cserszegtomaj, 4. Zettlitz, 5. Bomboly
Puc. 3. PemreHOBCKHe AHíjxjipaKTorpaMMbi Kaojum-
OBbtx npo6. Cr>eMKa npn H3nyMeHnn CuKa- JI e r e h-

JX a : 1. nHJiHinBépéniBap, raunofí3HT 2. CernaoHr,
3. MepcerTOMatí, 4. 3eTTHHT3, 5. BoMöonb

A 900 C° feletti exoterm reakció a rosszul

kristályosodott kaolinok esetében valamivel

ersebb, mint a nagykristályos bombolyi

kaolinitnál, ez a jelenség annak tulajdonít

-

4. ábra. Kaolinok DTA-görbéi. Magyarázat :

1. Bomboly, 2. Cserszegtomaj, 3. Szegiíong, VI.
13., 4. Szegiíong VI. 7., 5. Mezzombor

Abb. 4. DTA-Kurven dér Kaoliné. Erklárun-
gen: 1. Bomboly, 2. Cserszegtomaj, 3. Szegiíong,

VI. 13., 4. Szegiíong, VI. 7., 5. Mezzombor
Puc. 4. KpHBbie AH(j)({)epeHnnajibHO-TepMHMecKoro
aHanH3a KaonnHOB. JlereH«a: 1 . EoMöonb, 2.

MepcerTOMaíí, 3. CernaoHr, VI. 13., 4. CemnoHr,
VI. 7., 5. Me3é30M6op

"ható, liogv az apróbb kristályokból álló, rendezetlenebb szerkezet anyag több szabad

energiával rendelkezik, továbbá a reakció pillanatszerbben tud lejátszódni. Ezzel kell

összefüggésben lennie a szegi kaolin égetés közben észlelhet repedezésének, Juhász Z.

megállapításai szerint.

Végül legyen szabad összehasonlítanunk a minták elektronmikroszkópi képeit is.

(VII. és VIII. tábla). Ezeken természetesen szerkezeti eltérések nem látszanak, de a jól

és rosszul kristályosodott ásvány közötti morfológiai különbségek annál inkább önmaguk-
ért beszélnek. Figyelemre méltó, hogy a szegi mintákban, még inkább a Mezzombor-3

.

fúrás mintájában halloysit-tk észlelhetk. Ezek a röntgenvizsgálatoknál elkerülték a

figyelmet. A felvételen láthatóan ugyanis a halloysit és a kaolinit szemcsemérete azonos

•nagyságrendbe esik, így szemcsefrakciók alapján való szétválasztásról nem lehet szó.
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Nem volt célunk a fireclay és kaolinit kérdésének teljes részletességgel való elem-

zése, mert ehliez lényegesen nagyobb vizsgálati anyagot, több átmeneti típust kellett

volna összegyjteni és még több vizsgálati módszer eredményét összehasonlítani. Úgy
érezzük azonban, hogy a fent bemutatott példák is tükrözik : a kaolinit és fireclay közötti

fokozatos átmenet nem teszi indokolttá a két ásvány éles megkülönböztetését, és helyesebb

jól, illetve rosszul kristályosodott kaolinitrl beszélni. Ha majd olyan módszer birtokában

leszünk, mely az átmenetet kvantitatívmérszámmal (pl. a ^-tengely irányában fennálló

rendezetlenség valamilyen exakt mérszámával) tudja jellemezni, akkor definieió-szeren

kijelölhetjük azt a határt, amely alatt, illetve felett fireclaynak vagy kaolinitnak nevezzük

a kérdéses ásványt. Jelenleg legfeljebb egyes elfordulások nagy precizitással való monog-
rafikus feldolgozásánál látjuk értelmét a megkülönböztetésnek.

A szegi kaolin, mint kerámiai nyersanyag, mszaki tulajdonságai

1. A szegi kaolin viszonylag jó plasztikussága a rosszul kristályosodottságra,

a helvenként jelentkez illitre, valamint nagyobb elektrolitkoncentráeióra,

2. a magas vastartalom ellenére fennálló fehér szín a rácsba épült vasra,

3. A repedezési hajlam a vázat adó kovasav, illetve más ásvány" hiányrára, valamint

a gyors y-AL0 3
képzdésre (minden bizonnyal hatással van erre a szegi kaolin rosszul

kristályosodott volta is),

4. magas tzállósága a nagy Al
2
0 3

-tartalomra,

5. a jó mullitosodása a rácsba épült Fe katalizáló hatására vezethet vissza.

TÁBLAMAGYARÁZAT - TAFELERKLÁRUNG - JlErEHEA K TAEJIHUE

VII. tábla — Tafel VII. — Tajnma VII.

Kaolinfajták elektronmikroszkópos felvétele.

Elektronmikroskopische Aufnahmen dér Kaolinabarten

3neKTpoHHO-Mm<pocKonnMecKaH cteMKa pa3H0BHflH0CTeü KaojiHHa.

1—2. Bombolv — BoMfkuib

3— 4. Cserszegtomaj — Mepcerrovtaii

VIII. tábla — Tafel VIII. — Ta6jinua VIII.

Kaolinfajták elektronmikroszkópos felvétele.

Elektronmikroskopische Aufnahmen dér Kaolinabarten.

SueKTpoHHO-MnKpocKommecKaH cueMKa pa3H0BHflH0CTefi KaojiHHa.

5 — 6. Szegilong — CerimoHr

7 — 8. Mezzombor 3. fúrás — Mezzombor, Bohraiig 3 — Me3é30M6op, CKBa>KHHa 3
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Zr Genetik dér Szegilonger (Tokaj-Gebirge) Kaolinlagerstátte

DR. GY. VARJÚ -T. MÁNDY

Dér Aufsatz beabsichtigt die genetischen Fragen dér am Fusse des Tokajgebirges
bei Szegi (Nordost-Ungarn) liegenden Kaolinlagerstátte zu kláren und erörtert in diesem
Zusammenhang aueh die ausführliehe mineralogiseh-petrographische Untersuchung
des Materials dér Dagerstátte.

Die gründliehe Hrwágung dér geologisehen Verháltnisse erlaubt festzustellen ,

dass die Dagerstátte ohne Zweifel hydrothermalen Ursprungs und nicht auf eine Umliáu-
fung zurückzuführen ist. Die bekannten geochemisehen Momeute des Prozesses dér
Kaolinisierung lassen sich aucli im Falle des Szegilonger Vorkommens gut verfolgen.

Da das im Daufe dér Reaktion in grossen Mengen frei werdende Si0 2
weder als Gemeng-

teil des Kaolingesteins, noch als Ausseheidung im Saum des Lagers anzutreffen ist, kann
seine Entfernung lediglich mit dér Wirkung dér alkalischen Hydrothermen, die den
unterhalb des Stoekes vorhandenen mehrere Hundert Meter máchtigen, alkalireichen

Rhvolithtuff-Komplex durchdrungen habén, erklárt werden. Derselbe Vorgang ist auch
fiir die intensive alkalische Mobilisation — hauptsáehlich die des Kaliums — verant-
wortlich. Die mineralogischen Untersuehungen habén bewiesen, dass in dér ersten

Phase dér Vertonung dem alkalischen pH entsprecheude Tonmineralien (Montmorillonit,
Iliit) entstanden waren, die sich spáter, beim Sauerwerden dér Hydrothermen, zum
Kaolinit umgewandelt habén.

Auch die Redoxverháltnisse dér Kaolinbilduug waren Gegenstand einer aus-
führliehen Untersuchung. Die aus zahlreichen Analysen ermittelten O^-Werte weisen
darauf hin, dass, den Erwartungen entsprechend, die oxydativen Verháltnisse über-
wogen hatten, obwohl die Oxydationswirkung leichter gewesen war, als es die anderen
Verfasser bei den meisten Kaolinlagern festgestellt habén. Die Verháltnisse übergingen
stellen- und zeitweise sogar ins reduktive Bereich (Anwesenheit von Pyrit) . Ein kleine-

rer Teil des Eisens lásst sich in Form von Hámatitschuppen separieren und sein grösserer

Teil ist im Gitter des Kaolins eingebaut, weshalb die Farbe des Stoffes weiss ist und auch
nach Brennen weiss bleibt. Ferroeisenhaltige Mineralien waren nicht zu finden. Das
Mangan ist in Form von Vernadit, d. h. in vollkommen oxydierter Form, vorhanden.

Die mineralogische Untersuchung des Stoffes vöm Kaolin wurde hauptsáehlich
durch Röntgenanalysen nach dem Debye— Scherrer-Verfahren, ausserdem mit Röntgen-
diffraktometer, DTA-Analysen und Elektronmikroskop durchgeführt.Die Ergebnisse die-
ser Untersuchxmgen zeigen, dass das Matériái dér Dagerstátte grösstenteils aus schlecht
kristallisiertem Kaolinit besteht. Verfasser habén zahlreiche, durch die obengeschilder-
ten Methoden ausgeführte, vergleicheude Untersuehungen eingesetzt um festzustellen,

ob sie mit Kaolinit, oder mit Fireclay zu tun habén. Nach dem eingehenden Stúdium dér
Fachliteratur habén sie den Standpunkt eingenommen, dass zwischen Kaolinit und
Fireclay ein ununterbrocheuer Übergang besteht, und dass dér grösste Teil dér natiir-
lichen Stoffe sich zwischen beiden Grenzfállen befindet. Deswegen ist es unbegründet
diese zwei Mineralien in den Gesteinen zu unterseheiden. Die Bestimmung dér Angehö-
rigkeit wird sowohl durch den Entwicklungsstand dér technischen Anlagen, wie auch
durch subjektive Faktorén entscheidend beeinflusst.

Die technischen Eigenschaften des Szegilonger Kaolins, als eines keramischen
Grundstoffes, sind auf folgende Umstánde zurückzuführen :

1 . seine verháltnissmássing gute Plastizitát zr schlechten Kristallisierung.
zum stellenweise auftretenden Iliit, sowie zr höheren Konzentration dér Elektrolité;

2 . die trotz dem hohen Eisengehalt besteliende weisse Fárbung zum EinbaueR
des Eisens in das Gitter;

3. die Neigung zr Zerspaltung lásst sich zum Felilen dér die Anlage bildenden

Kieselsáure, bzw. anderer Mineralien, sowie zr schnellen Al20 3
-Bildung zurückzuführen

(das wird sicherlich auch durch die schlechte Kristallisierung beeinflusst)

;

4 . seine hohe Feuerfestigkeit zum grossen Al
20 3-Gehalt;

5. seine gute Mullitisierung zr katalisierenden Wirkung des im Gitter eingebau-
ten Eisens.
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TeHeTHKa KaojiHH03oro MecTopo>KaeHHH CermiOHra (ropbi Tonaií)

JA-P flb. BAPH3 - T. MAHflH

B HacTOHmen paöoTe ocBemaioTCH reHCTiiHecKne Bonpocbi KaoniiHOBoro MecTopoxcAe-
hiih, pacnoJiO/KeHHoro okojio cejia Cern, y noAHO>KbH rop ToKaíí (CB-h BeHrpiiH) h b cbh3H
c 3thm onncbiBaeTCH ACTanbHoe MiiHepajioniHecKoe n rieTporpatjjimecKoe ii3yHeHne MaTepnana
3ajie>KH.

TipaTejibHoe iiccjieAOBaHiie reojioninecKiix yejiOBiiíi noATBep>KAaeT, hto AaHHan 3a-

jie>Kb iiMeeT öe3ycji0BH0 niApoTep.MajibHoe nponcxo>KAeHiie 11 He hbjihctch pe3yjibTaT0M nepe-
otjiowchiih. H3BecTHbie reoxii.MimecKHe MO.MeHTbi npopecca KaojiiiHH3auiiH xopoiuo npocne-
>kiib3K)tch h no CerHJiOHrcKOMy MecropowAeHiHo. FIocKOJTbKy ocBoowAaiomeecH npn peai<unu
öojibuioe KOJiimecTBo SiO, He mojkct birb HaíÍAeHO hm b Biiae npimecn KaojniHOBofi nopoabi,
hii b Biifle BbiaejieHiiH b xaHMe 3aae>KH, yaajieHiie er MOweT biTb oöycjiOBjieHo TOJibKO bjihh-

HIieM meJIOHHblX niApOTep.Vl, npOXOAIIBLUHX CKB03b TOJlUAy CHJIbHO mSJTOHHblX piIOJlHTOBblX

Tyij)OB, 3ajieraiom'-ix noA uitokom b moih,hocth HecKOJibKiix cotch MeTpoB. 3tiim we npouecco.M
6biaa oöycjioBJieHa Taioxe HHTeHCUBHan MooiunmHiiH mejioHeíi, rjiaBHbi.vi opa30M — Hajnin.

MiiHepajioniHecKii.Mii iiccjieAOBaHHHMii öbuio BbiHCHCHO, hto b nepBon 4>a3e orjiiiHCHHH oöpa-
30Bajincb rjiiiHHCTbie Mimepajibi (moht.mopiijijiohiit, iijijhit), cooTBeTCTByroiniie mejiOHHOMy
pH, KOTopue BnocjieACTBiiii, npii OKHCJieHiiii THApoTep.vi npeopa30Bajincb b KaojniHiiT.

OKHCjniTejibHo-BoccTaHOBiiTejibHbie vcjiobiih opa30BaHHH KaojniHa Towe 5bi.au noA-
Bepn<eHbi AeTaabHOMy H3yHeHiHo. PaccHiiTaHHbie 113 MHoroHiicjieHHbix aHajni30B BejiHHiiHbi

Fe noKa3biBaioT, hto cootbctctbchho npeAnoao>KeHiiHM npeoÖJiaAajiH OKHCjnrrejibHbie ycjio-

BIIH, HO OKHCJHITejlbHblH 3l|)(J)eKT blJI npil 3TO.M Cjiaee, ne.M 3T0 ObIJIO yCT3H0BJ]eH0 APyrHMIl
aBTopaMii a-hh öojibuiiiHCTBa KaojiiiHOBbix 3ajie>KeH. ycjiOBiiH MecTa.viH ii BpeMeHa.MH nepexo-
Ahjiii ii b BoccTaHOBiiTejibHbie (HajiiiHiie mipiiTa). MeHbiuaH nacTb >Kejie3a noAAacTCH pa3Ae-
jieHino b BHAe reMaTiiTOBbix nernyn, npiiHCM ÓJibuiaH nacTb ycTpoiuiacb b KpiiCTajuniHecKOÍí

pemeTKe KaojiiiHHTa. flosTOMy OKpacxa BemeCTBa hbjihotch ejiofi h t3koh ocTaeTCH n nocjie

oöwiira. Mimepajia, coAepwamero AByxBajieHTHoe >Kejie3o He yAajiocb h3hth. MapraHep
npncyTCTByeT b BiiAe BepHaAHTa b nojiHOCTbio okhcjichhom coctohhiiii.

MüHepajioniHecKoe ii3yHeHiie BemeCTBa KaojniHa BbinojiHHJiocb rjiaBHbi.vi opa30M
npu noMOUíii peHTTCHOBCKiix aHajni30B ciicTe.Mbi Debye—Scherrer, KpoMe stoto peHTreHOB-
ckhm Aii(})i{)paKTo.\ieTpoM, MeTOAOM AiKjxjiepeHHiiajibHo-Tep.MiiHecKoro aHajiii3a h ajieKTpoHHbi.M

MiiKpocKono.M. CyAH no AaHHbi.vi 3tiix iiccjieAOBaHuíí, MATepiiaji 3a;ie>Kii npeACTaBJieH ojibmeíi
nacTbio caaoKpiicTajiJiiiaoBaHHbiM KaojniHirroM. Bbiuieyno.MHHyTbi.Mii mctoasimh öbuin npo-

BeAeHbi MHoroHiicJieHHbie KOMnapaTiiBHbie nccjieAOBaHiiH ajih peuiemiH Bonpoca: C KaojiHHii-

tom HMeeM hii Mbi aJio hjih c (JjeíiepKJiee.M? nocae TinaTejibiioro ii3yHeHiiH cooTBeTCTByiomen
jiiiTepaTypbi aBTopbi npimuin k BbiBOAy, hto Me>KAy KaojiiiHiiTo.M n (JienepKJieeM ii.MeeTCH 6ec-

npepbiBHbin, nocTeneHHbiH nepexoA. npiinew 6ojibui:iHCTBo eCTecTBeHHbix MaTepnajioB npn-
XOA'ITCH Ha npo.MOKyTOK Me>KAy 3THMH ABy.MH KpaiÍHHMH CJiyHaHMH. fl03T0My HeTKOe BblAe-

jieHiie 3tiix AByx MiiHepajioB b nopoAax HeoocnoBaHO. Ha ycTaHOBJieHiie npiiHaAHe>KHOCTii

MiiHepajioB b peuiiiTejibHOH Mepe bjihhiot Kan ycoBepiueHCTBOBaHHOCTb ii.Meiomerocb Texmi-
necKoro oöopyAOBaHiiH, Tan h cyÖTjeKTiiBHbie (JiaKTopbi.

TexHMHecKHe CBoncTBa CeriuiOHrcKoro KaojniHa, Kan KepaMHHeci<oro cupbH, mo>kho
npiinucbiBaTb cjieAyiomiiM ycjiOBiiHM:

1. CpaBHiiTeJibHO xopoman n.aacTiiHHOCTb KaojniHa oöycjiOBJieHO CJiaoii KpiiCTajuiii-

3aunen, npiicyTCTByiom'i.M MecTáMH hjijihtom, a TaKwe noBbioieHHon KOHueHTpapneH ajieKTpo-

jhitob;

2. HaJiioAaeMaH HecMOTpn na onbuioe coAep>K3Hne >Kene3a öejian OKpacxa ovcjio-

BneHa pacnojio>KeHiieM H<ejie3a b KpiicTanjuiHecKon pemeTKe;
3. cívJiOHHOCTb k Tpeiy iHOBaTocTii Bbi3biBaeTCH oTcyTCTBiieM Kpe.MHe3eMa, opa3y-

loipero Kapxac AaHHoro nojie3Horo iiCKonaeMoro, min OTcyTCTBiieM Apynix MiiHepajiOB, a

TaKwe biCTpbiM opa30BaHiie.M AU0 3
(no Bceíí bupohthoctii cjiaan KpHCTajuiii3auiiH tojko

BJIIIHeT Ha 3Ty CKJIOHHOCTb);
4. noBbiiueHHan omeynopHocTb KaojniHa oycJiOBneHa bbicokiim coAepnoHiieM A1

2
0

3 ;

5. xopoman MyjiJiiiTH3auiiH obHCHHCTCH KaTajiii3iipyiomii.M aijKjieKTOM ycTponBinerocb

b KpncTajuiiiHecKOÍi pemeTKe >Kejie3a.



VIZES BENTONIT DISZPERZIÓK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK
VIZSGÁLATA II*

Dr. BARNA JÁNOS-MARSCHALKÓ BÉLA

Bányászati Kutató Intézet, Budapest

Összefoglalás: Elz közleményeinkben foglalt adatok alapján megállapítottuk
hogy a nem dializált bentonitok diszperzióinak jellemzésére, értékelésére és azonosítására
az eddigi ismereteink szerint a folyásgörbe válik be legjobban.

Jelen tanulmányunkban dúsított és dializálással elektrolittól mentesített inont-
morillonitok diszperzióit vizsgáltuk. Megállapíthattuk, hogy ezeknek reológiai tulajdonsá-
gai (szilárdság, viszkozitás, tixotrópia, ezek abszolút értékei és kialakulásuk idfüggsége

,

regenerálódási sebességük, stb.) az elektrolit tartalmú diszperziókétól lényegesen eltérek.
Ebben az esetben a folyásgörbe jelentsége is más megvilágításba kerül.

Vizsgálataink eredményei alapján rámutathattunk arra, hogy ez esetben a folyás-
görbének a szokott módon, vagyis a nyíróernek a nyírási sebesség függvényében történ
felvétele és a folyási határfeszültségnek csupán az induláskor vagy egészén kicsi nyíró-
sebességeknél való ismerete a jellemzésre nem elegend.
A folyási határfeszültség is a nyírási sebesség több nagyságrendnyi határközében a váz
kialakulásától függen folytonosan, esetenként ugrásszeren változtatja értékeit. A mért
értékek birtokában rámutattunk leépülésére, tixotróp regenerálódására, annak sebességére,
a leépülés mértékétl függ stabilitásának növekedésére, valamint mindezek okaira. Végül
ismertettük mindazokat a tényezket, amelyekkel a különböz lelhelyekrl származó
bentonitok diszperzióinak fképpen mechanikái tulajdonságai a kívánt irányokba befolyá-
solhatók és azokra is, melyek ellentétesen hatnak. Ezek alapján körülírtuk á bentonitok és
diszperzióik ún. eléletének fogalmát.

Ezek az eredmények egyben azt jelentik, hogy a duzzadó — magas montmorillonit
tartalmú — bentonitok gyakorlati értékét a jövben nem annyira a lelhely, mint inkább a
fenti megállapításaink alapján kidolgozható elkészítési eljárás dönti el.

Bevezetés

Bentonit diszperziók reológiai vizsgálatával már több közleményben foglalkoztunk

[i, 2 és 3]. Ezekben különböz lelhelyekrl származó nyers bentonitokból dúsított és

rendszerint nagy mennyiség elektrolitot tartalmazó montmorillonitok diszperzióinak

reológiai vizsgálati eredményeirl számoltunk be. Vizsgálatainknak már akkor is az volt

a célja, hogy egyrészt olyan értékszámokhoz jussunk, amelyekkel a világpiacon kapható

és általánosan használt bentonitok azonosíthatók és agyakorlatifelhasználásuknál támasz-

tott különböz követelmények egyértelmen kifejezhetk, másrészt, hogy a bentonitok

e követelmények teljesítése szempontjából értékelhetk is legyenek.

Kezdettl fogva tisztában voltunk azzal, hogy e kitzött cél egyedül a szokásos

vizsgálati módszerekkel el nem érhet. Célunk elérését akkor elssorban e diszperziók reoló-

giai viselkedésének jellemzitl vártuk.

Ilyen irányú vizsgálataink eredményei alapján ez a várakozásunk jelents mérték-

ben be is igazolódott. Megállapítottuk, hogy ebben az esetben a jellemzésre a folyásgörbe

teljes, vagy legalább nagyrészben való ismerete elegend. Megállapítottuk azt is, liogy

a gyakorlatban használt bentonit diszperzióknál a struktúra lebontás kezdetétl annak
befejezéséig, tehát a folyásgörbe teljes hosszának tényleges mérések alapján történ

* Bemutatva a Magyar Földtani Társaság Agyagásványtani Szakosztályának 1961. ápr. 10-én és
a Magyar Kémikusok Egyesülete Reológiai Szakosztályának 1961. máj. 12-én tartott munkaülésén.

Elz közlemény: Acta Technicá Hung. 1956. XV. 77.
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megállapításához a nyírási sebességnek rendszerint 6, sokszor azonban 8 nagyságrenden

át történ növelése, illetleg csökkentése szükséges. Ez a mvelet viszont a nyíróert is

mintegy 5-6 nagyságrenden át változtatja nleg. Mindezen követelmények teljesíthetségé-

nek és ilyen célú mérések kiviteli lehetségeinek elfeltételei:

1. Olyan berendezés használata, mely a vizsgálandó diszperziók nyírását 8 nagy-

ságrenden át folyamatosan (nem ugrásszeren) változtatható nyírási sebességgel és ugyan-

akkor az ezáltal fellép nyíróerk mérését is — a mérend anyagot tartalmazó alkatelemek-

nek az egész vizsgálat tartalma alatt való érintése nélkül — lehetvé teszi. További köve-

telmények a diszperziónak mérés alatt állandó hfokon való tartása és annak lehetvé
tétele, hogy a nyíróernek a folyási határ feszültségbl származó részlegét ,,útmentes”,

más szóval mozdulatlan módszernek nevezett eljárással határozhassuk meg.

2. A nyers mérési értékekbl a valódi folyásgörbe kiszámítására alkalmas, gyors-

és megbízható módszer használata.

ad 1 . Követelményeink maradéktalan kielégítését a Marsc halkó -féle

rotációs viszkoziméter használata tette lehetvé [4,5].

ad 2. Használatával nyert mérési értékekbl a valódi folyásgörbe értékeinek kiszá-

mításához aSehultz-Grunow [6] módszert alkalmaztuk, mert a P r a n d 1

1

-féle

számolási eljárás [7] a folyásgörbe értékeinek sokszor igen széles skálája miatt nem minden
esetben volt aránylag egyszeren keresztülvihet.

A mérés

1. A vizsgálati anyag jellemzése és elkészítése

Vizsgálatainkhoz az alábbi bentonitok diszperzióit használtuk fel:

1. Koldui (Mád) nátrium ionnal telített, dúsított és dializált.

2. Mádi nátriumbentonit, dúsított, dializált.

3. Amerikai Wyoming bentonit, dúsított és dializált.

4. P'rancia (algériai) bentonit, eredeti.

A koldui bentonit montmorillonit tartalmát az alábbi módon dúsítottuk:

Nyers koldui kalciumbentonitból 10 %-os diszperziót állítottunk el és optimális

mennyiség szóda (a leniért bentonitra számítva 4-5 %) hozzáadásával vízfürdn mele-

gítettük, majd forró desztillált vízzel 0,5 % koncentrációra hígítva keverés közben disz-

pergáltuk. Ülepítéssel —0,5 mikronnál kisebb átmérj szemcséket tartalmazó diszperzió-

kat készítettünk, melyeket vákuumban kb. 3 % szárazanyag tartalomra besrítettünk.

Dializáltuk mindaddig, míg a kb. 1 %-os koncentrációra hígult diszperzió fajlagos vezet-

képessége 10-4 Q~ x cm-1 érték alá csökkent. Ezután a diszperzió koncentrációját víz-

fürdn való besrítéssel 5 %-ra állítottuk be.

A mádi nátriumbentonit és a Wyoming bentonit dúsításánál nátriumionnal való

telítést nem alkalmaztunk.

A koldui, aWyoming és a francia bentonitot eredeti kereske-
delmi minségben, az ipari vizsgálatoknál szokásos 6 %-os koncentrációban is

vizsgáltuk. A kolduit 5 % szódával kevertük, a francia bentonit már eredetileg szóda-

tartalmú volt.
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Az alábbiakban a vizsgált bentonitok minségére néhány jellemz adatot közlünk

;

Kationcsereképesség és montmorillonit tartalom

(140 C°-on szárított állapotban)

Megnevezés

Kicserélhet kationok e. é. mg/ 100 g Montmo-
rillonit*

%
Ca Mg K Na H S T

Kojdui eredeti 38 18 0,4 0,4
28

3 57 62 39
Wyoming eredeti 39 30 2 5,3 99 107 90
Wyoming
dúsított 47 23 0,5 40 - IIO 114 90

* Röntgenvizsgálattal

Ásványtani összetétel

(Röntgenvizsgálat alapján)

Koldui dúsított, dializált

Mádi nátriumbentouit dúsított,

dializálatlan

Wyoming eredeti

Wyoming dúsított, dializált

%
tiszta montmorillonit 98

montmorillonit

kvarc kb. 2

montmorillonit 90

kvarc 2

kristobalit 5

földpát 3

montmorillonit 90

kvarc 2

kristobalit 5

»

Szemcsenagyság millimikronban

(Röntgenvizsgálat alapján)

Koldui dúsított 15,8

Mádi nátriumbentonit dúsított 26,8

Wyoming dúsított 32,6

Hibahatár

± %
12

9

40

Kémiai összetétel

140 C°-on szárított állapotban

Francia
algériai
bentonit

%

Koldui
montmoril.
dializált

%

Mádi nátriumbentonit
Wyoming
eredeti

%eredeti

%
dúsított

%

Si02 61,87 57,69 60,10 60,20 61,48
Al.Oa 22,00 19,61 22,32 24,02 21,92
Fe:Oa 1,83 6,42 2,52 3,i6 3,73
CaO 1,47 1,62 1,72 1,10 1,26
MgO 2,12 3,32 2,24 1,80 2,55
Na20 2,00 1,29 2,00 2,10 1,94
K 20 0,30 0,23 I,l6 0,58 0,32
Izz. veszt. 8,10 9,02 7,66 6,43 6,17

99,69 99,20 99,72 99,39 99,37
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2. A viszkoziméter

Méréseinkhez mint már említettük aMarschalkó -féle rotációs reo-viszkozi-

métert használtuk (i. és 2. ábrák). Leírásától helyszke miatt itt eltekintünk, ann ál is

inkább, mert szerkezetét és mködését régebbi tanulmányainkban részletesen ismer-

tettük [4, 5].

1. ábra. Marschalkó-féle reo-viszkoziméter 2. ábra. Marschalkó-féle reo-viszkoziméter vázlata
Fig. 1. Rhéo-viscosimétre de Marsehalkó Fig. 2. Schéma du rhéo-viscosimétre de Marschalkó

3. A folyásgörbe felvétele

A diszperzió elkészítése, mszerbe való betöltése és általában a mszerrel való

mérés ugyanúgy történt, mint azt elz tanulmányunkban [2] már részletesen kifejtettük.

Az anyagnak mérésre való elkészítése után — miután az ultratermosztát beállításával

a hmérsékletnek 25 C°-on való állandó tartásáról is gondoskodtunk — megindítottuk

a viszkozimétert, kezdetben 0,001 sec
-1 átlagos nyírósebességgel. Kisebb sebességgel

történ mérésre nem volt szükség, mert — mint azt a fent idézett tanulmányunkban
már jeleztük — kisebb nyírási sebesség sem a határfeszültségi,sem a viszkozitási részlegben

lényeges változást már nem okoz. Utána a nyírási sebességet folyamatosan növeltük

mindaddig, amíg elértük az elre kijelölt második mérpontnak megfelel sebességet. —
Az ily módon beállított és állandó értéken tartott nyirási sebességnél egyenl idközökben
(percenként) meghatároztuk a hozzátartozó nyíróer értékét. Ez induláskor rendszerint

gyorsan emelkedik, amíg elér egy fels határértéket, utána pedig kezdetben elég gyorsan,

majd egyre lassabban csökken és aszimptotikusan közeledik végs értékéhez, amelyet

azonban rendszerint nem érdemes kivárni. Mivel- amint azt késbb indokolni is fogjuk -

a folyásgörbének növekv nyírási sebességek mellett mért ágát amúgy sem használtuk

fel további következtetéseinknél, hanem azt csak a lebontási folyamat helyes végrehaj-
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tásának elbírálására tájékoztatásnak szántuk, ezen méréseinknél önkényesen, de követ-

kezetesen úgy jártunk el, hogy a lassan csökken nyíróernek azt az értékét tekintettük

végsnek, amelynél a csökkenés berendezésünkkel io percen át már nem volt észlelhet.

Ugyanígy jártunk el az elre kijelölt többi mérpont értékeinek meghatározásánál.

Mintegy húsz ilyen mérési ponthoz tartozó értékek birtokában kiszámítottuk az egyes

értékekhez tartozó átlagos nyírási sebességet és az ennek megfelel nyírófeszültséget,

a (rb)
értékét is, melyekbl azután megszerkeszthet a nyers folyásgörbe emelked

nyírási sebességgel mért ága.

Az utolsó mérési pont nyírási sebességének megválasztásánál az a szempont veze-

tett, hogy a folyásgörbe alakulását lehetleg teljes szélességében mérhessük, vagyis elérjük

a struktúra teljes lebontását és a viszkozitásnak ismét newtoni viselkedését.

Mint már említettük, minden mért nyíróer érték, tehát a Xb nyírófeszültség is

két érték eredjébl adódik: a diszperzió vázának szilárdságából (r
ó) és a surlódó ellen-

állás (viszkozitás) legyzéséhez szükséges feszültségrészlegbl, melyet a következkben

struktúrától erednek fogunk nevezni (r^) [8].

Méréseinknél a nyírófeszültség mindkét alkotóját — a határfeszültséget és a sur-

lódó ellenállást — külön-külön is meghatároztuk. E célból a következképpen jártunk el.

Állandóan tartott nyírási sebességnél figyelemmel kísértük a nyíróer alakulását addig,

amíg huzamosabb idn át nem változott, azaz megközelítette határértékét. Ekkor leol-

vastuk a lengkaron mind a két alkotóból összeadódó ered értékét. Utána a viszkoziméter

forgóhengerének hirtelen megállításával megszüntettük a nyírást és közvetlen utána

leolvastuk a lengkaron az „útmentes” mérést biztosító szerkezettel az er megmaradó
értékét. Az így kapott érték nyilván a diszperziónak a leolvasott nyírási sebességhez

tartozó határfeszültségével arányos, amint a'zt egyébként a számítás is igazolta.

A két leolvasott erérték különbsége adja a viszkozitási részlegbl ered nyíróer

értékét. E két mérési adat meghatározását és felvételét az elre kijelölt pontokon foly-

tattuk mindaddig, míg a teljes lebontás állapotát elértük vagy azt legalábbis a lehetségig

megközelítettük. Ennek elérését többször két körülmény akadályozta: a nagy nyírási

sebességi igénnyel együttjáró turbulencia, melyet esetenként külön vizsgálattal és számí-

tással kell eliminálni. Eegfóképpen pedig az a — késbb még részletesebben ismertetend

észleletünk — , mely szerint a növekv nyírási sebesség behatására leépül váz következ-

tében folyton csökken folyási határfeszültség egy bizonyos alsó határérték elérése után
— a nyírási sebesség további növelésével — ismét emelkedik és a viszkozitás szempontjá-

ból figyelembe veend koncentráció csökkenését eredményezi.

Ezután ugyanezt az eljárást követtük visszafelé, vagyis folyamatosan csökkentett

nyírási sebességeknél. Itt mintegy 30 mérési pontot jelöltünk ki az ered nyíróerk meg-
mérésére, minden harmadik pontnál pedig a váz szilárdságának értékét is meghatároztuk

a már említett útmentes módszerrel. Itt meg kell jegyeznünk és meg kell gondolnunk, hogy
minden ilyen módon mért nyíróer érték — mint a bentonitdiszperzióknál általában —
minden esetben egyensúlyi állapot beálltát jelzi, amely függvénye a nyírósebesség által

okozott szerkezetbeli lebontásnak, a szerkezet tixotróp jelleg regenerálódásának és

a nyíró igénybevétel idejének. Sok ilyen mérés birtokában úgy találtuk, hogy a fent emlí-

tett egyensiílyi állapot a legtöbb esetben a viszkoziméter szerkezetétl is függen, sokkal

gyorsabban áll be csökken, mint növekv sebességeknél, ezért a valódi folyásgörbét

a csökken nyírási sebességek mellett mért értékekbl számítottuk ki.

A fent leírt módon mért értékekbl, vagyis a szögsebességbl és a viszkoziméter

bels hengerén mért nyíróer értékébl a határfeszültséget, a viszkozitási részleg nyíró-

feszültségét, valanúnt a mérhenger közvetlen közelében fellép — de közvetlenül nem
mérhet nyírási sebesség f (t) (sec

-1
)
értékét aSchultze-Grunow [6] eljárás sze-

rint számítottuk ki.
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4. Mérési eredmények

A különböz természetes bentonitokból és dializálatlanul dúsítottmontmorillonitok-

ból készült diszperzióknak — elz közleményeinkben már ismertetett — vizsgálatai

alapján azt gondoltuk, hogy a határfeszültségnek a viszkozitási részleg nyíróer értékétl

elkülönített meghatározására a mostani vizsgálatainknál is csak 0,1 sec
-

1

-nél kisebb

nyírási sebességi értékeknél lesz szükség, mert régebbi tapasztalataink szerint ennél

nagyobb nyírási sebességeknél a váz már teljesen leépült és ennek következtében a határ-

feszültség a nyírási sebességtl már független állandó értéket vett fel és így számítással

is meghatározható [2].

Jelenlegi méréseink azonban kimutatták, hogy ellentétben az irodalomban ide-

vonatkozóan általában közölt adatokkal, az elektrolitmentes diszperzióknál ez nem így

van. Ilyen diszperziót nem lehet Bingham testnek tekinteni, mert a váz és a szilárd-

ságával arányos határfeszültség a nyírási sebesség növelésével csak lassan épül le es így
a folyásgörbe szélességének jelents részében folytonos leépülésben van. Midn pedig végre

eléri alsó értékét a nyírási sebesség további növelésével újra emelkedik olyannyira, hogy
sokszor eredeti értékét is többszörösen meghaladja. Ennek az ríj megfigyelésnek alapján

a folyásgörbe jelents részében mindkét részleg mérése vált szükségessé.

E tények ismeretében azonban arra is gondolnunk kell, hogy amennyiben folyton

növekv nyírási sebességek behatására az elasztikus váz szilárdsági értékei folytonosan

csökkennek, avagy — mint már említettük — a késbbiekben ismét emelkednek, a csök-

kenés, illetve szilárdulás egyik oka az is lehet, hogy a váz anyagának kötött részeibl

egyesek leválnak és mozgékonyakká lesznek, késbb viszont újra megkötdnek és szilár-

dulnak. Ezáltal a szabadon mozgó — folyékony — részleg koncentrációját és így látszó-

lagos viszkozitását is folyton változtatják. Ugyanakkor magát a viszkozitási részleget

alkotó mozgékony aggregátumok további bomlása is csökkenti a „viszkozitást”, illetve

a nyírási feszültséget. A mérés maga pedig a két behatásnak — , most már más-más kon-

centrációra vonatkozó —
, ered nyíróer értékét adja.

Hasonló a helyzet a viszkozitási részlegnél is. Míg régebbi méréseinknél a nagyobb

súrlódási ellenállást okozó csoportok (aggregátumok) már aránylag kicsi — mintegy

500 sec
-1

nyírási sebességnél bontódtak le (csökkentették hidrátburkukat) és elérték

a nyírási sebességtl már független legkisebb értéküket (>)=o), ennél nagyobb nyírásnál

pedig már binghami értelemben vett testtel számolhattunk; jelen esetben a teljes leépülés

csak sokkal nagyobb nyírási sebességeknél fejezdik be. így kénytelenek voltunk a nyírási

sebességet többnyire a 80 — 1 00000 sec
-1 érték fölé is emelni és még akkor sem értük el

minden esetben a teljes leépülést, az értékét.

Csökken nyírási sebességek mellett mért értékek — ellenkez értelemben — ugyan-

csak az elmondottakat igazolják.

Ez azt is jelenti, hogy minden nyírási sebességhez a viszkozitási részlegnek más-más

koncentrációja tartozik, mely azonban közvetlenül nem mérhet, st ki sem számítható.

Vizsgálati módszerünknek az a sajátossága tehát, amely lehetvé tette minden

nyírási sebességhez tartozó nyíróer két részlegének külön-külön való meghatározását,

így egyelre két negatívum megállapításához vezetett. Kimutatta egyrészt, mennyire

alkalmatlan és értelmetlen a gyakorlatban a bentonit minség rögzítésére az ún. „viszko-

zitási” érték megadása, melyet ez id szerint általánosan használatos olyan viszkoziméter-

ben határoznak meg, amelynél a nyírási sebesség sem állandó, st meghatározása is körül-

ményes lenne. Az értelmetlenséget csak fokozza, hogy az így mért nyíróerérték egy részét

nem is a viszkozitási részleg, hanem a határfeszültség képezi, melyet ezzel a mszerrel meg

.sem lehet határozni, pedig a legtöbb esetben az anyag gyakorlati értékét nem is disz-

perzió viszkozitásának, hanem éppen a határfeszültség értékeinek kialakulása szabja meg.
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Rámutatott továbbá arra is, hogy ott, ahol a folyásgörbe felvételének elfeltétele

— a diszperzió koncentrációjának állandósága — a viszkozitási részlegre vonatkozóan
nemcsak egészen kicsi, hanem igen. nagy nyírási sebességeknél sem áll fenn, a valódi

folyásgörbe megadásának csak úgy van értelme, ha rámutatunk a koncentráció változás

körülményeire és mértékére is.

3 ábra. Mád— Koldu montmorillonit, dializált, I. folyásgörbe, II. rugalmas határfeszültség 2000
sec-1 lebontás után

Fig. 7. Montmorillonite de Mád— Koldu, dialisée, I. courbe d’écoulement, II. tension limité élastique,
aprés une désagrégation á 2000 sec -1

Elektrolitmentes diszperziók esetében tehát eredeti elgondolásunktól — attól,

hogy egyedül a folyásgörbét használjuk, fentiek figyelembe vétele nélkül, minsítési és

azonosítási tényezként — el kellett tekinteni, mert ebben az esetben ez elméletileg

ésszertlen, a gyakorlat számára pedig félrevezet lehet.

Következ lépésként tehát annak az okát kerestük, miért viselkedik másképpen
az elektrolitmentes, mint a nyers bentonitból készült diszperzió. Elssorban a váz rugal-

mas határfeszültségének kialakulását figyeltük meg, mert a bentonitok gyakorlati fel-

használásánál rendszerint ennek
van jelentsebb szerepe.

Ennek során megfelel el-

mélet kialakítására használható
igen érdekes és gyakorlati haszno-
sítás számára is értékes megállapí-

tásokhoz jutottunk. Jelen közlemé-
nyünkben azonban csak a megál-

4. ábra. Wyoming montmorillonit, diali-
zált, 5,08%-os I,, I 2 ,

I a folyásgörb
, II,

,

II», II 3 rugalmas határfeszültség els (1),
második (2), harmadik (3) 300 sec 1 lebon-
tás után — Fig. 4. Montmorillonite de
Wyoming, dialisée, 5,08% I,, I,, I, eour-
be d’écoulement, II,, II„, II 3 tension limi-
té élastique, aprés la premiere (1), la deu-
xiéme (2) et la troisiéme (3) désagrégati-

ons á 3000 sec" 1

$ Földtani Közlöny
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apított tények, illetve mérési eredmények közlésére szorítkozunk anélkül, hogy egye-
lié rátérnénk e tényekbl levonható toyábbi elmeleti és gyakorlati következtetésekre.

A rugalmas határfeszültség mint ismeretes, függvénye nemcsak a nyírófeszültség-
nek, hanem tixotrop regenerálódására való tekintettel elssorban az idnek. Mint ilyen
tehát legalább két, esetenként több változós függvény. Elméletileg helyes, egyértelm
ábrázolásához tehát legalább három dimenzióra van szükségünk. Az egyes tényezk be-

Fig. 5. Bentonite de Wyoming, I. courbe d'écoulement , II. branches aseendante et descendante de la ten-
sioa limité élastique, aprés une désagrégation á 25.000 f (r) sec' 1

6- ábra. Wyoming bentonit, I,, I, folyásgörbe, II,, II, rugalmas határfesziiltség els (1) 55.000 f (r) sec
-

*,.

. második (2) 57.000 sec-1 lebontás után
Fig. 6 . Bentonite de Wyoming, I,, I 2 courbe d’écoulement, II,, II, tension limité élastique, aprés la pre-

miere désagrégation á 55.000 sec -1 (1) et la deuxiéme désagrégation (2) á 57^000 f (,t) sec-1
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hatása azonban a legtöbb esetben — a küls körülmények változtatásával befolyásol-

ható és így elérhet, hogy behatásuk között nagyságrend különbségek legyenek, mi-

által a nem kívánt tényez által okozott behatás a mérések tartamára vagy jelenték-

telenné csökkenthet, vagy állandóként tartható és így kikapcsolható.

Ezt az elvet követtük a következkben ismertetend méréseinknél.

A I—IV táblázatokban és a 3
— 8. ábrákon egymás mellett, de külön-külön feltün-

tettük a vizsgált bentonit diszperzióknál az egyes nyírófesziiltségi értékekhez r
b
tartozó

7. ábra. Mádi nátriumbentonit montmorillonitja, dializált 5%-os I,. I, folyásgörbe, II,, II 2 rugalmas határ-
feszültség els 76.000 sec-1

,
f (r) második f (r) 82.000 sec -1 lebontás után

Fig. 7. Montmorillonite de la bentonite de sodiutn de Mád, dialisée 5% I„ I- courbe d’écoulement, II,,

II- tension limité élastique, aprés la premiére désagrégation á 76.000 f (t) sec-1 et la deuxiéme désag-
régatiou á 82.000 f (r) sec-1

8. ábra. Francia bentonit, I. folyásgörbe, II. rugalmas határfeszültség 74.000 f (r) sec -1 lebontás után
Fig. 8. Bentonite frau^aise, I. courbe d’écoulement, II. tension limité élastique, aprés une désagréga-

tion á 74.000 f (r) sec -1

8 *
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átlagos súrlódási ellenállási és rugalmas határfesziiltségi részlegek t
& kialakulását. A

3 — 8. ábrákon feltüntetett görbék jelzése minden egyes ábrán az alábbi:

I. sz. görbe súrlódási ellenállás, dyn/cm2

II. ,, rugalmas határfeszültség (folyási határ) t
&
dyn/cm2

Vizsgálataink egyik f szempontja a lebontott diszperziók szilárdsági értékei

regenerálódásának mérése volt.

5. Lebontott szerkezet bentonit diszperziók regeneráló-
dása az id függvényében

A diszperzión mért nyírási feszültségi érték mindkét részlegének lebontását,

illetve regenerálódását — általában azok változását — az alábbi esetekben figyeltük és

vizsgáltuk meg:

a) A mintegy 8 — 10 óráig tartó folyásgörbe felvétel alatt,

b) a folyásgörbe felvétele utáni pihentetés közben,

c) a fenti pihentetés utáni újabb lebontás és az azt követ újabb pihentetés

közben is.

ad a)

.

Idevonatkozóan már elz közleményünkben is megállapítottuk, hogy a disz-

perzió rendszerének lebontása, majd nyíróer értékének regenerálódása mind a viszkozi-

tási, mind a szilárd részlegben aránylag lassú folyamat, amely fokozatosan — aszimptoti-

kusan — közeledik egy-egy határérték felé.

Míg azonban a viszkozitási részlegnél az egyes meghatározott nyírási sebességekhez

tartozó nyíróer általában 15 — 20 percen belül közelíti meg határértékét, addig a váz határ-

feszültségének tixotrópikus regenerálódása — állandóan tartott nyírási sebességeknél

is, de fleg nyugalmi állapotban — igen lassú, órákig, napokig, sokszor hetekig tartó

folyamat, mely ellentétben a viszkozitási részleggel, határértékét lineárisan, st néha

gyorsulva közelíti meg és sebessége csak a legvégén csökken.

A folyásgörbe hibátlan felvételénél természetesen mindezen jelenségek figyelembe

veendk és azokat a már elz közleményünkben lefektetett módon tekintetbe is vettük.

ad b). Továbbiakban megvizsgáltuk és mértük a regenerálódás idfüggségét
nyugalmi állapotban is, midn tehát a készüléket megállítottuk, vagy olyan kicsi nyírási

sebességet alkalmaztunk, amely — nagyszámú méréseink tanúsága szerint — a regeneráló-

dás sebességét már lényegesen nem befolyásolja. A vizsgálat a nyíróer meghatározott

idközben történt mérésébl állt.

Ezzel az eljárással módunkban volt a diszperziónak esetenként nemcsak rugalmas

határfesziiltségi értékét, hanem a hozzátartozó nyúlást is a nyíróer függvényében meg-

határozni. Ez a körülmény újabb igen érdekes kérdéseket vetett fel, melyeket legközelebbi

tanulmányunkban fogunk részletesen ismertetni.

A következkben részben az a), részben a b) pont szerinti vizsgálataink eredményeit

mutatjuk be.

Az I. sz. táblázaton, valamint a 3. ábrán bemutatjuk a hazai koldui (Mád) dializált

montmorillonit valódi folyásgörbéjét. Ennek lefolyása az irodalomban ismert Binghain-test

alakját közelíti meg a legjobban. Nulla nyírási sebességnél a nyírófeszültség a határfeszült-

ség maximális értékébl kiindulva közel 45
0 szögben emelkedik, itt tehát a viszkozitás

még newtoni. Majd emelked nyírásnál az abszcissza felé hajolva 131,2 sec
-1 nyírási sebes-

ségnél eléri inflexiós pontját és onnan ismét emelkedve a fels 45°-ú newtoni viselkedés

határköz felé közeledik, de azt még távolról sem éri el, mert a struktúra teljes lebontása

még nem történt meg. A nyírási sebesség további emelését itt szándékosan szakítottuk

meg, mert tökéletlen lebontás esetén a tixotropikus regenerálódás lassúbb, így a határ-
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feszültség értéke és vele kapcsolatban a diszperzió koncentrációja is aránylag keveset vál-

tozik, módunkban van tehát viszonylag kevéssé torzított bentonit folyásgörbét bemu-
tatni. A határfeszültség kis mérték megváltozását egyébként a táblázatban a Tg

rovat, a rajzon a II. sz. görbe érzékelteti.

I. táblázat

Koldui montmorillonit, dializált.

Koncentráció: 5,08%

Vezetképesség: 1,93 x io -4 Q ~ 1 • cm

Sor-
szám

Nyírási
sebesség
sec -

1

TlJ Ti

(lyn/cm 2

0,02 78,4 78,4
1. 1,37 68,6 16,34 52,26
2. 2,59 65,8 22,74 43,06
3 - 4,11 68,6 33,76 34,84
4 - 5,87 78,9 44,06 34,84
5 - 7,78 87,2 52,36 34,84
6. 10,04 92,2 5^,36 34,84
7 - 13,00 95 ,o 68,go 26,10
8. 17,89 101,0 74,90 26,10

9 - 24,15 107,5 8:1,40 26,10
IO. 31,79 116,0 89,90 26,10
II. 42,28 124,5 98,40 26,10
12. 54,14 133,0 106,90 26,10
13 - 78,64 147,5 121,40 26,10
14 - 104,62 160,5 134,40 26,10
15 - 136,11 174,5 148,40 26,10
l6. 178,05 188,5 162,40 26,10
17 - 242,53 208,0 190,60 17,40
18. 324,04 231,0 213,60 17,40
19. 427,34 256,0 238,60 17,40
20. 571,70 285,0 267,60 17,40
21. 785,79 317,0 299,60 17,40
22. 1047,03 346,0 328,60 17,40
23 - 1320,58 382,0 364,60 17,40
24. 1776,85 457,0 439,60 17,40
25 - 2063,71 503,0 485,60 17,40

Az elzekben kifejtettekkel teljesen azonos szempontok szemeltt tartásával

mértük és összehasonlítás céljából a II. sz. táblázatban és a 4. ábrán közöljük az amerikai

Wyoming bentonit dializált montmorillonitja diszperziójának folyásgörbéjét.

Fenti állításunk igazolásául, mely szerint tökéletlen lebontás esetén a határfeszült-

ség aránylag lassan regenerálódik, jelen diszperziót néhány napi pihentetés után másod-
szor, majd újabb pihentetés után harmadszor is lebontottuk, azonban mindig csak ugyan-

azzal a viszonylag kis nyírási sebességgel.

A határfeszültség és a viszkozitási részleg kialakult értékeit a II. táblázat Tr, Tg

rovatai, valamint a 4. ábrán II., II/i., II/2. és I., I/i. és I/2. sz. görbék tüntetik fel.

Ezek után most már megkíséreltük a diszperziók teljes lebontását. Ilyen irányú,

vizsgálataink során a nyírási sebességet kezdetben felemeltük 25 000 sec
-Mg és köz-

ben a nyírási sebesség teljes határközében állandóan mértük a nyírófeszültséget és

a folyási határfeszültség értékét is. Ezek a mérések az irodalomban tudtunlckal eddig

nem közölt eredményekhez vezettek.

Kitnt, hogy elektrolitszegény diszperzióknál a határfeszültség értéke is a folyás-

görbe teljes szélességében a nyírási sebesség függvénye és értéke — teljes ellentétben az

eddigi irodalmi megállapításokkal, a nyírási sebességtl függen folyton változik. Kis
nyírási sebességeknél a váz jelentsen lebontódik, így a határfeszültség nagymértékben
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csökken. A nyírási sebesség növekedésével a feszültség értéke állandósulni látszik, de

csak átmenetileg, mert a sebesség további növekedésével — eddig nem ismert okokból —
a határfeszültség ismét igen jelentsen emelkedni kezd. Ez az emelkedés aránylag igen

meredek és sokszor az eredetinél lényegesen magasabb értéket ér el.

Ezt a jelenséget számos különféle származású elektrolitszegény bentonit diszper-

ziónál vizsgáltuk és mindegyiknél ugyanazt tapasztaltuk, azzal a különbséggel, hogy
a behatás nagyságrendje úgy a nyírási sebességet, mint a nyíróert illeten, a diszperzió

származási helyétl és „eléletétl” függen más és más.

Szemlélteten mutatják ezt a jelenséget az ugyancsak elektrolitszegény, de nem
dializált Wyoming bentonit diszperzión mért és itt a III. sz. táblázatban, valamint a 5.

ábrán bemutatott értékek és görbék lefolyása. Felvételünk mindkét ágát, tehát a nyírási

sebesség felmen és lemen ágát is bemutatjuk, mégpedig külön-külön a mért határfeszült-

ség és viszkozitási részleg értékalakulására kiterjeden is.

III. táblázat

Wyoming kereskedelmi áru 4 éves diszperzió

Koncentráció: 6,0%

Vezetképesség: 3,5 X io~ 3 0 ~ l cm

Nyírási
sebesség
sec -1

Els lebontás

Sor-
szám rV

dyn/cm:

1.

2.
0,03
1,36

299,12
131,96

140,76 158,36

3 - 13,57 175,95 131,96 43,99
4 - 135,72 246,33 228,74 17,60
5 . 298,58 307,91 299,12 8,80
6. 475,02 351,90 343,44 8,80

.7 . 787,18 422,20 413,49 8,80
8. 1 384,34 545,45 536,65 8,80

9- 2 103,66 695,04 686,21 8,80
IO. 2 619,40 765,39 756,59 8,80
II. 3 121,56 844,57 835,77 8,80
12. 8 238,21 1583,56 1574,76 8,80
J 3 - 8 794,66 1671,54 1662,74 8,80
14. 16 557,84 2551,29 2538,10 1 3,2°
45 - 19 815,12 2749,24 2727,24 22,00
l6. 21 986,64 2815,22 2771 , 2.3

2859,21
43,99

17. 25 379,64 3035,16 175,95
18. 20 358,00 2705,25 2507,31 197,95
19. 19 000,80 2639,27 2441,32 197,95
20. 15 607,80 2529,30 2500,36 249,94
21. 8 916,80 1812,30 1636,35 175,95
22. 2 809,40 1038,11 879,76 158,36
23. 2 714*40 967,73 835,77 134,96
24. 1 900,08 791,78 686,21 105,57
25. 1 289,34 624,63 527,85 96,77
26. 800,75 492,66 404,69 87,98
27. 570,02 413,49 316,71 96,77
28. 298,58 323,31 243,34 109,97
29. 149,29 255,13 131,96 123,17
30. 67,86 167,15 65,98 134,96
3 i- 27,14 325,51 61,58 263,93
32 . 13,57 413,49 61,58 351,90
33 - 6,79 413,49 35,19 378,30

Ezzel kapcsolatban még további érdekes új jelenségre kell felhívnunk a figyelmet.

Amidn a folyási határfeszültség értéke nagy nyírási sebességnél emelkedben van és már
magas szintet ért el, és ekkor a nyírást csökkentjük, a határfeszültség értéke újra leépül.
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és nagyjában követi a felmen ág alakját, de csak annak lefolyását illeten. Abszolút

értéke mindig lényegesen magasabb marad a felmen ág feszültségi értékénél. Ez a határ-

feszültség állandósításának, — a diszperzió stabilitásának — , bizonyos mérték fokozó-

dását jelenti, amit az a körülmény is megersíteni látszik, hogy eredeti értékére tör-

tén újabb lebontása csak lényegesen nagyobb nyírási sebességgel válik lehetvé. Vilá-

gosan mutatja e jelenséget az 5. ábra II. sz. görbéjének lemen ága is.

Ugyanakkor figyelemmel kísérve az I. sz. görbén ábrázolt viszkozitási részleg

feszültségi értékalakulását, éppen az ellenkezjét tapasztaljuk. A felmen ágban nagyobb
és a lemen ágban kisebb feszültségi értékeket mértünk, úgymint az a folyási görbék-

nél — feszültségi hurok — néven az irodalomban általánosan ismeretes. A szóbanforgó

folvásgörbe alakja azonban a szokásostól kissé torzítottan eltér, ami — mint már emlí-

tettük — a váz lebontás, illetve felépülés által okozott diszperzió koncentráció változás-

következménye.

Ha most nem a határfeszültség és viszkozitási részleg értékét kiilön-külön, hanem
mint a gyakorlatban általánosan szokás, csak a két feszültség eredjét vizsgáljuk, a visz-

kozitás részlegéhez hasonló görbét kapunk, mert a viszkozitási részleg nagy feszültségi

értékei elnyomják a határfeszültség értékváltozásait és csupán az alacsony értékeknél,

ahol a két behatás nagyságrendileg már közelebb esik egymáshoz, kapunk némi eltérést.

IV . táblázat

Wyoming kereskedelmi áru 4 éves diszperzió

Koncentráció: 6,0%

Vezetképesség: 3,5 x io 3 í2
-1 cm

Els lebontás Második lebontás

Nyírási Nyírási
sebesség TV sebesség TV
sec

-

1

sec 1

dyn/cm ! dyn/cm !

0,25 121,9 9,7 112,2 0,32 182,8 3,7 479,4
o,77 123,8 26,5 97,3 1,73 194,6 19,9 474,7
2,43 133,8 61 ,2 72,6 8,18 220,3 63,2 157,1
2,95 135,9 63,3 72,6 13,30 234,5 82,7 151,8
4,04 140,2 76,4 63,8 29,03 278,3 146,3 132,0
6,27 146,9 83,1 63,8 49,39 330,2 198,2 432,0

12,21 161,2 97,4 63,8 98,51 385,9 , 253,9 132,0
19,81 176,9 113,1 63,8 438,49 430,0 291,4 138,6
29,04 494,3 130,5 63,8 220,98 494,6 345,0 149,6
60,50 237,7 169,5 68,2 315,97 56o,2 410,6 449,6

100,16 277,7 209,5 68,2 425,95 6o 5,5 436,4 169,1
154,06 324,5 251,9 72,6 650,79 685,7 496,6 189,1

259,54 379,2 306,6 72,6 830,05 748,3 529,2 489,1

337,15 403,4 330,8 72,6 1 494,77 788,6 599,5 489,1

659,91 501,3 428,7 72,6 I 948,96 996,4 789,4 206,7
925,11 576,7 504,1 72,6 4 226,24 1424,4 1226,5 497,9

1 341,43 695,0 622,4 72,6 7 867,61 I 9 I 4 ,I 1650,2 263,9
1 964,15 863,9 79E 3 72,6 8 794,91 2036,9 i 795 ,o 241,9
2 581,05 993,7 921,1 72,6 22 712,15 3247,7 2825,4 422,3
2 968,93 1074,1 976,1 98,0 29 368,22 3621,2 3180,9 440,3
4 356,73 1356,4 1223,8 132,6 37 670,67 3975,3 3517,8 457,5
6 976,77 1851,2 1595,2 256,0 57 113,33 4037,6 3654,9 382,7
9 837,24 2162,9 4714,9 448,0

13 178,81 2449,4 1987,5 461,9
15 820,12 2647,5 2037,5 610,0
20 900,39 3045,5 2165,7 879,8
29 561,60 3503,0 2799,2 703,8
42 006,03 3727,8 3389,1 338,7
55 211,27 3845,5 3559,6 285,9
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1

Láthatjuk tehát, hogy milyen megtéveszt vélemény alakulhat ilyen mérési ada-

tokból a bentonit gyakorlati értékére vonatkozóan, ahol a legtöbb esetben nem is a viszko-

zitás, hanem a határfeszültség értékalakulása a jellemz. Ez pedig mint a II
.
görbe mutatja,

éppen ellenkez lefolyású.

Miután maximálisan 25 000 sec
-1

nyírási sebességig terjed mérésekkel egyes disz-

perzióknál még mindig nem értük el a viszkozitás newtoni viselkedésének fels határát,

és a határfeszültség további kialakulására sem kaptunk teljes képet, a továbbiakban az

eddigieknél lényegesen nagyobb nyírási sebességgel is mértünk. Ezen méréseink közül itt

is a Wyoming diszperzióval kapott értéksorozatot mutatjuk be a IV. táblázatban és a 6.

ábrán.

Megállapíthatjuk, hogy a folyási határfeszültség a nyírási sebesség növelésével

rohamosan tovább emelkedik és a 20— 30 000 sec-1 érték közben eléri fels határértékét,

majd a nyírási sebesség további emelésével rohamosan csökken tendenciát mutat.

A viszkozitási részleg nyíróértéke ugyan szintén emelkedik, de még mindig nem
arányosan a nyírási sebességgel, úgy hogy a látszólagos viszkozitás értéke még itt is folyton

esik és még itt sem éri el a newtoni viselkedés fels szakaszát.

Aránylag legjobbban megközelíti ezt a fels 45 °-ú részt a I. sz. folyásgörbének 1000

és 3000 sec
-1

nyírási értékeinél mért szakasza, ahonnan továbbmenve azonban — nem
mint kívánatos — felfelé hajlik a görbe, hogy a keresett 45°-os szakaszt elérje, hanem
egyre jobban lefelé hajlik, ami egyre nagyobb eltolódást jelent a 45 °-tól és így annak el-

érése reménytelennek látszik.

Rövid megfontolás igazolja ennek helytállóságát, ez ugyanis természetes következ-

ménye a folyási határfeszültség egyre rohamosabb emelkedésének, mely a saját vázának
kiépítésére egyre több micellát köt meg és tesz a diszperzióban mozdulatlanná, miáltal

a viszkozitást okozó mozgó részek koncentrációja egyre csökken. A viszkozitási részleg

V. táblázat

Mádi nátriumbentonit montmorillonitja, dializált

Koncentráció: 5,03%

Vezetképesség: 0,98 x io~ J Ü - 1 cm

Els lebontás Második lebontás

Sor- Nyírási Nyírási

szám sebesség TV T« sebesség Tj
l

ra
sec 1

. sec 1

dyn/em2 dyn/cm 2

1. 1,22 237,53 8,83 228,7 0,81 250,73 263,9
2. 4,07 299,12 26,39 228,7 1,22 263,93 263,9
3 - 8,14 281,52 52,79 228,7 4,07 325,51 61,61 263,9
4 - 12,21 307,91 79,18 228,7 8,14 369,50 105,6 263,9
5 ^ 40,72 422,28 193,55 228,7 12,21 570,26 211,2 299,1
6. 81,43 475,07 246,53 228,7 47,5 840,17 329,9 510,3
7. 122,10 519,06 299,12 228,7 78,72 950,14 439,8 510,3
8. 257,90 607,03 369,50 237,5 128,93 272,13 510,2 461,9
9 - 542,90 765,39 5 ro ,26 255,1 407,20 1055,71 688,4 367,3

IO. 990,80 932,54 668,61 263,9 1 045,00 1319,63 952,3 367,3
II. 1 262,20 1002,92 721,40 28r,5 1 805,10 1583,56 1222,

g

360,7
12. 4 519,50 1697,93 1359,22 338,7 4 655,20 2639,27 21 11,4 527,9
13. 8 211,10 20Q3.82 1719,92 35 i ,9 8 889,70 3782,95 3118,8 664,2
14. 14 114,90 2133,41 1803,50 329,9 !3 707,70 3672,98 3057,2 615,8
15. 27 822,60 2595,28 2243,78 35 i ,9 25 ro8,20 4222,83 3607,0 615,8
l6. 40 716,00 3123,13 2542,49 360,7 38 680,20 4464,76 3915,0 549,8
17 - 54 288,00 3563,01 3202,30 360,7 5a 288,00 4662,71 4266,8 395,9
18. 76 003,20 4442,77 4165,64 277 ,i 82 517,80 5234,55 5058,6 175 ,9-
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mért nyíróereje tehát nem a méréshez beállított, hanem egy pontról pontra változó isme-

retlen, és meg sem határozható koncentrációjú diszperziótól származik, melybl a keresett

érték éppen a koncentráció ismeretlensége miatt ki sem számítható, a görbe ismertetett

kialakulását azonban érthetvé teszi.

Lényegében hasonló viselkedést tapasztaltunk minden általmik vizsgált külön-

böz lelhelyrl származó elektrolitszegény bentonitdiszperziónál, a folyásgörbéknek

esetenként csak a nagyságrendje változott. Ennek érzékeltetésére a V. táblázat és a 7.

ábrán bemutatjuk a mádi nátrium montmorillonit, valamint a francia eredet bentonit

(VI.) sz. táblázat 8. ábra) diszperziói 80 000 sec
-1 nyírási sebességig mért folyásgörbéjét is.

Francia „bentonil C” eredeti

Koncentráció: 6,17%

Vezetképesség: 1,5 X io" 3 Q ~ 1 cm

VI . táblázat

.Sor-
Nyírási
sebesség
sec- 1

TV rá

szám
dyn/cm2

I. 0,81 103,37 103,00 103,37
2. 1,22

4,07
103,37 103,37

3- 120,97 4,40 116,57
4- 8,14 1 12,17 2,20 109,97
5- 12,21 H2,I7 2,20 109,97
6. 54,29 112,57 4,4° 108,17
7 - 128,90 118,77 21,99 96,77
8. 27 i ,4 134,16 46,19 87,98
9- 475,o 149,56 65,98 83,58

10. 1 °04,3 i7i,55 87,98 83,58
11. 1 262,2 178,15 94,57 83,58
12. 4 363,8 285,92 202,34 83,58
13- 7 817,5 369,50 274,92 94,57
14. 11 129,0 453,07 358,50 94,57
15. 14 114,9 512,46 417,88

629,03
94,57

16. 27 144,0 725,79 96,77
i7. 40 173,1 90i,75 804,98 96,77
18. 52 116,5 1060,11 963,33 96,77
19. 73 967,4 1407,61 1297,64 109,97

A határfeszültség tixotróp regenerálódásának idfüggvénye megállapításánál,

mint már említettük, a továbbiakban minden esetben úgy jártunk el, hogy a fent ismer-

tetett mérések elvégzése után az anyagot a mszerben az utolsó mérésnél nyert ha-

tárfeszültséggel állandóan terhelve pihenni hagytuk és kezdetben óránként, késbb
naponként igen kicsi nyírási sebességgel, 0,001 sec^-el mértük a határfeszültség értékét

lítmentesen. Utána mindig a legutoljára mért értékekkel terhelve, ríjra pihenni hagy-

tuk és a mérést a mondottak szerint ismételtük és folytattuk mindaddig, inig elértük

a feszültség fels határértékét.

Ilyen mérési sorozat eredményeit mutatjuk be a 9. ábrán a Wyoming és koldui

(szaggatott vonal) bentonitok eredeti diszperzióinál egyszeri teljes lebontás után az id
(napok) függvényében. A görbék lefolyása hasonló egymáshoz, st közel azonos és általá-

ban jellegzetes az összes bentonit diszperziókra. Egyben igazolja a már fent eladotta-

kat. A koldúi diszperzió még nem érte el a fels határértéket.

A mért értékek két-két párhuzamos görbébe vagy azok által bezárt sávba esnek,

attól függen, hogy a mért értékek a viszkoziméter két koncentrikus hengere közötti

résben elhelyezked anyagrészeknek a bels hengerhez, illetve a küls hengerhez közel

•es részén vagy valamely közbens részén történt a leszakadás.
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Ha a rotációs hengerek fémfelületei között pihenni hagyott diszperzióknál nem vár-

juk meg regenerálódásuk fels határértékének elérését, hanem bizonyos ideig tartó

pihenési id elteltével újra nyírásnak vetettük alá és a már ismertetett módon ismét

felvettük a folyásgörbét, kitnt, hogy a diszperzió lebontásához az els ízben használtak-

nál nagyobb nyírási sebességek szükségesek, tehát a szilárdítás tartósabbá vált. Vonatko-

zik ez az egyes anyagok eredetétl függen vagy a rugalmas határfeszültségre, vagy a

viszkozitási részlegre, néha pedig mind a kettre.
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2500
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%>2000

1500

1000

500
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9. ábra.~A rugalmas határfeszültség regenerálódása az id függvényében I. Wyoming bentonit, 6%-os
II. Mád-Koldu bentonit 6%-os

Fig. 9. Régénération de la tension limité élastique en fonetion du temps I. Bentonite de Wyoming, 6%,
II. Bentonite de Mád-Koldu, 6%

Ha pedig ezt a lebontást és regenerálódást többször ismételjük, elérhetjük, hogy

szilárdsága egyre gyorsabban megközelíti, majd eléri határértékét. Ez egyik módja a

határérték — mint láttuk — egyébként igen kis regenerálódási sebességének növelésére.

Ebben az állapotában a diszperzió már nagyobb nyírási sebességgel sem bontható le, mert

mint azt már az elzkben is említettük és bemutattuk, a határfeszültség értéke a nyírási

sebesség további növelése esetén már nem hogy lebontódik, ellenkezleg, i'ijra növekszik.

Néhány ilyen ismételt lebontás eredményeit — egyben összehasonlítva az ugyan-

olyan léptékben rajzolt eredeti folyásgörbével — mutatják a . IV, V sz. táblázatok és a

5— 7. ábrák. Az els, második és harmadik lebontást az ábrákon arabszámindexxel

jelöltük meg. Az ábrákon feltnen látszik a szilárdulás, a határfeszültség értékének

jelents emelkedése. A legtöbb esetben ezzel arányosan — mint ezt az ábra is mutatja —
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csökken a viszkozitási részleg nyíróer értéke. Ez a változás azonban nem minden esetben
arányos és egyértelm, mert elssorban attól függ, hogy milyen mértékben változtatja

meg a diszperzió koncentrációját a váz felépítéséhez megkötött micellák kiesése.

Mindezen tényezk megvilágítják a bentonit diszper-
ziók ún. eléletét.

Ezek után könnyen érthetvé válik, hogy a különböz, de néha még ugyanazon
lelhelyrl származó beutonitok diszperzióinak egyes jellemzi sokszor miért annyira

különbözk. Ez attól függ, hogy a vizsgált anyag a lebontás, illetleg regenerálódás mely
stádiumában került vizsgálat alá, vagy felhasználásra.

Ugyanakkor méréseink eredményei megmutatják az utat fent említett értékek

befolyásolására és az általunk, valamint a gyakorlat által megkívánt jellemz minségi
értékeknek nem a véletlentl függ folytonos kísérletezés, hanem számítás útján — min-
denkor reprodukálható módon történ — elérésére.

Vizsgálataink során elssorban gyakorlati vonatkozásban annyi újabb probléma
vetdött fel, hogy azokat egy tanulmány keretében felderíteni lehetetlen. Annyit azonban
mégis meg kell említenünk, hogy a nyert mérési eredményeink igazolják Maxwell
J. C. relaxációs elméletét is és els ízben tisztán mechanikai meggondolásokból induktív

úton levezetett egyenleteit is. Ezen egyenletekbl mérési adataink felhasználásával a

bentonit diszperziók egyes jellemzi jól reprodukálható módon kiszámíthatók és ezek a

közvetlen mérés eredményeivel is egészen meglepen egyeznek [9].

Az elaszticitásra, viszkozitásra, relaxációra, azok regenerálódására, a tixotrópiára

vonatkozó megállapításaink kvantitatív vonatkozásban pedig ezen elméletbl is levezet-

hetk, st abból magától értetd következményként adódnak.

Végül meg kell említenünk, hogy az I—VI. táblázatok és a 3
— 8. ábrák nem a nyers

hanem a Schultz-Grunow szerint számított valódi folyásgörbéket mutatják

be, a mért nyírófeszültséghez tartozóan kiszámított valódi nyírási sebesség sec-1

függvényében.

Az eddig elmondottak, valamint a bemutatott valódi folyásgörbék tanulmányozása

után megérthetjük, hogy mikor és miért használhatók, illetve máskor miért nem használ-

hatók a valódi folyásgörbe jellemzi a bentonit diszperzióknak — az elz közleményünk-

ben is kifejtettek szerint — oly megbízható módon való azonosítására. Ahol a valódi

folyásgörbe bizonyos diszperziók jellemzésére egyedül nem elegend, mert a kifejtett

okok miatt eltorzult, helyette külön a határfeszültségnek és külön a viszkozitási részleg-

nek a nyírási sebesség függvényében mért nyírófeszültség értékalakulását kell megadni.

A mérési eredmények összefoglalása és értékelése

Az alábbi 1 7 pontban összegezzük méréseink részben új megállapításait, a

teljesség kedvéért azonban kiegészítve azokat a már általánosan ismert és mérési eredmé-

nyeink által csupán újból igazolt tényekkel is.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy jelenlegi munkánk mérési eredményei — ahol

külön megjegyzést nem tettünk — a lehetségig elektrolitmentessé tett és montrno-

rillonitban dúsított, 5 %-os és 25 C°-on tartott diszperziókra vonatkoznak.

1 . minden általunk vizsgált bentonit diszperziónak szerkezeti viszkozitásán kívül

váza és ebbl kifolyólag szilárdsága, tehát folyási határfeszültsége is van.

2. Mindkét érték alakulása függvénye a hfoknak, de sokkal nagyobb mértékben

a nyírási sebességnek, a nyíróhatás tartamának, illetve a pihenési idnek.

3. Mint minden szerkezeti viszkozitású anyagnak, a bentonit diszperzióknak súrló-

dási ellenállása (viszkozitása) is, igen kis nyírási sebességeknél, newtoni viselkedés, azaz
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a nyírási sebességtl független állandó érték (rj 0 )
mindaddig, míg azt az id függvényében

egyre növekv határfeszültség le nem csökkenti.

4. Minden bentonit diszperziónál a nyírási sebesség növelésével bizonyos - de álta-

lában még mindig alacsony értéknél — megkezddik a struktúra lebontása és ennek követ-

keztében a surlódó ellenállás — a „viszkozitás” — értéke kezdetben rohamosan csökken.

5. Ez a lebontás — a súrlódó ellenállás folytonos csökkenése — addig tart, amíg
elérkezünk a nyírási sebesség ama fels határértékéig, amelyen túl a viszkozitás ismét

állandó és a nyírástól már ismét független igen kis érték (?j„), természetesen mindig

feltételezve, hogy a diszperzió koncentrációja állandó marad.

6. Megállapítottuk azt is, hogy az elektrolitmentes diszperzió vázának lebontásá-

hoz, ellentétben az elektrolittartalmúakkal, egészen kicsi (1 sec
-1

)
nyírási sebesség nem

elegend. A lebontás nagyobb nyírási sebességeknél is folytatódik, st néha a folyásgörbe

jelents részén át tart.

Igen érdekes új jelenségként egyes bentoritféleségeknél azt is megállapíthattuk,

hogy a diszperzió vázának lebontása, vagyis szilárdsági értékeinek csökkenése a növekv
nyírási sebességek függvényében csak egy bizonyos határértékig (általában) 400— 10 000

sec
-Mg tart. A nyírási sebesség további emelése a vázat már nem bontja — hanem ellen-

kezleg, szilárdságát lényegesen növeli, olyannyira, hogy értéke a kiindulás értékét is

meghaladhat
j
a

.

7. Általánosan ismert tény, hogy mind a váznak, núnd a súrlódó ellenállást okozó
résznek lebontása, illetve regenerálódása idfügg. A két alkotó kiilön-külön történt vizs-

gálatával megállapítottuk, hogy míg az els ízben lebotitódó váz lebontási ideje aránylag

rövid, a viszkozitási részlegé pedig hosszú, addig ekét alkotó regenerálódásánál fordított a

helyzet: a viszkozitási részleg igen gyorsan, a váz azonban aránylag lassan regenerálódik.

8. Elz munkánkban [2] is megállapítottuk már, hogy a váz rendezdése során a

viszkozitási részleg mozgékony aggregátumainak megkötésével annak koncentrációját

csökkenti, önmaga pedig annak rovására ersödik. Ha ez a folyamat a nyírási sebesség

széles határközében is tart, így a viszkozitási részleghez tartozó nyíróer folyton változó

és ismeretlen koncentrációhoz tartozván a valód 1 folyásgörbe mért értékei nem össze -

tartozók.

9. A bentom't d’szperzió váza és viszkozitási részlege pihen állapotban is ersödik,
a váz szilárdsága pedig az id függvényében bizonyos határértékhez közeledik, amely az

eddig megvizsgált esetekben 3000— 3500 dyn/cm2 értéknek adódott.

10. Azilymódon szilárduló váz és növekv viszkozitás stabilitása kicsi és aránylag

kis nyíróerk hatására leépül, összeomlik.

11. Minden eddig megvizsgált diszperziónál megállapítottuk, hogy ha a vázat
nyugalmi állapotból kiindulva fokozatosan növekv nyírási sebességek alkalmazásával
bontjuk és utána ismét pihentetjük, a szilárdulás, valamint a regenerálódás sebessége és az

egyes értékek stabilitása is minden lebontás után n. Ugyanakkor a tixotrópia csökken,

esetleg gyakorlatilag meg is sznik. Ez tehát egyik lehetség a diszperzió váza, illetve visz-

kozitási részlege szilárdságának és stabilitásának befolyásolására.

12. A regenerálódó szerkezet stabilitása annál nagyobb, minél nagyobb mérték
volt a leépülés.

13. Az egy ízben már lebontott és tixotróp regenerálódás útján iijra felépült

szerkezet ugyanazzal a nyíróervel már csak részben bontható le, az újra való lebontás-

hoz nagyobb nyíróer szükséges, de a lebontás akkor sem teljes.

14. A stabilitásnak fentiek szerint növelhet mértéke jelentsen függ attól, hogy az

anyag a mérést megelz idben a geológiai erk vagy a feldolgozás körülményeinek
behatása alatt milyen nagyságú nyíróerkkel mennyi ideig volt már igénybe véve és meny-
nyi ideig volt lebontott állapotában, vagyis milyen volt az elélete.
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15. A különböz helyekrl származó bentonitok diszperzióinál — hangsúlyozottan
egyébként azonos körülmények között — észlelt különböz magatartás a fentiek szerint

tehát nagy valószínséggel attól függ, hogy az anyag váza eléletében különböz nyíró-
erk hatására mily mértékig és hányszor épült már le és regenerálódott újra, a mérés id-
pontjában pedig a regenerálódás mely idszakában van.

16. A váz tixotróp regenerálódásának sebessége általában igen kicsi. A fels ha-
tárérték elérése napokig, sokszor hetekig tart.

17. A felsorolt jelenségek idfüggsége a diszperziónak elektrosztatikus hatások alá

való helyezésével általában befolyásolható, a regenerálódás sebessége pedig növelhet.
18. Hasonló, de a kvantitatív értékelés céljából még további méréseket igényl

hatással vannak a diszperzióra a különféle elektrolitok is.
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Examen cies propriétés rhéologiques des dispersions aqueuses de bentonite. II.*

J. BARNA ET B. MARSCHALKÓ

Sur la base de données publiées dans nos Communications précádentes, nous
avons constaté cpte la courbe d’écoulement est la plus appropriée á la caractéristique,
l’évaluation et l'identification des dispersions de bentonites non-dialisées.

Au cours de l’étude présente nous avons examiné les dispersions de montmorillo-
nites enrichies et privées d’électrolvte pár dialisation. On a mis en évidence que les pro-
priétés rhéologiques de ces dispersions (solidité, viscosité, tliixotropie, leur valeurs abso-
lues, leur formation en fonction du temps et la vitesse de leur régénération) sont essenti-

elleinent différentes de celles de dispersions contenant de l’électrolyte. Dans ce cas l’im-

portance de la courbe d’écoulement va acquérir un aspect nouveau.
Les résultats de nos recherehes ont permis de démontrer que la mise au point de la

courbe d’écoulement pár la méthode usuelle, c'est á dire la représentation de la force de
cisaillenrent en fonction de la vitesse de cisaillement et la connaissance de la tension
limité d’écoulement seulement pour le moment initial ou bien seulement pour des vitesses

de cisaillement tout á fait faibles sont insuffisantes pour la caractéristique des propriétés

rhéologiques.

La tension limité d’écoulement change ses valeurs continuellement et, suivant les

cas, mérne pár bonds, dans l’intervalle de plusieurs ordres de grandeur de la vitesse de
cisaillement en fonction de la formation du squelette. Les valeurs mesurées nous ont
permis de mettre en évidence la désintégration des dispersions en question, leur régénéra-

tion thixotropique, la vitesse de la régénération, l’augmentation de la stabilité des disper-

sions en fonction de l’échelle de la désintégration, ainsi que les causes de tous ces phéno-
ménes. Finalement, nous avons élddé tous les facteurs pár lesquels les propriétés (sur-

tout les propriétés mécaniques) des dispersions de bentonites provenant de gisements
différents peuvent étre influencées de la inaniére la plus favorable, et on a abordé mérne
les facteurs qui agissent au sens opposé. .Sur cette base, on a élueidé ce qui correspondrait

á la notion des «antéeédents» des bentonites et de leurs dispersions.

Ces résultats révélent, á la fois, que la valeur pratique des bentonites expansives
— c’est á dire celle des bentonites á liaute teneur en inontmorillonite — sera déterminée
dans la suite non pás tant pár le gisement que pár la méthode de préparation qui peut

étre élaborée sur la base de nos constatations mentionnées ci-dessus.

* Institut de Recherehes Miniéres, Budapest Communication présentée á la séanee de la Secti-

on de minéraux Argileux de la Société Géologique de Hongrie, le 10 avril 1961, et á la séanee de la Sec-
tion Rhéologique de l’Association des Chimistes Hongrois, le 1 2 mai 1961.

* Communication précédente: Acta Technica Hung. 1956, Tomus XV, p. 77.



A BENTONITOK KATIONADSZORPCIÓJA ÉS TELÍTETTSÉGE

DR. Dl GEERIA JÁNOS

Összefoglalás: A beutonitok adszorpciós tulajdonságainak meghatározásával kap-
csolatban számos módszertani kérdés merül fel. Azok a vizsgálati eljárások, amelyeket a
ténylegesen adszorbeált kationok mennyiségének (S értékének) és a maximálisan adszorbe-
álható kationok mennyiségének (T értékének) meghatározására alkalmaznak, nagyon
gyakran különböz eredményeket adnak. Ez azért vau, mert a vizsgálat folyamán a leg-

több eljárásnál megváltoztatjuk a bentonit részecskék felületén helyet foglaló adszorpciós
réteg eredeti állapotát, st a T érték meghatározásánál nagyobb J>H-jú vegyszerek alkal-
mazásakor a bentonit kristályrácsát is megbonthatjuk.

Vizsgálataim szerint “’Ca izotóp és Ca-acetát-ecetsav tompítóoldat alkalmazásával
a bentonitok valódi S és T értéke meghatározható, ha a bentonit nem tartalmaz olyan anya-
gokat, amelyek kristályrácsába a Ca-iouok beépülhetnek.

A bentonitokban lev agyagásvány részecskék képesek különböz ionokat felüle-

tükön megkötni. Az így megkötött ionok más ionokkal rendszerit könnyen kicseréllietk.

Az ionadszorpció és ioncsere tekintetében bentonitok esetében elssorban a kationok

játszanak nagy szerepet. Ennek az a magyarázata, hogy a bentonitokban lev montmo-
rillonit agyagásvány-kristálykák felületén elssorban negatív töltés helyek vannak
fölöslegben. Ezeken a negatív töltés helyeken a kationok csak lazán kötdnek meg és így

ezek más ionokkal könnyen kicseréllietk. Régebben a montmorillonit agyagásvány-kris-

tály lemezkék szélein elforduló szabad elektromos töltés helyekkel igyekeztek az ion-

adszorpciót megmagyarázni. Ez a feltevés azonban nem bizonyult helyesnek, mert a mont-

morillonit kristálylemezkék szélein lev szabad negatív töltések sokkal kevesebb kationt

képesek megkötni, unnt amennyi a mérések alapján ténylegesen megkötdik a mont-
morillonit részecskék felületén. Ross és Hendricks [2] a negatív töltés helyek

keletkezését oly módon magyarázzák, hogy a montmorillonit kristálylemezkék fels és

alsó felületén helyet foglaló tetraéderes SiO-rácsrétegben egyes helyeken a 4 vegyérték
sz’liciumionok helyett 3 vegyérték alumíniumionok épülnek be és így a kristályrácsban

lev negatív töltés oxigénionok töltésénél kevesebb lesz a pozitív töltés ionokból szár-

mazó töltés mennyisége. Ez azt eredményezi, hogy a tetraéderes SiO-rácsrétegek felületén

szabad negatív töltés helyek keletkeznek. Hasonló hatást váltanak ki az oktaéderes

rácsrétegben a 3 érték Al-ionok helyett beépült 2 érték ionok (Mg, Fe stb.) is. Újabb
vizsgálatok adatai szerint az adszorbeált kationoknak több, mint 80 %-a a montmorillonit

kristálylemezkék felületén kötdik meg. A montmorillonit kristálylemezkék szélein el-

forduló negatív töltések mennyiségét és így az adszorbeált kationok mennyiségét is

fokozni lehet a montmorillonit rlésével. Az rlés hatására a montmorillonit adszorpciós

kapacitása Pallmann [1] szerint a kétszeresére is emelkedhet.

A bentonitok elssorban Ca, Mg, K és Na ionokat adszorbeáliiak. Az ily módon
adszorbeált kationok ionos kötéssel kapcsolódnak a montmorillonit részecskékhez. A ben-

tonitok fémkationokon kívül hidrogén (hidronium) ionokat, vagyis protonokat is képesek

megkötni. A protonok megkötése a montmorillonit részecskék felületén együtt jár a

részecskék elektromos töltésének megváltozásával. Ez azért van, mert a protonok belép-

nek a montmorillonit kristálylemezkéinek felületén helyet foglaló szabad negatív töltés

oxigénionok elektronhéjába és így közömbösítik annak töltését. A montmorillonit agyag-

ásványkristálykák ezek alapján olyan óriás molekuláknak tekinthetk, amelyek felüle-
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tén egyrészt a gyenge savaknak megfelel — protonleadásra képes — OH gyökök, más-
részt a gyenge sav anionjának megfelel — proton felvételre képes — negatív töltés O-

gyökök (anionok) fordulnak el. A ioo g bentonit által adszorbeált kationok mennyisége
60—120 mval között változik. A tiszta montmorillonit ezzel szemben 150 mval kationt is

képes adszorbeálni.

Régóta ismert jelenség, liogv az agyagásványok az általuk adszorbeált kationokat

sóoldatok hatására más kationokkal cserélik ki. Az ioncsere több tényeztl függ. Ezek
közül legfontosabbak a kationok minsége, a kicserélésre felhasznált só-oldat tömény-

sége és az adszorbeált, ill. a sóoldatban lev kationok hidratáltsága. Egyes ionok képesek

a montmorillonit kristályrácsába is beépülni. Ezek sokkal nagyobb ervel vannak meg-
kötve, mint az adszorbeált ionok, ezért kicserélésük is lassúbb folyamat. A kicserélhet

kationok mennyiségét többféle eljárással lehet meghatározni. A kicserélésre rendszerint

olyan sóoldatot használunk, amelynek kationja a bentonitban nem fordul el. Ha a

bentonitot ilyen sóoldattal mossuk át, akkor a kicserél oldat nagy töménysége következ-

tében az adszorbeált kationok gyakorlatilag teljes egészükben a folyékony fázisba

kerülnek és a bentonit részecskék felületén csak a kilúgozásra (kicserélésre) felhasznált

sóoldat kationjai foglalnak helyet. Ha a bentonit kilúgozására felhasznált sóoldatban meg-
határozzuk az idegen kationok mennyiségét, akkor azok összege egyenl lesz a bentonitok

felületén adszorbeált kationok mennyiségével. A mérési adatokat rendszerint 100 g bento-

nitra vonatkoztatva mvalban fejezzük ki. Az adszorbeált kationok mennyiségének össze-

gét a bentonitok S-értékének nevezzük. A fenti eljárással közvetlen módon meghatározott

kationok az adszorbeált kationokon kívül magukba foglalják a bentonitokban eredetileg

jelenlev oldható sók kationjait is, valamint mész tartalmú bentonitok esetében a jelenlev

kalciumkarbonátból feloldódott kalciumionokat is. Az eljárás hibája szélsséges esetek-

ben oly nagy is lehet, hogy a bentonitok ilyen módon meghatározott S-értéke nagyobb lesz

a bentonitok maximális adszorpciós kapacitásánál (T-érték). Pontosabb értékeket szol-

gáltatnak a bentonitok S-értékének közvetett meghatározására alkalmazott eljárások.

Ezek az eljárások azon alapulnak, hogy els lépésben a bentonit kicserélhet kationjait egy

analítikailag jól meghatározható kationnal cseréljük ki. Ezután a fölös sóoldatot kimosva a

bentonitból a becserélt kationt egy másik kicserél sóoldattal cseréljük ki. A kicserél

sóoldatban ezután meghatározzuk a bentonitba becserélt kation mennyiségét és azt 100

g-ra átszámítva inval-ban kifejezve megkapjuk a bentonit S-értékét. Amennyiben a

kicserél sóoldat 8 pn-]ú. tompító oldatot is tartalmaz, akkor a mért S-érték azonos lesz

a bentonitok T-értékével. Ez az eljárás sót, valamint meszet tartalmazó bentonitoknál is

jobb eredményeket szolgáltat, mint az elz eljárás. A bentonitok S-értékeinek meghatá-

rozásánál figyelembe kell venni a kicserélés folyamán bekövetkez protolitikus reakciók

befolyását is, mert ezek megváltoztatják a bentonitok felületének eredeti töltését és így

S-értékét is. Legcélszerbb az S-érték meghatározását olyan tompítóoldattal végezni,

amely a bentonittal, mint tompítórendszerrel egyensúlyban van, vagyis a meghatározás

folyamán protonokat a bentonitnak sem át nem ad, sem attól át nem vesz. Ebben az

esetben csak ioncsere következik be és az eredmények a bentonitok tényleges S-értékét

adják meg.

Mint már az elzkben említettem a bentonitok fémkationokon kívül hidrogén-

ionokat (protonokat) is adszorbeálnak. Ha a bentonitban lev agyagásványrészecskék

felületén helyet foglaló OH-gyökökbl a protonokat egy megfelel tompítóoldáttal lesza-

kítjuk, akkor azok helyén negatív töltés ionok keletkeznek, amelyek képesek kationokat

adszorbeálni. A bentonitoknak 100 g-ra vonatkoztatott és mval-ban kifejezett maximális

kationadszorbeáló kapacitását Tértéknek nevezzük. A bentonitok Tértékének meghatáro-

zásánál ersebb protonelvonó vegvületek (ers bázisokat) alkalmazva nagyon gyakran

megváltoztatjuk a bentonit részecskék eredeti állapotát. Ers bázisok hatására ugyanis
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nemcsak az agyagásványok felületén kelyetfoglaló, hanem a kristályrácsba beépült

OH-gyökökbl is leszakítjuk a protonokat, másrészt az agyagásvány részecskéket ily

módon részben fel is oldhatjuk. Ez az oka annak, hogy nagyon nehéz a bentonitok, ill.

más agyagásványok tényleges T értékének meghatározására megfelel eljárást kidolgozni.

A bentonitok telítettsége alatt azt az értéket (V) értjük, amely megmutatja, hogy

a bentonitok által ténylegesen adszorbeált kationok mennyisége (S) hány százaléka a

maximálisan adszorbeálliató kationok mennyiségének, T-nek, vagyis

100 SV=
T

A bentonitok tényleges S, T és V értékének meghatározásánál leghelyesebben akkor

járunk el, ha azokat olyan tompító rendszereknek tekintjük, amelyeknek OH és O-

koinponensei egy szilárd fázis felületén foglalnak helyet. Ha a bentonitokat folyékony

fázisú tompítórendszerekkel (tompítóoldatokkal) hozzuk kölcsönhatásba, akkor a folyé-

kony fázisban bekövetkez változásokból kiszámíthatjuk a bentonitokban, mint tompító-

rendszerekben bekövetkez változásokat (S és T — S értékben történ változások).

A vizsgálatot oly módon végezzük, hogy azonos mennyiség bentonitmintákat azonos

mennyiség, de különböz />H"érték tompítóoldatokkal elegyítünk és az egyensúly

beállta után megállapítjuk a folyékony fázis pH-értékét, valamint sav/anion arányát.

Ugyanezeket a vizsgálatokat elvégezzük bentonit nélkül az eredeti tompítóoldatokon is.

A tompítóoldat £>H-jában, valamint a komponensek mennyiségében beállott változások-

ból kiszámíthatjuk a bentonit által megkötött, ill. a bentonit által leadott proto-

nok mennyiségét, vagyis a bentonit S értékében bekövetkez változásokat. A kapott

mérési adatok felhasználhatók a bentonitok protoumegköt, ill. protonleadó képességének

jellemzésére. A bentonitoknak, mint tompító rendszereknek jellemzése céljából egy isten-

mezejei bentonitból készített Ca-bentonittal és ecetsav- Caacetát tompítóoldattal végeztem

vizsgálatokat. Mérési eredményeimet az 1. ábra grafikonja tünteti fel. Els lépésben meg-

határoztam annak a tompítóoldatnak pH -ját, ill. összetételét, amely a bentonittal a

protolítikus folyamat tekintetében egyensúlyban van (Egyensúlyi pH = />He ). Az 1. sz.

grafikonból jól látható, hogy a bentonit a 7,76 ^H'j tompítóoldattal vau egyensúlyban,

mert a tompítóoldatok kezdeti />H-ját feltüntet görbét ennél a pontnál metszi az egyen-

súlyi tompítóoldatok ^H-értékét feltüntet görbe. Második lépésben 7,76 pn-jú ecetsav/Ca-

acetát tompítóoldattal lúgoztam ki a bentonitot, majd a fölösleges tompítóoldatot vízzel

kimostam és NH4C 1 oldattal kicseréltem az adszorbeált kalciumot. Ezután az annnon-

kloridos kivonatban meghatároztam Ca mennyiségét, valamint az acetát-ionok mennyi-

ségét is. Az acetát-ionokkal egyenérték Ca mennyiségét levonva az oldatban lev Ca
mennyiségébl, megkaptam a bentonit S értékét.

A bentonit S értékében a különböz tompítóoldatok hatására beálló változásokat a

tompítóoldatokból felvett (leadott) protonok (ecetsav) mennyiségébl számítottam ki.

Ezek az adatok leolvashatók az 1. sz. grafikonból is, de helyességüket közvetlenül is ellen-

riztem a bentonittal egyensúlyban lev tompítóoldatban az ecetsav és acetát mennyi-

ségének meghatározásával.

Az elzkben ismertetett vizsgálatokat oly módon is végrehajtottam, hogy a tom-

pítóoldatban lev Ca-ionokat Ca45 izotóppal jeleztem és a bentonitok S értékét az izotóp

megoszlási törvény alapján számítottam ki. Mérési adataimat a 2. ábra grafikonja tünteti

fel. A grafikonból nagyon jól látható, hogy a bentonitok S értékében beálló változásokat

mind a tompítóoldat összetételében beálló változások alapján, mind pedig a Ca45 izotóp

megoszlási aránya alapján, kielégít pontossággal meghatározhatjuk. A vizsgálati ada-

tokból. ill. az adatokat feltüntet grafikonból látható, hogy a bentonitok S értéke nagy-

mértékben függ a vele érintkez folyékony fázisban lev tompítószer p^ e értékétl.

9 Földtani Közlöny
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Természetes viszonyok között a bentonitokkal érintkez folyadékban H.,C0
3-ból,

továbbá HC0
3
- és C0 3

-ionokból álló tompítórendszer van jelen. Ezek zavaró hatása a

vizsgálatok folyamán is jelentkezik. így pl. a Ca-acetát tompítóoldatból 7 pH fölött CaC0 3

csapódik ki. Ezért nagyon fontos, hogy az ismertetett vizsgálati eljárásokat lehetleg
C0

2
mentes atmoszférában végezzük- el.

A bentonitok maximális adszorpciós kapacitásának (T-érték), vagyis a maximális
S értéknek meghatározása céljából a bentonit mintákat különböz töménység híg NH 3

pH

oldatokkal elegyítettem és a kiindulási, valamint az egyensúlyi oldatban meghatároztam
az NH 3

- és az NH
4
-ionok mennyiségét, továbbá az oldat pHe értékét. A keletkezett NH

4
-

ionok mennyiségébl kiszámítottam a bentonitok különböz -értékhez tartozó T—

S

értékét és abból a különböz />H-értéknek megfelel S értékeket. A kapott eredményeket a

2. ábra grafikonján a szaggatott vonallal kihúzott rész tünteti fel. A grafikonban láthat-

juk, hogy a vizsgált bentonit S értéke 7 és 9 p^e között csak kis mértékben változik 9,5

^He‘n felül, azonban ersen emelkedik. Ez az emelkedés már valószínleg összefügg a

bentonit kis mérték megbomlásával. Ezt a feltevést az is alátámasztja, hogy magasabb

pH -nál a folyékony fázisban már az Si0
4
-ionok is kimutathatók
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Adsorption and saturation of cations in bentonites

DR. J. Dl GDERIA

The author produeed Ca bentonite from a bentonite sample of the Istenmezeje
deposit by means of a buffer solution comprising Ca acetate the pH of which was in

equilibrium with the bentonite. He used this solution fór the determination of the amou-
unt of adsorbed cations (S value) and of the degree of their saturation (V = 100 S/T
value) . The pH value of the equilibrium buffer solution corresponds with the apparent

pH value of the bentonite conceived as a buffer System. After its treatment by the
buffer solution the bentonite sample was washed in distilled water and the adsorbed
Ca ions were exelianged by NH4C1 solution and subjected to a quantitative measure-
ment. The quantity of Ca measured fór 100 g bentonite and expressed in mval gives the S
value of the bentonite.

After the S value of the bentonite had been determined the author treated the Ca
bentonite samples, prepared according to the above description, by Ca acetate buffer
Solutions having different pn and labelled with 45Ca isotope, and he determined the
distribution of the isotope between the solid and the fluid phases, on the one hand, and
the quantity of the Ca ions and of the acetic acid in the buffer solution, on the other.
The knowledge of the original activity of the buffer solution, as well as of its Ca and
acetate content permitted the author to calculate the distribution of the Ca ions and of

the protons (H ions) in the buffer systein of the bentonite and the Ca acetate, i.e. the
S value of the bentonite, in the case of equilibrium. The relationship between the pH
value of the bentonites and the S value is illustrated by fig. 2. It sliows clearly that the
S values computed from the distribution of 45Ca, on the one hand, and from the variation
of the Ca content of the buffer solution, on the other hand, are well conformable.

The author mixed the Ca bentonite with NH, Solutions of different concentration
in order to determine the maximum adsorbing capacity of the bentonites (their S = T
vaule), and he computed the value of the NH

3
molecules, the quantity of the NH, ions

in the initial solution and the equilibrium solution, and the value of the fluid phase.
From the quantity of the NH, ions brought about in this way, he computed the (T— S)

values as well as the S values referring to different pH values. The results of these analy-
ses alsó are shown in fig. 2. It can be seen that the S value of the examined bentonite
from Istenmezeje is constant within the rangé of pn 7 to 9. Over />H 9,5 the S value in-

creases again, probablv due to the decoinposition of the bentonite on a smaller-seale i.e.

to changes in the initial (true) value of T of the latter. This assumption is testified by the
fact that at a higher pn value alsó the Si04 ions make their appearance in the fluid phase.

9'



AGYAGFÉLESÉGEK VÍZGZADSZORPCIÓS IZOTERMÁINAK
TANULMÁNYOZÁSA

A FAJLAGOS FELÜLET SZEREPE AZ AGYAGOK TULAJDONSÁGAIBAN
DR. JUHÁSZ ZOLTÁN

Összefoglalás: Az agyagféleségek vízgzadszorpciós izotermáját dinamikus de-
szorpciós készülékkel határoztam meg. Az adszorpciós egyensúlyokat adszorpciós poten-
ciálgörbéken tanulmányoztam, melyeknek 3 f része van: kis nedvességeknél nagy energiá-
val kötött víz szakasza', mely a felületen megkötött kation minségétl függ; közepes ned-
vességtartalmaknál egyenes szakasz, melyeknek végs kritikus pontja a felületi kationtól
független; nagyobb nedvességtartalmaknál harmadik szakasz, mely az agyag bels morfo-
lógiájától és a'feliileti ion minségektl függ. Az adszorpciós potenciálgöfbékbl az agyag
fajlagos felülete meghatározható. Néhány példán a fajlagos felület és a technológiai tulaj-
donságok közötti összefüggést ismertetem.

Az agyagféleségek vízgzadszorpciós izotermáit — az ún. tenziógörbéket — már
igen sok szerz tamilmányozta. E munkáknak többnyire háromféle célja volt: vagy az

agyagásvány-vízrendszer tisztán elméleti megismerésére törekedtek, vagy teljesen gyakor-

lati jelentségük volt, amennyiben az agyagok optimális szárítástechnikájának megállapí-

tását tzték ki feladatul, vágj' — sokkal kisebb számban — általuk az agyagok fajlagos

felületét határozták meg. A nagy számú kísérleti és elméleti munka ellenére — beleértve

a DTA-görbék kiértékelését is — az agyagok vízgzadszorpciós izotermáinak értelmezése

még nem tekinthet lezártnak; sok, még ma is vitatott kérdés nyitott maradt. Ezért

indokolt, ha a vízgzadszorpciós izotermák vizsgálatával, azok értelmezésével foglalko-

zunk.

1. Kísérleti metodika

Az agyagok adszorpciós izotermáját legegyszerbben kísérletileg úgy határozhat-

juk meg [1], hogy az elzleg teljesen kiszárított és lemért súlyú mintákat ismert és vál-

tozó relatív vízgznyomású zárt edénybe helyezzük, majd az egyensúly létrejötte után

lemérjük a felvett vízmennyiségét (a minták súlygyarapodását) . A különböz páratar-

talmú leveg ismert töménység só-, vagy kénsavoldatokkal állítható el. E sztatikus

módszernél leveg jelenlétében az egyensúly igen hosszéi id (több hét) alatt áll be.

Ellenben, ha a porhalmazon keresztül alulról felfelé olyan ütemben szívatunk át száraz

levegt, hogy az áramlás következtében a halmaz fellazul és a szemcsék nagyrésze

fluidizált állapotba kerül, akkor a folyamat igen nagy sebességgel megy végbe.

Ezt a mérési elvet a következ kísérleti berendezéssel valósítottam meg (1. ábra).

A ismert koncentrációjú kénsavoldatot tartalmazó 1000 ml-es gázmosó edény.

A kénsavoldaton átszívatott leveg relatív nedvességtartalma a kénsavoldat koncentrá-

ciójával állítható be. Célszer a mosópalack hosszabbik, a kénsavoldatba merül végére

nagyobb pórusú üvegszrt forrasztani, az edénybe pedig Rasehig-gyrket helyezni,

mert ezáltal a légnedvesség jobban megközelíti az elméleti értéket. A tenzió száraz-nedves

hmérpárral gyakran ellenrzend.

A nedves leveg B áramlási sebességet szabályozó csapon keresztül C adszorpciós

edénybe jut. Ez két, egymással szemben légmentesen illesztett jénai G-4-es szr, mely

a vizsgálandó mintát tartalmazza. Az áramlás sebességét úgy állítjuk be, hogy a vizsgá-

landó minta szemcséinek nagyrésze az áramló levegben lebegjen. Mérés alatt a finom

porszemek a fels szrre vékony filmet alkotva tapadnak, ezért az áramlást idnként
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(5 — 10 percenként) a B csap elzárásával megszakítjuk, enyhe ütögetéssel a feltapadt por

leesését elsegítjük, majd az áramlást ismét megindítjuk. A mérést mindaddig folytatjuk,

amíg a szrpár súlya állandó nem lesz (kaolinnál 1—2 óra, bentonitnál 3—4 óra).

Az alsó szrn lev minta ke-

veredését D rázóberendezéssel segít-

hetjük el.

Az E T-csappal ellátott csövön

keresztül a gázmosópalackokba óva-

tosan levegt komprimálva a palac-

kokban lev kénsav ürítése, ill . vákuum
alkalmazásával a palackok újratöltése

könnyen elvégezhet.

A leveg áramlását olaj -lég-

pumpával valósíthatjuk meg.

5 hasonló készüléket kapcsolva

párhuzamosan — mind az 5-be más és

más kénsavoldatot rakva — az izoter-

ma 5 pontja megállapítható pl. o — 0,7

relatív vízgznyomás-tartományban.

Mivel az adszorpciós izotermák

felvételéhez sokkal több id szüksége

s mint a deszorpciósakhoz, továbbá,

mert utóbbiak minden esetben sokkal

reprodukálhatóbbak, mint az adszorp-

ciós izotermák, ezért mindig magas
nedvességtartalmú mintákból indul-

tunk ki és deszorpciós izotermákat

veszünk fel.

Az egyensúly beállta után a

minták nedvességtartalmát 1 40 C °-on

vagy 200 C°-on való, súlyállandóságig tartó szárítással határozzuk meg. A ntd\es

ségtartalmat 100 g száraz anyagra es vízmennyiséggel fejezzük ki (V %).

2. Az adszorpciós izotermák értékelése

Az adszorbeált vízmennyiséget a mindenkori relatív vízgznyomás függvényében

ábrázolva, az adszorpciós izotermákat nyerjük. Valamennyi vizsgált agyagféleségnél vagy
egyszerit telítési, vagy — legtöbbször — inflexiós görbéket kaptunk. (Általában az inflexiós

görbék kritikus (inflexiós) pontja alatti szakaszt mint tiszta fizikai adszorpciós, e fölötti

részt (magasabb gznyomás) mint kapillárkondenzáeiós ágat tartják nyilván.)

Az adszorpciós izotermákból az adszorpciós potenciál-görbék szerkeszthetk meg:

a mindenkori egyensúlyi nedvességtartalom függvényében annak a térfogati munkának
az értéke, melyet a molnyi vízgzzel kell közölnünk, midn p parciális egyensúlyi nyomás-
ról p0

parciális (telítettségi) nyomásra komprimáljuk:

R = RTln RTln<7
Po

Ez a munka egyúttal a p parciális vízgzzel egyensúlyban lev nedves agyag
adszorpciós potenciálja is. (Ca-bentonitra lásd a 2. ábra eredményvonalát.)

Az adszorpciós potenciálgörbéken 3 szakasz állapítható meg : az els (kis nedvesség-

tartalom-tartományban) meredeken emelked görbe, a második egyenes szakasz (közepes

Puc. 1. npHHUHnna^bHaH cxeMa npH6opa wm pernCTpa-
Uhh H30TepM aacopSuHH BoflHoro napa. A. PacTBop cepHoií
KHCAOTbi H3BecTHoti KOHueHTpami h

,
B. PeryjinpyK)mnft

KpaH, C. CocyA aah npo6bi, D. Yctpoííctbo huh TpaCKH,
E. TpexxoAOBoíi KpaH
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nedvességtartalmaknál), a harmadik (nagyobb nedvességtartalmaknál) enyhén vagy
meredeken hajlik az abszcissza-tengely felé.

i . szakasz vizsgálata (i . istenmezejei Ca-bentonit, 2. ábra) : Az adszorpciós potenciál-
függvénynek ez a szakasza nagy energiával kötött víz jelenlétére utal. A meredek emel-

Wk
2. ábra. A vízgzadszorpciós potenciál változása a ben-
tonit nedvességtartalmának függvényében (L — W); Jobb
sarokban különböz nedvességtartalmú bentonitok DTA-
görbéi 300 C°-ig. A különböz energiával kötött víz el-

távozása a DTA-görbékbl jól kivehet
Puc. 2. M3MeHeHne noremiHajia aacopmm boahoto napa
B 3aBHJHMOCTH OT COAepWaHHA Bna>KHOCTH B ÖeHTOHHTe
(L — \V); B npaBOM yr.iy — KpHBbie nH<})(j)epeHmia.ibHo-Tep-
MHMeCKOTO aHajlH3a ÖeHTOHHTOB C pa3HblMH COAep>KaHHBMH
B.ia>KHOCTH AO 300° C. no KpHBbIM AH(j)(})epeHnHaJlbHO-
TepMimecKoro aHa.iH3a otmbtjjhbo o6Hapy>KHBaeTCH yaa.ae-

HHe BOA, CBH3aHHbIX pa3HbI.Mll SHepriIB.MH

nes végét jelz könyökponthoz tartozó Wk
minségétl.

kedésbl arra következtethetünk, hogy
a víztartalom fokozatos csökkentésé-

hez rohamosan növekv energiabefek-

tetésre van szükség.

A DTA-görbéken (pl. Ca-ben-

tonit) e víz eltávozásával kapcsola-

tosan különálló (sok esetben fedett)

endoterm-zsák jelenik meg magasabb
hmérsékleten, amely határozottan

jelzi a megkötött víz e részének na-

gyobb kötési energiáját (2. ábra, 1.

görbe)

.

A nagy energiával kötött víz

mennyisége — azonos agyagon belül

— a csereképes kationok minségétl
függ és az ionliidratációs energiával

arányos.

2. szakasz vizsgálata: Az ad-

szorpciós potenciálgörbék második

szakasza egyenes, ami azt jelenti,

hogy a víz megkötésének mechaniz-

musa — energetikai szempontból —
e szakaszon belül minden víztartalom-

ra azonos. Az egyenes iránvtangense

és helyzete az L. W koordináta-rend-

szerben az anyagi minség és azonos

agyagon belül a felületen lev kation

minsége szerint változik, de az egye-

viztartalom független a felületi ion

A DTA-görbéken (2. ábra, fels rész, 2. görbe) a második szakasznak megfelel víz

eltávozása alacsonyabb hmérsékleten megjelen endoterm zsák formájában észlelhet.

IMinél nagyobb a minta nedvességtartalma, annál nagyobb a zsák területe.

3. szakasz vizsgálata: Jellemz, hogy- a vízmegkötés energiája itt kicsi. A szakasz

fels határához (a második szakasz alsó Wk határához) tartozó nedvességtartalom egybe-

esik az adszorpciós izotermák inflexiós pontjával. A DTA-görbéken elkülöníthet, alacsony

hmérsékleten jelentkez endoterm-zsák a szakasz különálló jellegét bizonyítja (2. ábra,

3. DTA-görbe).

Az adszorpciós potenciálgörbék harmadik szakaszát mind az ásvány bels morfoló-

giája, mind a felületen lev ion minsége és mennyisége befolyásolja.

A vízgzadszorpciós potenciálgörbék alkalmasak arra is, hogy általuk az agyagok
egyik legfontosabb jellemzjét, a fajlagos felületét meghatározzuk, mivel Wk érték a felü-

leten lev kationok nnségétl független és csak a felület nagyságától függ. E kritikus

nedvességtartalom grafikus meghatározása egyszeren megvalósítható. Ha a kritikus

nedvességtartalmat 46,5-del szorozzuk, a fajlagos felületet nyerjük, m2
/g egységekben.
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A fajlagos felületet felhasználhatjuk az agyagféleségek diszperzitásfokának jellem-

zésére. Bár a diszperzitásfok önmagában nem elegend arra, hogy vele az agyagok vala-

mennyi fizikai és technológiai tulajdonságát leírjuk, ennek ellenére néhány tulajdonságra

a fajlagos-felület nagyságából következtetni tudunk. így pl. igen jó összhangban van

az agyagok plasztieitásával. A 3. ábrán különböz kaolinok és agyagok fajlagos felületének

függvényében feltüntettük azokat a víztartalmakat, melyeknél a vizes agyagmasszából ké-

szített test azonos ervel összenyomva, azo-

nos deformációt mutatott, valamint e próba-

testek száradási zsugorodását és a száraz

próbatest hajlítószilárdságát. Bár ezeket az

értékeket egyéb felületi és morfológiai tu-

lajdonságok is nagymértékben befolyásol-

ják, látható, hogy elssorban a fajlagos

felülettel mutatnak egyértelm össze-

függést.

A bemutatott példákkal azt kívántuk

kihangsúlyozni, hogy az agyagok tulajdon-

ságainak vizsgálata során azok diszperz jel-

legét elssorban kell figyelembe venni. Az
atomok rendezdése folytán létrejött kris-

tályszerkezet igen kis, önálló testeket hoz

létre, s az azokból felépül kzetnek igen

nagy felülete van. A nagy felület révén a

felület szabad energiája a bels (kötési) ener-

giák mellett már nem hanyagolható el. A fe-

lületek egymásra, vagy környezetükre meg-
határozott törvényszerséggel hatnak, s az

apró elemi testekbl felépült ásvány, vagy
kzet fizikokémiai tulajdonságait nagymér-
tékben befolyásolják.

Ezért a diszperzitásfok az agyagnak éppen olyan fontos jellemzje, mint az

atomok rendezdését kifejez ásványtani összetétel.

3. ábra. Különböz agyagfajták megmunkálási
vizének ( 1 ) ;

a bentonit -homokkeverék száraz szi-

lárdságának
( 2 ); valamint a nedves formatestek

száradási zsugorodásának (3 ) változása a nyers-
anyag fajlagos felületének függvényében

Puc. 3. M3MeHeHne boám, Hcnonb30BaHHOü bab
oöpaöoTKH pa3HMX cop-roB rmm (1); cyxoft npoM-
hocth CMecu 6 eHTOHUTa 11 neCKa (2 ); h ycaaKii npn
cyuieHHH BjiawHbix íjiopMeHHbix Tea (3) b 3aBiicn-

mocth ot yBeabHOií noBepxHOCTii Cbipba

H 3yqeHHe H 3(mpM aacopöuHH boahoto napa Ha pa3H 0 BHflH 0CT«x hihh h pojib yaenbHOií
nOBepXHOCTH B CBOHCTBaX rjlHH

flP. 3. iOXAC

H30TepMbi aAcopuim boahoto napa Ha pa3H0BHAH0cmx tjhih ii3yHajmcb npn noivtoiu,ii

npnopa /tan AHHaMHHecKOÜ Aecopöuiin. Abtop CTaTbii Hsynaji aACopöunoHHbie paBnoBecnn
no noTeHnnajibHbiM KpiiBbin aACopunn, cocTonmu.n 113 3ocHOBHbix nacTen: 1 )

ynacTOK boah,
CBH3aHHon oabinon 3Heprnen npn Heojtbuiiix BejniHimax BJiawHocm, KOTopbiii 3aBiiciiT ot
KanecTBa KaTHOHOB, CBH3aHHbix Ha noBepxHOCTii; 2) ripAMOJHiHennbiü ynacTOK npn cpeanux
coAepwaHiinx Bjia>KHOCTii, KpafiHiie KpHTHHecKne tohkh KOToporo HeáaÉHCHMbi ot noBepx-
HOCTHbix KaTHOHOB; 3) TpeTiifi ynacTOK, noHBj'iHioutuncH npn öójibmnx coaepHOHiinx BJiaw-
HOCTH, KOTOpbIH 3aBHCHT OT BHyTpeHHCH M0p({)0J10rHH rjIIIHbl It IOHeCTB nOBepXHOCTHblX II0H0B.

no noTeHunaabHbiM kphbmm aACopunn mo>kho oripeAejniTb yAeJibnyro noBepxHOCTb rjniHbi.

Ha HecKOJibKiix npiiMepax paccMaTpiiBaeTcn 3aBiicni\tocTb we>KAy yAeJibnoii noBepxHOCTbio n
TexHOJiornnecKHMH CBoiícTBaMH..



METILÉNKÉK ÉS MALACHITZÖLD ADSZORPCIÓJA HIDROGÉN-
MONTMORILLONITON

RAPPNÉ SÍK STEFÁNIA

Összefoglalás: A H-montmorilloniton a bázikus anilinfestékek részben irreverzi-
bilisen adszorbeálódnak. Az adszorpciós folyamatot két szakaszra oszthatjuk: az ioncsere
adszorpcióra és a fizikai adszorpcióra. Az adszorpciónak az ioncserére es szakasza pn~
méréssel követhet. A pg-görbe vízszintes, egyenes szakaszából kiszámítható a bázis-
cserekapacitás, az S-érték, amely jól megegyezik a más módszerrel meghatározott S-érték-
kel. A bepárlás, a dehidratálás és a magasabb hmérsékleten való szárítás hatására meg-
változik a H-montinorillonit adszorpciós képessége, mivel ezek a hatások az agyagásvány
aggregálódását segítik el. Az adszorpciós izotermából, az adszorbeált festék mennyiségé-
bl kiszámítható a H-montmorillonit fajlagos felülete, amely szuszpenzióban a legnagyobb,
a dehidratált, szárított és hevített készítményeké kisebb.

A inontmorillonitok több jellemz tulajdonsága függ a felülettl. Ezek közé a-

tulajdonságok közé tartozik a montmorillonit nagy adszorbeáló képessége is, amely számos

más tényez mellett változik a montmorillonitot telít ionok minségével, a peptizáltság

fokával. Ha példáid a montmorillonit állapotában hmérséklet emelés hatására olyan

változás következik be, amely a felületet is megváltoztatja [9], akkor a hmérséklet hatása

az adszorpciós sajátság vizsgálatával jól követhet. Bázisos anilinfestékeknek hidrogén

-

montmorilloniton való adszorpciója azonban bonyolult folyamat. Ezért csak az adszorp-

ciós viszonyok tisztázása után használható fel fajlagos felület meghatározására. A fajlagos

felület az anyag térfogat- vagy súlyegységében lev felületek összege. A fajlagos felület

igen fontos jellemzje a montmorillonitoknak, mind tudományos, mind gyakorlati szem-

pontból.

Különböz adszoptívumok felhasználásával számos szerz foglalkozott a mont-

morillonitok fajlagos felületének meghatározásával [1—4,7, 8, 10, 11, 13]. A különböz
módszerekkel meghatározott fajlagos felületek nagysága azonban igen különböz. A faj-

lagos felület számszer meghatározása ugyanis nagy mértékben függ attól, hogy az

adszorptívum az els-, másod- és harmadrend felületek összegét méri, vagy csak azokat

a felületeket, amelyeknek nagysága nagyobb, mint az adszorptívum molekulájának mére-

te. Ha az adszorptívum molekulája nagyobb, akkor csak azoknak a felületeknek a nagy-

sága határozható meg, amelyekhez az adszorptívum molekulái hozzáférnek. Mivel vizs-

gálataim célja a montmorillonit fajlagos felületének meghatározása volt, elször a festék-

adszorpció viszonyait tanulmányoztuk.

Vizsgálatainkhoz nagytétényi bentonitból elállított H-montmorillonitot használ-

tunk. A nyers bentonitot megfelel mennyiség szódával bepárolva, az elállított Na-

ásványból tisztítás után a montmorillonitban legdúsabb frakciót p\-\ 2-11 sósavval alakí-

tottuk át H-montmorillonittá. A koagulált anyagot szupercentrifugában ismételt centri-

fugálással, majd dialízissel tisztítottuk meg a savfeleslegtl.

A törzsszuszpenzió />H -ja 5,6 volt. Szárazanyag tartalma 2 %. Báziscsere kapaci-

tása H i s s i n k módszere szerint mérve NaCl-al 69,7 és CaCl
2
-al mérve 71,2 mekv/ioo g.

Az egyes meghatározásokhoz ebbl a szuszpenzióból mértük be az adszorbenst pipettával.

Adszorptíiáimként metilénkék és malacliitzöld vizes oldatát használtam. A festék-

töménységet Duboscq rendszer koloriméterben határoztam meg. Az adszorpciós

id alatt a reakciós elegyeket 25 C'-on termosztátban tartottam és egyenletesen ráztam.

24 óra múlva a szuszpendált H-montmorillonitot 6000/perc fordulatszámú centrifugában
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30 percig centrifugáltam és az egyensúlyi koncentrációt a folyadék tisztájában határoz-

tam meg.

Minthogy az adszorbens mennyiségének megválasztása igen fontos, elször az

adszorbeált mennyiségnek az adszorbens mennyiségétl való függését határoztam meg
metilénkékkel. Megfigyeltem, hogy a friss és öregedett metilénkék oldatokba felvett

adszorpciós izotermák nem azonosak. Öregedett festékoldatokból azonos körülmények

között kevesebb adszorbeálódik.

A friss és öregedett metilénkék oldat adszorpciójában tapasztalt különbség úgy
magyarázható, hogy állás közben a metilénkék állapotában diszperzitásfok növekedéssel

járó változás következik be. Ez a változás az oldatok vezetképességének változásában

is megnyilvánul. Ha a friss oldatokban lev nagyobb asszociátumok öregedés közben

szétesnek, az oldatok vezetképességének növekednie kell. Méréseim ezt a feltevést igazol-

ták, mert a friss oldatok vezetképességi görbéje az öregedett oldatok azonos módon
felvett görbéje alatt fut. A friss oldat a benne lev nagyobb asszociátumok miatt kolloid

oldatnak tekinthet. Ez a megfigyelés összhangban van Nistler [12] vizsgálataival,

aki megállapította, hogy a metilénkék diszperzitásfoka öregedéssel növekszik.

A továbbiakban egyébként teljesen azonos körülmények között vettem fel adszorp-

ciós izotermákat olyan adszorbens mennyiségekkel, melyekkel az elbbi mérések folyamán

a legkedvezbb viszonyokat tapasztaltam. Az izotermákon az adszorbeált mennyiséget

a kezdeti koncentráció függvényében tüntettem fel az 1. ábrán.

A görbék az origóból indulnak ki, kezdeti szakaszunk lineáris és telítési ágban

végzdnek. Közepes metilénkék koncentrációban a görbék egy része minimumon halad át.

Ez a minimum nagyobb mennyi-

ség adszorbenssel felvett adszorp-

ciós izotermákon eltnik.

A görbék anomális lefutását

azzal magyarázom, hogy — mint

.már említettem — a friss metilén-

kék oldat valószínleg kolloid ré-

szecskéket tartalmaz, és ebben a

töménységközben a két kolloid ol-

dat kölcsönhatására, kölcsönös ko-

agulálás történik és nagyobb meti-

lénkék töménységben a koagulált

adszorbens ismét peptizálódik. Ezt
a folyamatot az ioncsere folytán az

oldatba jutott H-ionok is elsegítik.

Ez a kölcsönhatás fleg azokban a

reakciós elegyekben érvényesül,

ahol az adszorbens mennyisége ki-

csi. Ha az adszorbens mennyisége
elég nagy, akkor az adszorpciós folyamat válik uralkodóvá és ez a kölcsönhatás háttérbe
szorul. Ezért a nagyobb adszorbens mennyiségekkel felvett izotermák szabályos lefutásúak.

Ha az abszcisszára a kezdeti koncentráció helyett az egyensúlyi koncentrációt
vesszük fel, akkor a görbék nem az origóból indulnak ki, hanem van olyan adszorbeált
mennyiség, amelyhez tartozó egyensúlyi koncentráció nulla. Tehát az adszorbens a festék

teljes mennyiségét adszorbeálta az oldatból.

Ha adszorptívumként malaehitzöldet használunk, a friss és öregedett oldatokkal
felvett görbék azonosak. Malaehitzöldbl a fajlagos adszorbeált mennyiség jóval nagyobb
mint a metilénkékkel mért értékek.

1 ábra. Friss metilénkék oldatok adszorpciója H-montmo-
rilloniton — Fig. 1. Adsorption of fresli methylene blue So-

lutions by H-montmorillonites
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A felvett izotermák csaknem lineárisak és a mért töménységközben nem érik el
a telítettségi értéket. Ha az egyensúlyi koncentráció függvényében tüntetjük fel az ad-
szorbeált mennyiséget, itt is találunk olyan értékeket, amelyekhez nulla egyensiílyi kon-
centráció tartozik.

Mivel az eddig vizsgált adszorpciós folyamatokban anomáliákat tapasztaltam, meg-
vizsgáltam az adszorpció reverzibilitását. Megállapítottam, hogy addig a festék határ-
koncentrációig, ahol az egyensúlyi töménység még nulla, a festékkel megfestett H-

2. ábra Malachitzöld adszorpciója H-montmorilloniton
Fig. 2. Adsorption of malachite greea by H-moutmorillonite

montmorillonitból a festék hideg vagy melegvízzel, alkohollal, éterrel, savval vagy lúggal

nem távolítható el. Ez a megállapítás mindkét festékre érvényes. Hasonló megfigyeléseket
tett B o s a z z a is [5,6], aki megállapította, hogy a festékek irreverzibilisen kötdnek az
agyagásvány felületén és sav vagy lúg hatására legfeljebb a színárnyalat változik meg.

Tudjuk, hogy a metilénkék és a malachitzöld mint festék-kation van jelen a vizes

oldatban. Ha a metilénkék H-inontmorillonittal érintkezik, a következ reakcióegyenlet

írható fel a folyamatra:

(H+ M—
) + (Mk)+ Cl- ^HQ + (Mk)+ M“

A csere folytán az oldatba jutott H-ionok az oldat £H-ját a savas tartomány felé

tolják el. Ennek a reakciónak a követésére a következ kísérletet végeztem el:

0,20 g H-montmorillonithoz, mint adszorbenshez növekv mennyiségben adtam
festékoldatot, úgy, hogy az egyensúlyi koncentráció minden esetben nulla volt. 24 óra

múlva az oldatokat leszrtem és megmértem a sziiredékek />H-ját.

A 3. ábrán láthatjuk, hogy a festékmenuyiség növekedésével a pH kezdeti kis

emelked szakasz után csökken, majd egy bizonyos festék töménységnél állandó lesz-

Addig a pontig tehát, ahol az egyensúlyi töménység még nulla, a festék ioncsere adszorp.

cióval és irreverzibilisen kötdik meg a montmorillonit felületén. Ha ebbl a festék mennyi-

ségbl kiszámítjuk a báziscsere kapacitást metilénkékre 77,0 mekv/100 g-t, malachit-

zöldre 69,2 mekv/100 g-t kapunk.

A ^H'görbe vízszintes ágából számított S-érték tehát nagyon jól megegyezik a

törzsszuszpenziónak H i s s i n k szerint meghatározott S-értékével.

Ha a pH görbe alakulását az adszorpciós izotermának azzal a szakaszával hason-

lítjuk össze, ahol az ioncsere lejátszódik, megállapíthatjuk, hogy ahol a p\\ görbe a bázis-

cserekapacitásnak megfelel értéket eléri, az adszorpciós izoterma emelked ága addig
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lineáris. A görbe ezen a ponton kezd elhajlani a telítési ág felé. Tehát az adszorpeiós folya-

matot valójában két szakaszra lehet bontani: az ioncsere-adszorpció és a fizikai adszorpció

szakaszára.

Tudjuk, hogy az agyagásványok és így a montmorillonit is igen hérzékenyek.

Ha peptizált állapotból dehidratált állapotba kerülnek akár hhatásra, akár anélkül,

felületi sajátságaik nagymértékben megváltoznak. Ennek a változásnak természetesen

az adszorpeiós sajátságok megváltozásában is kifejezésre kell jutniok. Ezért a H-montmo-

3. ábra. Az ioncsere követése ^n-méréssel 4. ábra. A f>H-görbe és az adszorpeiós izoterma
Fig. 3. Tracing of the ionic change by mea- összehasonlítása — Fig. 4. Comparison of the pu

suring the pn curve with the adsorption isotherm

Tillonit-szuszpenzióból kétféle úton állítottam el száraz készítményt: a szuszpenzió egy

részét vízfürdn bepároltam, másik részét alkohollal, majd éterrel dehidratáltam és szoba-

hmérsékleten szárítottam. A készítményekbl rlés és szitálás után (DIN 1 oo-as szitán)

mértem be az adszorpbens mennyiségét (0,20 g-ot) . A készítmények adszorpeiós képességét

a H-montinorillonit szuszpenziójával hasonlítottam össze.

Az 5. ábrán láthatjuk, hogy metilénkékbl a beszárított készítmények kevesebbet

vesznek fel, az adszorpeiós izoterma laposabban fut, mintha az adszorbens szuszpenzió

állapotú H-montmorillonit. Mivel beszárításkor vagy deliidratálással a montmorillonit

felületei változnak meg, ezzel az adszorpeiós kapacitás is csökken. Malacliitzölddel szem-

ben a beszárított készítmények a ag

metilénkékhez hasonlóan visel- 0,15 -

kednek.

Mivel az adszorpeiós képes-

ség már a montmorillonit beszárí-

tásakor is nagymértékben megvál-

tozik, megvizsgáltam azt is, hogy
a szárítás, illetleg a hevítés h-
mérséklete 160— 600 C°-ig mikép-
pen befolyásolja a H-montmorillo—

5. ábra. Az adszorpeiós kapacitás válto-
zása beszárítással. (Adszorptívum me-
tilénkck.) — Fig. 5. Variadon of the ad-
sorptive capacity during dessiccation.

(Methylene blue adsorbeut.) 0,10 0.20 0,00 0,40 A%,



140 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, Agyagásvány-füzet

uit adszorpciós kapacitását. Ezért különböz hmérsékleteken szárítottam meg az adszor-

benstéso,20g mennyiséget mértem be. A felvett adszorpciós izotermák telítési ágából
határoztam meg a telített adszorpciós rétegnek megfelel adszorbeált mennyiséget, a„-t,

és ezt mint a szárítás hmérsékletének függvényét ábrázoltam a 6. ábrán.

A fajlagos adszorbeált mennyiség a szárítás,iH hevítés hmérsékletének növekedé-

sével csökken, éspedig 400 C°-ig rohamosan, majd 6ooC°-ig lassabban. A hmérséklet
hatására ugyanis a montmorillonit szemcsék egyre inkább aggregálódnak, ami az adszorp-

ciós kapacitás csökkenésével jár.

Eáthatjuk tehát, hogy a bázisos anilinfestékek H-montmorillonitón való adszorp-

ciójának vizsgálatánál nagyon fontos az adszorbens mennyiségének és az adszorptívum

töménységének helyes megválasztása, mert kis adszorbens mennyiségekkel felvett adszorp-

ciós izotermák anomális lefutásúak. Az adszorpciós kapacitás nagysága nagymértékben

függ a montmorillonit állapotától, a dehidratáltság és aggregáltság fokától és így a szárítás

hmérsékletétl

.

Ha ezeket a körülményeket figyelembe vesszük, a festékadszorpció felhasználható

fajlagos felület meghatározására, ha a festékmolekulák a telített adszorpciós rétegben

tömören és monomolekulárisan helyezkednek el.

A fajlagos felület kiszámításához ismernünk kell a maximálisan adszorbeált mennyi-

séget, a«,-t, amely a Langmuir izoterma telítési ágából kiszámítható. Ha ismerjük

az egy molekula által elfoglalt felületet, amely

oj = 3'43- rM
ahol r.

VJ a molekula sugara, (metilénkékre rM = 0,5 ina) és az a„ értékét mólokban számol-

juk, akkor a fajlagos felület

Q = a.N. a> m2
/g

(N az A v o g a d r o féle szám)

Ha a különböz adszorbens mennyiségekkel felvett izotermák telítési ágából

az a» értékét meghatározzuk, és ebbl kiszámítjuk a fajlagos felület nagyságát, ezek

a számértékek a kísérleti hibán belül megegyeznek. Az összes fajlagos felület a szuszpenzió

állapotú H-montmorillonitban

:

Qö = 960 :n2
/g

Ha az izotermának az ioncsere adszorpcióra es szakaszából azt a festékmennyiséget

vesszük figyelembe, ahol az adszorbens a festék egész mennyiségét adszorbeálja az oldat-

ból és a festék ioncsere adszorpcióval kötdik, feltételezve, hogy ezen a ponton a festék

az ioncserében résztvev felületeket monomolekuláris rétegben és teljesen elfedi, az erre

es felület nagysága:

Í2, = 576 m2
/g

A két fajlagos felület különbsége a fizikai adszorpcióban résztvev felületek nagyságát

adja:

ü
f
= 384 m2

/g

Kiszámítottam a szárított, dehidratált minták fajlagos felületét is. Azt találtam, hogy

az alkohollal, éterrel delndratált (HM— A) és szobahmérsékleten szárított, valamint

a bepárlással szárított (HM— B) H-montmorillonit fajlagos felülete csaknem egyenl

nagyságú és lényegesen kisebb, mint a szuszpenzióállapotú H-moutmorillonité.

£
(hm-A) = 374 m2

/g -Q(Hm-B) = 379 m2
/g

A szárítás, illetve a hevítés is megváltoztatja a fajlagos felületet. A magasabb hmérséklet

hatására a montmorillonit nemcsak vizet veszít, hanem az aggregálódás egyre nagyobb*
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mérték lesz, ami természetesen a fajlagos felület csökkenését idézi el. A 6. ábrán

láthatjuk a fajlagos felület csökkenését a szárítás hmérsékletének függvényében. A csök-

kenés 400 C°-ig nagyobb mérték, míg a magasabb hmérsékleten szárított mintáké vala-

mivel kisebb.

Fenti számításokból jól láthatjuk, hogy mindazok a hatások, amelyek a fajlagos

felületet csökkentik és a montmorillonit állapotát befolyásolják vagy megváltoztatják

festékadszorpcióval jól követhetk.

6 . ábra. A szárítás és hevítés hatása a „-re és Óra
Fig. 6. Effect of the dessiccation and the heating on a~ and O.
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Adsorption of Methylene Blue and Malachite green on hydrous montniorillonite

S. RAPP —SÍK

The basic aniline colours are adsorbed in part irreversibly by H-montmorillo-
nite. The process of adsorption can be divided in two phases: adsorption by ionic change
and physieal adsorption. The phase of the adsorption characterized by ionic change can
be traced by measuring the pH . The horizontal and the rectilinear section of the pH
curve permits to calculate the base change capacity, i.e. the S value vvhich corresponds
well with the S values determined by other methods. The evaporation, dehydration and
dessiccation at higher temperatures cause the adsorptive capacity of the H-montmorillo-
nite to change since these effects promote aggregation of the clay minerals. On the hasis
of the adsorption isotherm and the quantity of the adsorbed cíye, one can determine
the specific surface area of the H-inontmorillonite which is largest in suspension, that
of the dessiccated and heated products being more reduced.



BENTONITOK ELEKTROKÉMIAI TULAJDONSÁGAIRÓL ÉS
DEZAGGREGÁLÁSÁRÓL

Dr. SZÁNTÓ FERENC

József Attila Tudományegyetem Kolloidkémiai Laboratóriuma, Szeged.

Összefoglalás: Vizsgáltam szódázással elállított Na-bentouitok frakcióinak sav-
egyenértékét poteneiometrikus titrálással, valamint ugyanezen bentonitok ülepedési
sajátságait és frakcióinak egyéb tulajdonságait. Megállapítottam, hogy a potenciomet-
rikus görbe a mesterséges Na-'montmorillonit esetében is két jellemz töréspontot mutat.
Ülepedési sajátságok szempontjából a megfelel hígításban diffúzán üleped szuszpenziók
jellemz frakciókra bonthatók, amelyeknek vizsgálata jellemzbb képet ad a bentonitok
ásványi összetételérl, mint az eredeti Ca-bentonitok vizsgálata.

A montmorillonit természetébl következik, hogy a felületi töltésviszonyok és a
részecskék közötti erhatások igen fontos szerepet játszanak a részecskék dezaggregációja,

ill. peptizációja szempontjából. így a peptizációban és a szol-stabilitásban bekövet-

kez változásokat az ioncsere folyamán bekövetkez elektrokémiai változásokkal össze-

függésben kell vizsgálnunk.

Az elektrokémiai változások jellemzésére már régóta alkalmazzák a kondukto-

metrikus és poteneiometrikus titrálás módszerét. Alkáli- vagy alkáliföldfém-hidroxidok-

kal végzett titráláskor (1— 2) a kidrogénmontmorillonit a gyenge kétbázisú savakra

jellemz, két törésponttal rendelkez görbét ad. A görbe második töréspontja az alkáli

ionokkal történ ,,telítés”-nek, azaz valamennyi cserélhet hidrogénion alkáli ionnal való

helyettesítésének felel meg (,,ekvivalenciapont”, az agyagásvány ,,lúgegyenértéke”).

Az átalakulás folyamán a hidrogénmontmorillonit hidrogénionjai növekv mérték-

ben alkáli ionokra cseréldnek ki, a felületi töltés növekszik, és a részecskék közötti

adhéziós erk csökkennek. Az adhéziós erk csökkenésével kapcsolatban nagymérv
dezaggregáció következik be, amely a rendszer állandóságának hasonló növekedé-

sével jár.

A H-montmorillonit elektrometrikus titrálásához szükséges az eredeti agyagás-

ványnak hidrogénásvánnyá történ átalakítása. Ez általában híg sósavas kezeléssel vagy

elektrodialízissel történik. Több irodalmi adat [6, 7] ismeretes azonban arra vonatko-

zóan, hogy mind a savas kezelés, mind pedig az elektrodialízis bontja a kristályrácsot.

Ezért olyan eljárást kerestem, melynél elkerülhetk a hidrogénásvánnyá történ átala-

kításból adódó problémák és bizonytalanságok, és mégis egyszer lehetséget ad az

ioncsere-kapaeitás meghatározására, mégpedig a szuszpenzió eredeti állapotának meg-

felel diszperzitás megtartása mellett. Erre alkalmasnak mutatkozott a nátriumagyag-

ásványok poteneiometrikus titrálása.

Kísérleti módszerek

A nátriumagyagásványokat magyarországi lelhelyekrl származó kalciumbento-

nitokból állítottam el, aBuzágh — Szepesi módszerbl [10] kiindulva. A nátrium-

karbonátos kezeléssel átalakított anyagokat 2 %-os vizes szuszpenzióból frakcionáltam.

(A módszer leírását lsd. [8, 9].) A poteneiometrikus titrálásokat 0,5 — 0,8 %-os szuszpen-

zióban 0,01 n sósavval végeztem.



Szántó : Bentonitok elektrokémiai tulajdonságai

II. Kísérleti eredmények

i. A potenciometrikus titrálási görbék két töréspontot mutatnak. Az els törés-

pont a szabad lúg és nátriumkarbonát semlegesítésének, a második pedig az agyagásvány

teljes ioncseréjének felel meg feltevésem szerint. A két töréspontnak megfelel sav-milli-

ekvivalensek különbsége adja tehát a kérdéses agyagásvány sav-egyenértékét, ill. ion-

cserél-képességét. A különböz származású nátriumásványokra, valamint a frakciókra

vonatkozó savegyenértékeket (ioncserekapacitásokat) mutatja az i. táblázat.

I. táblázat II. táblázat

Különböz származású montmorillonitok Komlóskai bentonit frakcióinak
összehasonlítása összehasonlítása

Savegyen-
érték,

mekv./ioo g Frakció elnevezése

Ioncsere-
kapacitás

Savegyen
érték

mekv. /100 g
Komlóska
Mád
Istenmezeje

Végardó
Wyoming

(természetes)

q^ t q 7, 07

II5, 117 „B” (nem montmo-
*93 morillonit) frakció

140, 144 Montmorillonit „C”
Montmorillonit ,,D”

65

3

25

85

6

29

97

Ennek adatai szerint a módszer jól alkalmazható mind a különböz származású montmo-
rillonitok megkülönböztetésére, mind pedig a bentonit különböz frakcióinak jellemzésére.

A fenti titrálásokat összehasonlítás kedvéért indikátor jelenlétében végeztem.

Mint az I. ábrából látható, a töréspontok gyakorlatilag kielégít pontossággal egybeesnek

a fenolftalein, ill. a metilvörös indikátor átcsapásával. Ez módot ad arra, hogy' egyszer
titrálással közelít értékeket kapjunk az ionesere-kapacitásra vonatkozóan.

2. A továbbiakban a kalciumbentonitok nátriumkarbonát hatására bekövetkez
dezaggregálásával és az így nyert mesterséges nátriumbentonitok szuszpenzióinak ülepe-

désével foglalkoztam. A nátriumkarbonát ismeretes stabilizátora az agyagszuszpenziók-

nak, mert az elektrokinetikai potenciált és a duzzadóképességet bizonyos koncentráció-

határig növeli. Ha azonban a bentonitot nátriumkarbonát-oldattal ioo° körüli hmérsék-
leten tartjuk [xo], sokkal mélyrehatóbb változás következik be. Ezt a különbséget mutat-

ják a nátriumkarbonáttal hidegen stabilizált és a nátriumkarbonáttal hkezelt bentonit-

szuszpenziók ülepedés! sebesség-görbéi, melyeket pipettás módszerrel határoztam meg.

Látható, hogy a nátriumkarbonát hatására a kalciumbentonit-szuszpenziók ülepedési

sebessége csökken, az anyag egy része peptizálódik, mélyreható változás azonban csak a

hkezelés hatására következik be. A nátriumkarbonáttal hkezelt bentonit ülepedési

sebesség-görbéje ugyanúgy lineáris szakaszokra tagolódik, mint a lúdrogénmontmo-
rillonitból nátriumhidroxiddal készített nátriummontmorillonité [v. ö. 8, 9], jeléül annak,

hogy a szódával hkezelt bentonit szuszpenziójában jellemz primér frakciók válnak szét

az ülepedés során.

A nátriumbentonit-szuszpenziók ülepedési jelleg szempontjából két csoportra

oszthatók: viszonylag töményebb (2 — 3 %-os) szuszpenzióban diffúz, ill. éles határral

üleped típusra. A diffúz eloszlás a részecskék egymástól független, egyedi ülepedésére

mutat, míg az éles határral üleped szuszpenziók igen laza kártvaváz-szerkezetet képez-

nek. Az utóbbi szuszpenziók esetében csak a legdurvább rész ülepszik ki, a nagyobb diszper-

zitásfokú, egy-két mikron méret, vagy ennél kisebb komponensek egy hét alatt sem
mutatnak számottev mérték ülepedést. Néhány hét után megfigyelhet a szuszpenzió

fels rétegében az ülepedési határ kialakxdása. Az ülepedési határ felett a folyadék teljesen

tiszta, a folyamat tehát a laza kártyaváz-szerkezet igen lassú zsugorodásának tekinthet.
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Hígítás hatására a kártyaváz-szerkezet felbomlik és az éles határral üleped
szuszpenziók is diffúzán ülepedvé válnak. 1,5 %-os szuszpenzióknál pl. mádi bentonit

esetében már diffúz sáv észlelhet az ülepedési határon, 1 %-os szuszpenzióban pedig az

ülepedés gyakorlatilag teljesen diffúzzá válik.

A diffúz ülepedés során kialakult üledék mindegyik anyagnál jellegzetes rétegez-

dést mutatott. Az els réteg (A frakció) 15 — 30 pere alatt ülepszik ki, és csaknem teljes

egészében durva kísér ásványokat (kvarc, földpát stb.) tartalmaz. A 'második réteg (

B

frakció) két-három nap alatt ülepszik, igen finom szemcséj, de nem áttetsz üledéket

képez. Ez a frakció tartalmazza általában a finom SiO„-t és az esetleges egyéb agyagásvá-

nyokat (kaolinit, illit stb.). Az A és B frakcióról leszívott szuszpenzióból centrifugálással

fehéres, zöldessárga szín, viszonylag durvább montmorillonit (C frakció) nyerhet.

Végül a centrifugálás után fennmaradó nagy diszperzitásfokú szol képezi a D frak-

ciót. Ezt bepárolva áttetsz, zöldessárga montmorillonitgélt nyerünk.

Értékelés

Az eredeti nyers (kalcium-) és a szódás bepárlással átalakított (nátrium-) bentoni-

tok ülepedése közötti nagy különbség a két anyag különböz elektrokémiai tulajdonságaira

vezethet vissza. A két rendszer felületi töltése, valamint hidrofilitása különböz, ezért

különböz mérték az aggregáció a kétféle anyag részecskéi között.

A kaleiumbentonitokban mind a montmorillonit, mind az egyéb agyagásvány-

-

részecskék eleve ersen aggregálódott állapotban vannak.

A nátriumkarbonáttal történ bepárláskor az oldat behatol az aggregátumok

belsejébe és a kalcium-nátrium ioucsere, ha nem is teljes mértékben, de legalább is

kolloidkémiai szempontból dönten végbemegy. A keletkez nátriumbentonit vízben igen

nagy állandóságú szuszpenziót képez
;
a nagy mérv dezaggregáció következtében a külön-

böz agyagásványok egymástól elválnak.

A szódás bepárlással elállított nátriumbentonit-szuszpenziók — mint a kísérleti

részben leírtam — jellegüktl és a körülményektl függen kétféleképpen ülepednek.

1. Azok a nátriumbentonitok, amelyek nagy mennyiség, jól peptizálható mont-

morillonitot (istenmezejei krém, végardói), vagy igen nagy diszperzitásfokú más ásványt

(pl. mádi) tartalmaznak, 2 %-os szuszpenzióban is kártyaváz-szerkezetet képeznek, laza

összefügg struktúrával, igen lassan ülepednek.

2. Azok az anyagok, amelyek nagyobb mennyiség durva szennyezést (fként

kvarcot) és mellette viszonylag kevésbé peptizálódó, kristályosodottabb montmorillonitot

is tartalmaznak (komlóskai, amerikai ,,Voll Clay”), még nagyobb töménység (3 — 4 %-os)

szuszpenzióban is diffúzán ülepednek; bellük a komponensek ilyen töménység mellett is

elég jól elválaszthatók.

A frakciók vizsgálatából levonható következtetések

A frakciókra vonatkozó részletesebb vizsgálatok [1, 3, 8, 9] azt mutatták, hogy a

szódával elállított nátriumbentonitokból frakcionáló iilepítéssel és centrifugálással vi-

szonylag jó elválaszthatók a különböz agyagásványok és kísér anyagok. A nátrium-

bentonit alakban történ frakcionálásnak és a szokásos agyagásvány-vizsgálati mód-

szereknek (kémiai elemzés, röntgen, DTA, DTG stb.) együttes alkalmazása feltétlenül

pontosabb képet ad az anyagról, mint a teljes anyag vizsgálata, és gyakorlatilag is fontos

tulajdonságok értelmezését segíti el. Érdekes pl., hogy a nagyobb diszperzitásfokú,

,, tördeltebb” és amorfabb jelleg montmorillonit mindig több vasat tartalmaz, mint a

rosszul peptizálódó típus.
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Jelents a mádi bentonitban található nagy diszperzitásfokú, de viszonylag kis

ioncsere-kapacitású (56— öomek. v./ioo g) montinorillonit-típus szerepe is. Kolloidkémiai

viselkedés szempontjából az ilyen agyagásvány sok szempontból (így elssorban Teoló-

giai viselkedés szempontjából) megközelíti a Na-montmorillonit viselkedését, ugyanakkor

más szempontokból (így pl. duzzadás, peptizálhatóság és ioncserélképesség szempontjá-

ból) ettl jellegzetesen különbözik.

Az elzk értelmében agyagféleségek tudományos és gyakorlati minsítésére alkal-

masnak tartom a következ eljárást: A 900-as szitafinomságúra rölt természetes kalcium-

agyagot optimális mennyiség szódával [10] bepárolva nátrium-agyaggá alakítjuk.

Az így nyert bentonit-mmtákhoz kb. 10— 15-szörös mennyiség deszt. vizet öntünk,

és azokat egy éjszakán át duzzasztjuk. Az anyagból i%-os szuszpenziót készítünk és 2

óra hosszat rázatjuk. Az így nyert, homogén eloszlású szuszpenziókkal végezzük a frak-

cionáló iilepítéseket.

A szuszpenziót elször kb. 60 óráig ülepítjük. A kiülepedett anyag súlyát hozzá-

vetlegesen megállapítjuk, és abból kb. 3%-os szuszpenziót készítünk. Ezt a szuszpenziót

a durvább rész pontos összetételének megállapítására külön frakcionálásnak vetjük alá.

A frakciókat a legcélravezetbb egyéb (röntgen, kémiai, DTA, DTG stb.) módszerekkel

vizsgáljuk.

Az ülepítés után fennmaradó részt centrifugálással legalább két részre bontjuk.

Bizonyos esetekben célravezet lehet a szuszpenziónak szupercentrifugálással több frak-

cióra való bontása is. A frakciókat az elbbi vizsgálatoknak vetjük alá.

Az eljárás lehetvé teszi az agyagásványos összetételnek 1 — 2%-os pontossággal

történ meghatározását* és az agyagféleségben szerepl agyagásványok szerkezeti és

kolloidfizikai tulajdonságainak az eddiginél megbízhatóbb elbírálását.

IRODALOM - RITERATUR

1. Marshall, C. E.—K r i n b i 1 1 , C. A.: J. phys. Chem., 46. 1077. 1942. — 2. M a r s h a 1

1

,

C. E.: J. pliys. Chem., 43. 1155. 1939. — 3. M a r s h a 1

1

,
C. E. - Gupta, R. S.: J. Soc. Chem.

Ind., 52. 433. T. 1933. — 4. Mukherjee, J. N. — S e n Gupta, N. C.: Natúré, 145. 971. 1940. —
5. M i t r a, R. P, - M a t h u r, H. B. : J. phys. Chem. 56. 633. 1952. — 6. Schofield, R. K.:
J. Soil Science, 1, 1. 1949. — 7. Hauser, E. A. — Colomb o, U.: II. National Conference on Clays
and Clay Minerals, 439. 1955- — 8. Buzágh, A. —Szántó, F.: Ann. Univ. Sci. Budapestiensis,
Sectio Chimica, Tóm. 3. 85. 1961. — 9. Szántó, F.: Kandidátusi disszertáció, Budapest, 1960. — 10.
Buzágh, A. — Szepesi, K.: Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 5. 287. 1955.

Uber die elektrocheinischen Eigenschaften und die Desaggregation dér Bentonite

F. SZÁNTÓ

Yerfasser hat das Sáureáquivalent dér Fraktionen dér durch eine Behandlung
mit Soda hergestellten Na-Bentonite durch poteutiometrischeTitration, sowie die Eigen-
artigkeiten dér Ablagerung derselben Bentonite und andere Besonderheiten ihrer
Fraktionen untersucht. Er hat festgestellt, dass die potentiometrische Kurve selbst im
Falle des kiinstlich hergestellten Na-Montmorillonits zwei eliarakteristische Kniek-
punkte aufweist. Vöm Gesichtspunkt dér Absetzungseigenschaften aus lassen sich die in
entspreehender Weise verdiinnter Lösung sich diffus absetzenden Suspensionen in
eharakteristische Fraktionen teilen, dérén Untersuchung ein mehr kennzeichnendes
Bild über die mineralogische Zusammensetzung dér Bentonite bietet, als die Unter-
suchung dér ursprünglichen Ca-Bentonite.

,

* Dr. Juhász Z. és M á n d y T. legújabb vizsgálatai szerint a módszer kaolin-típusú agyagfé-
lesegek minsítésére is alkalmazható. Az optimális szóda-mennviség ebben az esetben általában száraz-
anyagra számított 1%.
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A FÖLDTANI TÁRSULAT AGYAGÁSVÁNYTANI SZAKCSOPORTJÁNAK
DTA-ANKÉTJE

A Földtani Társulat Agyagásványcsoportja elhatározta, hogy mindazokról a vizs-
gálati módszerekrl, amelyeket a hazai agyagásványkutatásokná'l alkalmaznak, idrl-
idre ankétszer megbeszélést tart. Fzzel azt a célt szolgáljuk, hogy a kutatási mód-
szerek hazai állását felmérjük, tapasztalatainkat kicseréljük és a lehetség szerint
egységes eljárásokban állapodjunk meg.

Az els ilyen módszertani ankétot 1960 év április 25-én tartottuk aM. Áll. Föld-
tani Intézet eladótermében. Az ankétnek külföldi vendége is volt Gorbunov
professzor személyében. Az ankét tárgya a DTA vizsgálati módszer. Az ankéten elhang-
zott eladások és korreferátumok nagyrészét a következ oldalakon mutatjuk be.

A DTA vizsgálati módszer jelenlegi állása

’FÖkDVÁRIKÉ dr. VOGL M.

A hazánban most megrendezett els DTA ankét egyúttal egybeesik a 10 éves
évfordulójával annak, hogy ez a vizsgálati módszer a hazai ásványtani módszerek közé
bevezetést nyert. Azóta a módszer jelentsen fejldött. A sokezer elvégzett vizsgálat
kapcsán sok tapasztalatot nyertünk, a különböz kutatóintézetek a módszert különböz
problémakörökben alkalmazták és a DTA irodalom is az utóbbi években nagyon meg-
gazdagodott. Kezdeném a legutóbb említett szemponttal és megemlítem, hogy a DTA
vizsgálatok mvelinek dolgát igen megkönnyíti az, hogy az utóbbi években a világ-
irodalomban összefoglaló DTA munkák is láttak napvilágot. Ezek közül hármat említek
meg:

Lehman n: Die differenciál Thermoanalyse 1954 [*]
Mackenzie: The Differential Thermal Investigation of Clays 1957 [2}
Smothers - Yao Chiang: Differential Thermal Analysis: theory and

practice 1958 [3].

A hazai eredmények összefoglalását kb. 1957-ig a M. Áll. Földtani Intézet alkalmi
kiadványainak egy füzetében 1958-ban adtuk közre [4].

Megkell említenünk, hogy a termikus vizsgálatok hazai vonatkozásában Erdey
és P a u 1 i k derivatográf nev berendezésüknek megszerkesztésével új irányt alakítot-

tak ki 5]. A nevezett szerzk ezt a berendezést fleg analitikai csapadékok vizsgálatára
használják, de igen sok esetben alkalmazzák ásványi összetétel meghatározására is [6].

A mai ankétünk célkitzéseit a következkben vázolom: az alapproblémák ismer-
tetése 'után a hazánkban elterjedt készüléktípusokat ismertetjük, ezután kitérek a leg-

utóbbi években elért hazai DTA eredményekre, és végül megkíséreljük, hogy a DTA
módszert a saját adottságaink figyelembevételével legalább hazai vonatkozásban stan-
dardizáljuk.

A DTA-elemzés elve tudvalévén azon htartalomváltozások mérése, amelyek a
vizsgálandó mintában egyenletes melegítés közben adott és a mintára jellemz hmér-
sékleteknél fellépnek.

A htartalom változásnak az észlelésére készülnek az ún. DTA-görbék. A DTA-
görbe regisztrálja a vizsgálandó minta és a vele együtt meleged inért anyag hmérsék-
letkülönbségét a kemencében, illetve a mintában mérhet mindenkori hmérséklet
függvényében.

A DTA-görbe mindaddig vízszintes egyenes marad, míg a mintában htartalom-
változással járó folyamat nem következik be. A bekövetkez változásokat a vízszin-

testl való elhajlások, csúcsok jelzik. A helnyeléssel járó csúcsok ellenkez irányit

kitéréseket eredményeznek, mint a htermeléssel járó csúcsok.

A DTA-folyamatok elméleti tárgyalásával sok szerz foglalkozik, ezeket azok a

szaktársak, akik a kérdés iránt közelebbrl érdekldnek, már nagyrész ismerik. Most
csak egyetlen szerz ilyen tárgyú újabb dolgozatairól szeretnék megemlékezni) K i s s in-

ge r n e k [7, 8] elméleti megfontolásairól, mert ezek összefüggnek a további tárgya-
lásaink kapcsán megvitatandó problémákkal.
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Kissinger bevezetben utal arra, hogy a DTA-csúesok hmérséklete néha
jelentsen magasabb, mint az illet anyag bomláshmérséklete. A kristálymódosulat
változásoknál ez a jelenség nem áll fenn, ezek a változások függetlenül a kísérleti körül-
ményektl, ugyanazon adott hmérsékleten következnek be.

Kissinger dolgozatának érdemi részét M u r r a y és W h i t e [9] köz-
ismert munkáinak alapján kezdi. Murray és W h i t

e

az agyagásványok bomlásá-
nak kinetikai jellemzését adják. A reakció sebességére vonatkozó exponenciális
egyenletben két anyagi állandó van, az egyik az aktiválási energia, a másik az i'm.

frekvencia-faktor (gyakorisági tényez), mely mértéke annak a valószínségnek,
hogy egy E aktiválási energiával rendelkez molekula résztvesz-e a reakcióban.
A reakció-sebességre vonatkozó egyenletek átalakításából adódott, hogy a folyamat
csúcsmaximuma adott felftési sebesség mellett e két anyagi tényeznek függvénye.

A mérések alapján pl. megállapítható az, hogy az aktiválási energia ugyanazon
ásványfajtánál is mintáról mintára változik. így nagy mértékben függ ez az érték attól,

hogy milyen az ásványnak a kristályosodási foka. Pl. a jól kristályosodott kaolinit
aktiválási energiája E = 40 kcal/mol, a kevésbé rendezett formájú fireclay ásványnál
E = 22 kcal/mol.

Kissinger kísérleteket végzett a felftési sebesség és a csúcshmérséklet
összefüggésének megállapítására. A kaolinit esetében a következ eredményeket mérte:

Ezek az eredmények tulajdonképpen formális, reakciókinetikailag megfogalmazott
alakjai azoknak a tényezknek, melyek a DTA-csiicsok helyzetét és alakját befolyásol-
ják, és melyeket a DTA-val foglalkozó szaktársak már régen ismernek.

A DTA-csúcsokat befolyásoló tényezkre kell jelenleg a legnagyobb figyelmet szen-
telnünk, mert egyrészt ennek van számunkra a legnagyobb módszertani jelentsége,
másrészt ezeknek a tényezknek ismerete vezethet el bennünket a standardizáláshoz.

A csúcsok hmérséklete az empirikus megállapítások szerint a következ ténye-
zktl függ:

1. Amint már az elbbiekben is rámutattunk, függ a melegítés sebességétl,
éspedig növekv melegedési sebességgel a csúcsok a magasabb hmérsékletek felé

tolódnak. Arra, hogy ezt a tényezt mennyiben kell a vizsgálatainknál figyelembe venni, a
gyorskészülék típus ismertetése után visszatérünk. Meg kell azonban ismételten emlí-
tenünk, hogy a melegítési sebesség szerinti csúcseltolódás csak az idt igényl folya-
matoknál lép fel, de pl. a kristálymódosulat változás, így a kvarc inverzió minden fel-

ftési sebességnél ugyanazon hfoknál mutatkozik.
2. A második módosító tényez^ a szemcseméret. Ettl a tényeztl a csúcs

helyzetén kívül a csúcs alakja is függ. Átlagosan kis szemcseméret esetén a csvics ala-

csonyabb hmérsékleteknél jelentkezik, mint átlagosan nagy szemcseméreteknél. A porí-
tási finomságnak szélsséges esetében az is elfordulhat, hogy a porítással a rácsszer-
kezetet megrongáljuk és az ásványra jellemz csúcs részben vagy egészen eltnik.
A szemcseeloszlás a csúcsok alakjában mutatkozik meg. Homogén szemcseeloszlás
mellett, vagy legalábbis egy uralkodóan kiugró szemcsetartomány esetén a nyert DTA-
csúcs keskeny, jól definiált. Heterogén szemcseeloszlás mellett a csúcs széthúzódóvá
válik, ellaposodik.

3. Függ a csúcs helyzete a jelenlev ásvány mennyiségétl. Minél több a jelen-
lev ásvány, annál magasabb hmérsékleten jelentkezik a csúcs. Ez a tényez azonban
lényegesen lecsökkenthet a régebbi vizsgálatainknál bevezetett és más helyen már
ismertetett kapcsolásmegoldásunkkal, melynek lényege az, hogy a mindenkori hmér-
sékletet nem a mintatartó blokkban, vagy az inért anyagban, hanem magában a mintá-
ban mérjük.

4. P
A
ügg a csúcs helyzete a késziilékmegoldástól is. Ha pl a készülék típusa

olyan, hogy a bomláskor keletkez bomlástermék a reakciótérbl nem tud eltávozni,
akkor a keletkez termék parciális nyomásával a további bomlást késlelteti. Ugyancsak
függ a csúcs helyzete és alakja a mintatartó anyagi minségétl Erre a tényezre szintén
a készülékek ismertetésénél mutatunk rá, részletesebben.

5. Függ a csúcs alakja magától az ásványtól is. Az irodalomból közismert példa
a halloysit és kaolinit 600 C° körüli csúcsának eltér alakja. A kaolinit csúcsa az irodalmi
megállapítások szerint szimmetrikusabb (a felmen és lemen szár meredeksége egy-
formább), mint a halloysitnál. Kissinger ezt a jelenséget a reakció kinetikai folya-
matok és az anyagi állandó különbözségével magyarázza. Van dér Maréi szerint
különböz lelhely kaolinitek csúcsának szimmetriaviszonya is különböz.

20 C° pro perc felftésnél csúcshmérséklet 660 C°
in nro 625 „

588 „
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6. Végül függhet a csúcs alakja és helyzete a jelenlev járulékos szennyezésektl
vagy más zavaró ásványtól. Erre az újabb vizsgálatainknál is találtunk jellemz példát.

A csúcs alakját és helyzetét befolyásoló tényezk után térjünk rá a csúcsterület
nagyságának tényezire. Nyilvánvaló, hogy a csúcsterület közvetlen összefüggésben
van avval a hmennyiség-változással, mely a mintában az illet hmérséklettartomány-
ban bekövetkezik. Ebbl arra gondolhatunk, hogy ismert ásványmennyiség esetén a
DTA-csúcsok nagyságából közvetlenül lehet pl. bomláshket számítani. A helyzet azon-
ban nem ilyen egyszer. Miután a mintatartó belsejében a hátadás mindhárom módja
(hvezetés, háramlás és hsugárzás) a hmérséklet függvényében változik, így a terü-
letbl számított kalorikus érték is bizonyos mértékig függvénye a hmérsékletnek.
Erre a tényre kvantitatíve elször W i 1

1

e 1 s [10] mutatott rá. Bomlásht DTA-csúcs-
teriiletekbl tehát csak úgy lehet meghatározni, ha készülékünket hmérséklettarto-
mányonként kalibráljuk. Ezt a módszert alkalmaztuk mi is, amikor ásványok integrális

bomláshjét mikrokaloriméterben mértük és a nyert adatokat DTA-eredményeinkkel
összehasonlítottuk

[
1 1 ]

.

A csúcsterületekbl másrészt a jelenlev ásvány mennyiségére is lehet követ-
keztetni, ennek elfeltétele, hogy a csúcsterületet az illet ásvány ismert mennyiségei-
bl összeállított mérsorozattal kalibráljuk. Itt térünk tehát át a mennyiségi DTA vizsgá-
latok igen problematikus kérdésére. Alapelvként leszögezend, hogy mennyiségi megha-
tározásra csak az ásvány szerkezetével szorosan összefügg változások használhatók
fel. így pl. adszorpciós víz eltávozásából ered csúcs mennyiségi meghatározásra meg-
nyugtatóan nem alkalmazható, mert az adszorpciós csúcs felületi tulajdonságtól függ
és ez a szerkezettel legfeljebb csak közvetett összefüggésben áll.

Szerkezeti változással összefügg csúcsok pl. kaolinit esetében a 600 C°-os csúcs,

mértéke lehet az ásvány mennyiségének. Mennyiségi meghatározásoknál azonban a fel-

sorolt tényezkre fként az azonos porítási finomságra és az egyenletes melegítésre
fokozott gondot kell fordítani. Még így sem kerülhetk el az anyagban rejl hibaforrások
pl. a kristályosodás különböz foka, vagy a bomlást gátló vagy aktiváló szennyez
anyagok. Példa volt erre a dolomit vizsgálatainknál észlelt jelenség, mely abban állt,

hogy idegen ásványok, különösképpen alkálisók a dolomitbomlás els csúcsának h-
mérsékletét jelentékenyen megváltoztatták, de a csúcsterületet is befolyásolták.

Leszögezhetjük tehát, hogyha van is mód a mennyiségi DTA meghatározásokra,
ezeket a vizsgálatokat fokozott gonddal és igen nagy körültekintéssel kell elvégezni.

Külön meg kell emlékeznünk arról a nehézségrl, mely akkor áll fenn, ha vizs-

gálandó ásványunk mellett olyan másik aktív ásvány van jelen, melynek csúcsa a meg-
határozandó csúcshoz igen közel van, vagy éppen fedésbe kerül a két csúcs. A közeli

csúcsok felbomlásánál elnyös, ha kis beméréssel dolgozunk, mert ezzel a feloldó képes-

ség megn. Sokszor azonban még ez sem segít. Erre az esetre egy eljárást kíséreltünk

meg bevezetni, amit röviden kompenzáló módszernek nevezünk. Ennek lényege abban
áll, hogy a zavaró ásvány hatását úgy kíséreljük meg kiküszöbölni, hogy az inért

anyaghoz is adunk a zavaró ásványból lehetleg annyit, amennyi a mintában elfordul.

A két furatban fellép ellentétes irányú termoeffektus egymást kompenzálja és így csak
a vizsgálandó csúcsterület marad vissza.

A leglénvegesebb DTA problémák felvetése után néhány szóban szeretnék

beszámolni az utóbbi években intézetünkben elért DTA eredményekrl, illetve a fel-

vetett problémákról.
Koblencz Vera munkatársnmmel hazai montmorillonitokon megvizs-

gáltuk a Mackenzie által felvetett ún. „normális” és „anomális” montmorillo-
nit kérdését. Normálisnak nevezi Mackenzie azokat a montmorillouitokat, melyek-
nél az adszorpciós víz eltávozása után a szerkezeti bomlásból származó els csúcs 700 C°-
nál jelentkezik, anomálisnak pedig azokat, ahol ez az els csúcs már 500 C° fölött leg-

gyakrabban 600 C° körül mutatkozik. Mackenzie megállapítja, hogy ez az ano-

málisnak mondott típus talaj vizsgálatainál a lényegesen gyakoribb típus.

Ezt a megállapítást mi is megersíthetjük. Az ilyen DTA-görbéj montmorillonitokat

régebben beidellitnek, késbb még óvatosabban „montmorillonit csoportba” tartozó

ásványnak tartottuk. Vizsgálataink alapján azonban megersödött bennünk az a hit,

hogy ezek a gyakran elforduló „anomális montinorillonitok” tulajdonképpen nem
tiszta ásványok, hanem illittel, vagy kaolinittel ersen szennyezett montmorillonitok.

A kérdést a sok ellentmondó vélemény alapján még ma sem tarthatjuk teljesen lezárt-

nak [12].

Egy másik vizsgálat, amely intézetünkben az elmúlt évben fejezdött be, az

ankeritek termikus bomlására vonatkozik. Ezt a vizsgálat-sorozatot Koblencz
Vera ésTolnay Vera munkatársnink végezték. Az ankeritek DTA-görbéin három
endoterm csúcs jelentkezik. 740, 890 és 960 C°-nál. B e c k [13] szerint az els csúcsnál
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a vaskarbonát, a második csúcsnál a magnéziumkarbonát és a harmadik csúcsnál az
egész szerkezet szétesik. Más szerzk e három csúcsot másképp értelmezik. Az inté-

zetünkben végzett vizsgálatok [14] inkább Kulp, Kent és Kerr [15] véleményét
támasztják alá, mely szerint az els csúcsnál a magnéziumkarbonát, és a magnézium
helyettesitésére beépült vaskarbonát bomlik, a második csúcsnál feltételezheten
Fe.,O

a
. CaC0 3

komplex vegyület képzdik, a harmadik csúcsnál a kalciumhoz kötött CO.,

távozik el. Mesterséges keveréksorozatokkal és természetes ankerit-mintákkal K o b-
1 e n c z és T o 1 n a y rendszeres megfigyeléseket végeztek. Érdekes eredményük
többek között az, hogy szennyezések hatására az ankerit csúcsai is hasonló értelemben
változnak, mint ahogyan azt évekkel ezeltt a dolomitoknál megfigyeltük.

Jelenleg befejezés eltt állnak Nemes Lajosné és Székely Ágnes munka-
társnink vizsgálatai. k az agyagásványok sósavval történ megtámadhatóságát
vizsgálják. Ezeknek a vizsgálatoknak az volt az indítéka, hogy gyakran kerül DTA
vizsgálatra mészk vagy dolomitminta savban oldhatatlan maradéka. Felmerült a
gyanú, hogy a karbonátok kioldására alkalmazott sósavas kezelés hatására nem sérül-e

meg az agyagásványok szerkezete. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a három
f agyagásvány típus közül csak a montmorillonit esetében kell bizonyos savkoncent-
ráción felül a szerkezet jelentékenyebb sérülésével számolnunk.

Az újabb eredmények ismertetése után visszatérünk eredeti célkitzésünkhöz és
megkíséreljük rögzíteni azokat a szempontokat, melyeknek megvitatása a standardizá-
lás kérdését elsegítheti.

Az els szempont lehetne a készülékeknek hmérséklet-kalibrálása, amely füg-
getlen lehet a készülék típusától. Erre a célra olyan standard keverék összeállítását
javasoljuk, melyben több fix átváltozási pont megbízható hfokjelzként szerepel.

Ennek a keveréknek alapanyaga kristályos kvarc lehetne és ehhez adhatnánk pl. KNO
s
-

ot, ezüstszulfátot vagy nátriummolibdátot stb.

A másik standardizálási szempont az volna, hogy készülékeink érzékenységét

úgy állítjuk be, hogy egy standard keverékkel azonos alapú és nagyságú DTA-esúcsokat
nyerjünk. Gorbunov professzorral történt beszélgetésem alkalmával értesültem
arról, hogy a Szovjetunióban is törekedtek a DTA-késziilékek standardizálására. k
kétféle felftési sebességet kívántak szabványosítani, mindegyikhez más bemérést és más
görbehosszúságot rendeltek. Ezt a példát esetleg módosítva mi is átvehetnénk és két
standardot is megállapíthatnánk a lassú és a gyors felftéshez. A beméréseket a két-
féle felftés esetében különbözképpen kellene megszabni, azonban a regisztrátum hosz-
szát egységesen írhatnánk el. Ugyancsak egységesen lehetne megszabni egy standard-
keverékkel nyert csúcsterületek nagyságát is, amit a készülékek galvanométer érzékeny-
ségének változtatásával el tudnánk érni.

Standardkeverékül olyan ásványkeveréket javasolunk, melynek a lehetség
szerint az alacsonyabb, közepes és magas hmérséklettartományban is van jellemz
csúcsa. Alkalmas lenne erre a célra pl. gipsz, kaolinit és dolomit keveréke. Az agyagásvány
szakcsoport tervbevette standard agyagminták létesítését, ezekhez járulékként egy ilyen
standardkeveréket is készítenénk, olyan mennyiségben, hogy az minden DTA-készülék
gazdájának korlátlanul rendelkezésére állhasson. A standardkeverék elkészítésére és a
standardizálás pontos elírására egy kisebb munkabizottságot kell létesíteni.

Standardizálni természetesen csak rutinvizsgálatokra szolgáló berendezéseket
lehet. Speciális feladatok elvégzésére épített, vagy módosított készülékek a kutatómun-
kában mindig felmerülhetnek és ezek építése nem eshet a szabványosítás keretei közé.
Gondolunk itt pl. a kis mennyiség szennyezések vizsgálatára szolgáló nagy érzékeny-
ség berendezésekre, vagy pl. az igen magas hmérséklettartományokban mköd
DTA-készülékekre.

Reméljük, hogy egy jól átgondolt és megvitatott szabványosítás a hazai DTA-
vizsgálatokat jelentsen el fogja segíteni és esetleg végs fokon elvezethet egy nemzet-
közi szabványosítási törekvéshez is.
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A DTA készülékek mszaki megoldásai

KLIBURSZKY BÉLA

A kísérletez tudomány alig ismer még egy olyan sokréten kivitelezett mérési
elvet, mint amelyen a DTA-készüíék alapszik. Éz az egyszer elv, amelyet ma a tudo-
mány nagyon sok ágában alkalmaznak, számos variációt "tesz lehetvé, melyet a kutatók
a követelményeknek és a lehetségeknek figyelembevételével valósítanak meg. A gyári
készülékeket szintén úgy szerkesztik, hogy az elállító gyár a készülékbe már más készü-
lékekhez elállított elemeket (pl. Speedomax) is beépít.

A DTA -készülék elvileg három részbl áll

:

1. kemence és hfokszabályozás
2. mintatartó és helefnpár
3. leolvasó, ill. regisztráló berendezés.

E készülékelemeknek a világirodalomban található különböz megoldásait és
kombinációit Smothers és Y a o C h i a n g rendszerezik. Az általuk nyilván-
tartott 282 készüléknél 131 esetben horizontális kemencét, 129 esetben vertikális kemen-
cét alkalmaznak. Ftésmódként az összes ismert lehetségek (kantái, platina, mohó-
dén, szilitrud) használatosak 1000— 1700 C° felftésig. A szabályozás kézzel, vagy auto-
matikusan történik. Felftési sebesség 0,5 C°— 130 C°/Perc . 147 esetben Pt-PtRh, 137
esetben Cr— A 1 termoelempár, a mintatartók 98 esetben nikkelbl, 58 esetben tzálló
acélból, 45 esetben kerámiából és 35 esetben platinából állnak. A görbék észlelése 56
esetben vizuálisan, 56 esetben fotografikus regisztrálással, a többi készülékeknél
pedig direkt íróval és egyébmódon történik. 27 készüléknél a mérés bármilyen gázkör-
nyezetben lehetséges, 15 készülék vákuumban dolgozik és 10 készüléknél CCL atmoszférát
használnak. A hmérséklet mérése 55 esetben az inért anyagban, 56 esetben a mintá-
ban történik.

Mint az adatokból látjuk, a kutatók által használt készülékek a készülékelem
kombinációk legszélsségesebb változatát mutatják és így nem véletlen, ha a velük
nyert DTA-görbék is nagyon különböznek egymástól. Ez persze nem is csodálatos, ha
meggondoljuk, hogy a DTA-készülék tulajdonképpen egy kaloriméter, mert htartal-
mat mér és ezt a mérést igen széles hmérséklettartományban kell elvégeznie. Amíg elek-

tromos méréseknél a szigetelk és a vezetk közötti vezetképességi különbség 15
nagyságrend, addig a hvezetk és hszigetelk hvezetképessége között mindössze
2— 3 nagyságrend különbség van. Ezért mérhetünk igen pontosan elektromos adatokat
o periódusnál, azaz egyenáramnál, viszont a gyors mágneses tér változásoknál, így a
hrezgéseknél is ez a pontosság egyre kisebb, mert sem jó hvezetnk, sem jó hszige-
telnk nincs, amely elkülöníteni tudná a mérend és a mérést zavaró mennyiségeket.
Ez magyarázza a DTA-késziilékek elvi pontatlanságát.

Gyakorlatilag a hibák a készülék mindhárom részébl, a kemencébl, a minta-
tartó egységbl és a leolvasó mszerekbl adódnak össze. Vegyük sorra ezeket a hibákat
és vizsgáljuk meg a hibák kiküszöbölésének lehetségét.

Kemence megoldások: kétféle elrendezés használatos, a vízszintes és

függleges kemence. A vízszintes elrendezés azért kedvelt, mert a kemence hmérséklet-
eloszlása a konvekció hiánya miatt egyenletesebb. A függleges elrendezésnél kürt-
hatás miatt bels háramlás lép fel. Vízszintes kemence esetén a mintatartóknak zárt-

nak kell lenniök, hogy a minta ki ne ömöljön, de a zárt mintatartóból a keletkezett

bomlástermékek nehezen tudnak eltávozni és a további háramlást késleltetik. A víz-

szintes kemencemegoldásnál az egyoldalúan terhelt mintatartó-kerámiaelemek az egy-
oldalú terhelés miatt áthajlanak és így a törés lehetsége nagyobb. Ezen kívül a minta-
tartó eredeti helyzete a kemencében a felftés alatt nem biztosított. Ezek a szempontok
indokolják azt, hogy az utóbbi idben inkább a függleges kemencék terjednek el.

A függleges kemencéknél a fent említett háramlás elkerülhet, ha megakadályozzuk a
küls hideg leveg beáramlását a kemencébe, valamint csökkentjük a kemence nem
hasznos terét. Ezt úgy érjük el, hogy a mintatartó lehetleg kitöltse a kemence ftterét.
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Ez viszont megköveteli, hogy a kemence a mintatartóhoz viszonyítva mindig azonos
helyzetbe kerüljön. Ez párhuzamos, egy szabadsági fokkal rendelkez mechanikai
vezetéssel érhet el. A mintatartó helyzetének tetszés szerinti változtathatóságát három
szabadsági fokkal rendelkez szabályozási lehetséggel kell megoldani, mert a kemence
geometriai középtengelye nem esik egybe a htani középtengelyével. A kemence htani
középtengelyének nevezzük azon koordináta pontok összességét, amelyek felftésnél a
kemence belsejében a legkésbben érik el a hmérsékletet. A mintatartókat tehát nem a
geometriai középhez, hanem a htani középhez viszonyítva kell szimmetrikusan elhe-

lyezni. Ez biztosítja azt, hogy a felftésnél a két mintatartó egyformán melegszik.
A gyakorlatban ez úgy érhet el, hogy a kemence helyzetét a mintatartókhoz képest
állíthatóan és utána rögzítheten kell kiviteleznünk. Tehát a kemence beállítása a követ-
kezképpen történik:

1 . az egyik termoelem gömbjét 5 — 6 mm-el feljebb állítjuk, mint a másikat, hogy
a kemence 5 — 6 mm-re es hmérsékletkülönbségét mérje, ezután a mintatartókat
inért anyaggal töltve az elzetesen 300— 400 C°-ra felftött kemencét fokozatosan
ráhúzzuk a mintatartókra, feljegyezve a differenciagalvanométer állását. Ott, ahol ez
az érték a legkisebb, ott van a kemence függleges htani tengelye mentén a legkisebb
hmérsékletesés és ebben a helyzetben kell rögzíteni a kemence függleges beállítását.

A tapasztalat szerint a maximális hmérséklet a kemence fels 1/3-a körül van.
2. Ezután a mintatartókban lev termoelemek gömbjeit egyforma magasságba

állítva és a mintatartókat inért anyaggal újra megtöltve megkeressük a kemence htani
középtengelyét. A kemencét a mintatartókra húzzuk a fentiek szerint már kikeresett
helyre, s a kemence áramát nagy áramersséggel bekapcsoljuk, hogy rövid id alatt kb.
400— 500 C°-ot elérjünk. A differencia-galvanométer valamelyik irányban mozogni
kezd jelezvén, hogy az egyik termoelem jobban melegszik, mint a másik. A kemence
falát a jobban meleged termoelemtl távolítva, esetleg a kemence tengelykörüli elfor-

gatásával elérhetjük, hogy a kemence ismételt bekapcsolásánál ezek a kitérések trhe-
ten lecsökkennek. Ebben a helyzetben a kemencét rögzítjük. Tapasztalatunk szerint az
alapvonalnak a teljes felftési szakasz alatt a vízszintestl való kb. 4— 5 mm-nyi eltérése

már nem zavar.
Természetesen ez a szimmetrizálás csak kompromisszumként hajtható végre,

mert a hátadás módja a növekv hmérsékleteknél más és más. Ezek tekintetbevételé-
vel kell a fenti beállítást végrehajtani.

Kívánatos volna a kemencét programszabályozóval ellátni. Mint közismert,
a csúcshmérséklet helye és a csúcs nagysága függ a felftési sebességtl. A mechanikus,
valamint elektronikus programszabályozó, amelyek idegységenként meghatározott
energiát közölnek a kemencével, nagyon bonyolultak és drágák. Ezért meg kell eléged-
nünk azzal, hogy Ampére-mérvel kontrolláljuk azt, hogy egy szabályozó transzformá-
torból idrl-idre milyen áramot adjunk a kemencére. A kemence egyenletes felmele-
gítése némi gyakorlat után ezzel a módszerrel is meglep jól sikerült, mint ahogy a fel-

vételek bizonyítják. Rutinvizsgálatoknál kívánatos, hogy a kemence hkapacitása
kicsi legyen és ennek következtében a felvétel után hamar lehljön; a lehlés hideg
leveg ráfuvatással (Föhn) nagyon meggyorsítható. A gyors DTA-készüléknél a kemence
hmérséklete gyorsan emelhet és a kis hkapacitás miatt hamar le is hl. A kemence
élettartama a gyorskészüléknél 3000— 4000 felftésre tehet, amely egyrészt a kemence
különleges konstrukciójának köszönhet, másrészt annak, hogy a ftdrót az élettar-
tamra veszélyes magas hmérsékleteknek csak néhány percig van kitéve, míg a lassú
melegítésnél ez az id 20— 30 percet is kitesz.

Platina-kemencék is igen elterjedtek, bár 30— 40 g Pt kell hozzájuk. A ,,Kantal A”
fttesthez képest hmérsékletük maximálisan 200 C°-al emelhet. A szilitrudas
kemencéknél a ftelemeket csak a mintatartó köré lehet elhelyezni, ahol az egyes
szilitrudak egyéni elektromos tulajdonságai és ezek idbeli változásai megnehezítik az
egyenletes felftést. A szilitcs már sokkal jobb, bár a cs inhomogenitása itt is zavar.
Molibdén és más ftszalagok sem hazánkban, sem máshol a robbanás veszélye miatt
nem nagyon kedveltek. Széndara-kemencékkel érhet el a legmagasabb hmérséklet, de
nehéz a folytonosan változó tulajdonságú kemencéket üzemeltetni.

A DTA-készülékeknek másik része a mintatartó és a helemek.
Ez talán a készüléknek a legváltozatosabban kivitelezett része. Platinától a kerámiáig
mindenféle anyag és a legváltozatosabb formák találhatók. Nyilvánvaló, hogy a célnak
csak egyszer szimmetrikus formák (gömb, kocka, henger) felelnek meg és csak igazán
hálló anyag. Bár kétségtelen, hogy a rossz hvezet kerámiablokkok nagyobb csúcso-
kat adnak, de egyéb hátrányai, így pl. az anyag beleégése, repedezés, inhomogenitás,
alkáli agresszió lerontják azt az egyelten elnyét, amelyet a galvanométer érzékeny-
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ségének növelésével másképpen is elérhetünk. A gyakorlatban a henger formájú platina-
hüvelyek váltak be legjobban mind az. utánpótlás, mind a stabilitás szempontjából.
A beégett anyag sósavas fzéssel rendszerint eltávolítható, amelyet bármely más
anyagból készült mintatartónál nem tudunk megtenni. Ha közeli csúcsok elválasztásá-
ról van szó, akkor természetesen lehetleg kevés anyaggal és nagy érzékenységgel dolgo-
zunk. Ha kis csúcsok kimutatásáról van szó, akkor sok anyag és lassúbb felftés kívá-
natos.

A termoelem anyaga is igen sokféle. A különböz fémkombinációk pl. crornel-
alumel azért jók, mert kb. ötször nagyobb feszültséget adnak, mint a Pt-PtRh helem.
Ezzel szemben hátrányuk, hogy nagyon hamar tönkremennek. A velük nyert nagyobb
érzékenység a korszer galvanométerekkel pótolható. 200 mg kaolin esetében a 600 C°-os
csúcsnál akaolin és az inért anyag között 20— 30 C° hmérsékletkülönbség lép fel. Ez
Pt-PtRh termoelemnél kb. 0,2— 0,3 mY-nek felel meg. A közönséges feszítettszálú tükrös
galvanométerek 30—100 Ohm ellenállással és io-8 Amp. érzékenységgel rendelkeznek,
amely io_6 V/cm érzékenységnek felel meg. Tehát ezeknél a galvanométereknél 1 C°különb-
ség Pt-PtRh helempár esetén 1 mm/m kitérést eredményez, vagyis a kaolin csúcskitérés
kb. 20 cm-re adódik, ha a galvanométer a regisztrálótól'1 111 távolságban van. Ez már a
szükségesnél nagyobb érzékenység. Különlegesen kis bels ellenállású galvanométerekkel
emiek az érzékenységnek 1 oo-szorosa is elérhet, amelyre már azért sincs szükség, mert a
készülék termikus instabilitása lehetetlenné teszi ennek az érzékenységnek a kihasználását.
Sem több sorba kapcsolt elempár használata nem indokolt, sem más mint Pt-PtRh helem
használatára nincs szükség kell galvanométer-érzékenység mellett.

A csúcs-hmérsékletet a különböz készülékmegoldásoknál vagya mintában, vagy
az inért anyagban mérik. Miután a mintában mért hmérséklet és a" differencia-galvano-
méter által mért hmérséklet összege az inért anyag hmérsékletét adja, így e két adat
ismeretében a harmadik kiszámítható, ezért lényegében mindegy, hogy melyik meg-
oldást választjuk.

Különféle helemkapcsolások ismeretesek, általában a legegyszerbb a legjobb.
Ilyenek pl. a Kurnako v-féle két regisztráló galvanométeres megoldás, vagy a
F ö 1 d v á r i 11 é-féle egy leolvasó és egy regisztráló mszeres megoldás. A kapcsolások-
nak nincs különösebb jelentsége, legfeljebb az, hogy a Földvár i-féle kapcsolás egy
kicsit érzéketlenebb, viszont az alappont helyzete a változtatható ellenállás segítségével
menetközben is eltolható.

A hmérsékletmér mszerrel szemben állított követelmény nagyon szigorú.
Lehetleg olyan mszert használjunk, amelynek nagy a bels ellenállása és így a vezeték
ellenállása nem hamisítja meg a mérési eredményt. Miután ilyen mszerek készítése nagyon
komoly mszaki feladat, szükséges, hogy a mszeren fel legyen tüntetve a jellemz bels
ellenállása, ami kb. 200 Ohm legyen. Óvakodjunk minden olyan mszertl, amelyen a
bels ellenállás nincs feltüntetve.

A mintában uralkodó hmérsékletet magától értheten kis tömeg helem követi
a legjobban. A mechanikai szilárdság viszont nagyobb méreteket követel meg. A gyakor-
latban e két követelmény egybevetésével 0,3 mm 0 drót vált be legjobban, tehát nem alkal-

masak az iparban normaként alkalmazott 0,5 — 1 nnn0 helempárok. Homogén és lehet-
leg friss elempárokat használjunk ugyanabból a drótpárból vágva. Az elemek végét össze-

tekerve és az elem szárait kétfuratú porceláncsbe húzva autogén lángban könnyen egy-
forma gömböcskéket forraszthatunk. ívfény nem célszer, mert a Rh kipárolog a Pt-ból.

A DTA-készülékeknek harmadik része aDTA görbék és a hozzá ren-
delt hmérsékletek észlelése, vagy regisztrálása. Az észlelés legegyszerbb
módja az értékek vizuális leolvasása. Ez lassú készülékeknél nagyon fárasztó, továbbá
utólag a görbéket meg kell rajzolni és a görbéknek finomabb csúcsai a nem folyamatos
regisztrálás miatt figyelmen kívül maradnak. Gyors DTA-készüléknél a vizuális ész-

lelés még kevésbé vihet keresztül. Egyszer és aránylag megfelel a fényérzékeny papírra
való optikai regisztrálás. Ügyelnünk kell a fotópapír megfelel sebesség elmozdítására.

Ha túl gyors a papír elmozdulása, akkor a görbék széthúzódnak, ellaposodnak, ha túl

lassú, akkor a csúcsok összezsúfolódnak. Célszer ha 20—1000 C°-ig kb. 12 cm papír-

hosszúságot használunk. A 100 C°-kénti hmérsékletet egy külön fényforrás felvillanásá-

val vagy a galvanométer fényjelének rövid eltakarásával jelezhetjük. Nagy hátrány,
hogy sötétben kell dolgozni, ami azonban az egész regisztráló berendezés zárt szekrénybe
helyezésével elkerülhet. A regisztrálás esetleg más helyiségben is történhet, mint ahol a
készüléket kezelik.

vSokkal jobbak a tintával direkt író regisztráló berendezések, mint pl. a speedomax
automata kompenzátor. Nagy hátrányuk, hogy rendkívül drágák kb. 200 000 Ft-ba kerül-

nek. Más készülékekkel kapcsolatban vannak már ilyen regisztrálók az országban.
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Ezekhez a regisztrálókhoz még rendszerint elersítk is szükségesek, amelyek tovább
drágítják és komplikálják a készüléket. Igen nagyszámú felvételnél természetesen a nagy
költségek kifizetdnek, de használatuk nálunk még nem látszik indokoltnak.

Az eladásom keretében felvázolt hibák elkerülésével és a lehetségeink szerint

kiviteleztem ezeltt négy évvel az els gyors DTA-készüléket Földváriné irányelvei

szerint. Azt hogy ezen elvek alapján megépített készülék a gyakorlatban is bevált, bizo-

nyítja a készítése óta hibátlanul mköd készülékkel felvett kb. 5000 felvétel.

A DTA és a röntgen-analízis szerepe az ásványok azonosításában

BIDPÓ GÁBOR

Az alábbiakban szeretném összefoglalni azokat a tapasztalatokat, amelyeket az

ÉKME Ásvány és Földtani Tanszékén szereztünk munkatársaimmal, Katona József-

fel és Szolnoki Józseffel.

A Tanszék kutatási profiljába a különböz mállási folyamatok tanulmányozása
tartozik. Ezzel kapcsolatban szükséges a természetes és mesterséges mállás termékeinek
tanuhnányozása. Ezen vizsgálatok során több talajminta ásványtani vizsgálatát is elvé-

geztük a mállás termékek analízisén kívül. Az egyes mintákat párhuzamosan megele-
meztük DTA-val és a röntgen-analízis módszereivel is, így a két módszer elnye és alkal-

mazhatósági területe elég jól kidomborodott.
A DTA készülékünk ún. „lassú” készülék, felftési sebessége io°/perc.

Az anyagot háromfuratú Ni-acél tömbben helyeztük el, Pt-liüvelyekben. Inért anyagnak
Al

2O s
-t használunk. A termoelem Pt-PtRh. A ftés sebességét kézzel szabályoztuk és a

leolvasás sincs automatizálva. Röntgen készülékünk Phnix csövekkel m-
köd Micro 60. A felvételeket szüretien Fe vagy Cu sugárzással készítjük. E két készü-
lékkel kapott adatokat tudtam összevetni.

Elssorban nézzük a DTA elnyös oldalait. A közismert elnyökön kívül (gyors,

olcsó, egyszer) szeretném kiemelni érzékenységét. Igen egyszer készülékünk-
kel is sikerült 1% kaolinit jelenlétét megállapítani, 99% kvarc mellett. 5% kaolinit 95%
kvarc mellett már jól érzékelhet.

Az 1% kaolinit ugyanis már befolyásolja a kvarc 575°-os csúcsát. A reakció 550
0-

nál már megindul és nem lesz a kvarc-görbe olyan éles. Ha a kvarchoz 5% kaolinitet

kevertünk, a bomlási reakció alacsonyabb hmérsékleten — 540°-on — indult meg és

észlelhet a kaolinit 950
0
feletti csúcsa is. Ennél a mintánál az els csúcs eltt a görbe még

laposabb és nem megy át élesen a kvarc csúcsába. Az így kapott görbénk hasonló a Föld-
v á r i n é által „Bánk” jelzéssel közölt kvarc-kaolinit görbéhez, amiben azonban nyilván
sokkal több kaolinit volt.

A többi agyagásvány észlelhetségi határát is igyekszünk majd kidolgozni, sajnos
azokból még megfelel standardok nem álltak rendelkezésünkre.

Másik fontos elnye a DTA-nak a szerves anyagok kimutatása. Egyes talajminták-
ban a vizsgálat eltt nem távolítottuk el H20 2

-os kezeléssel a szerves anyagot és így en-

nek jelenlétét és minségét is meg lehetett határozni Stefanovits vizsgálatai

alapján.
Az említett vizsgálatok közül egyiket sem lehet röntgennel elvégezni 95% kvarc és

5% kaolinit keverékébl készült röntgen felvételen a kaolinit egyetlen vonalát sem lehet-

tett biztosan kimutatni. Ha 10% kaolinitot kevertünk
o
a kvarchoz, akkor is éppen csak

látható a 7,15 Á és a 2,331 Á kaolinit vonal, míg a 3,56 Á vonal hiányzik.

E jelents elnyök mellett tapasztaltunk néhány esetet, amikor a röntgen bizo-

nyult jobbnak.
A mesterséges mállasztás termékeit vizsgáltuk a DTA segítségével. Azt ellenriztük,

hogy nem keletkezett-e valamilyen hidroszilikát a mállás folyamán. Az anyagok vizsgála-

tánál rendkívül egyhangú görbét kaptunk. A kvarc 575°-os csúcsát kivéve, semmi más
kitérést nem észleltünk. A mintában lev ortoklász földpát semmiféle csúccsal nem jelent-

kezik, annak ellenére, hogy röntgennel igen jól ki lehet mutatni. Az ortoklásznak ezt az
inaktivitását mintegy tíz mintában tapasztaltuk.

Egyaránt nehézséget okoz a DTA-nál és a röntgennél az i 1

1

i t kimutatása.
Az irodalomban szerepelnek Grim vizsgálatai, amit saját tapasztalataink is

igazolnak. Grim szerint a kaolinit és illit vagy montmorillonit és iUit együttes jelenléte

egy mintában igen nehézzé teszi az illit felismerését. A három ásvány együttes keverékébl
pedig úgyszólván lehetetlen. Ha kvarc és illit keverékét vizsgáljuk DTA-val, a két ásványt
jól szét lehet választani. Sokkal nehezebb a helyzet a röntgennél. Még 10% iUit sem mutat-
ható ki kvarc vagy kvarc és kaolinit mellett.
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Az illit kimutathatóságának további vizsgálatát tervbevettük, mivel mintáinkban
igen gyakran szerepel és szeretnénk legalább szemikvantitatív vizsgálati módszert kidol-
gozni úgy a DTA-ra, mint a röntgenre.

Külön ki kell emelnem a talajok vizsgálatánál a DTA és a röntgen igen fontos kap-
csolatát. A talajban lev ásvány keverékek és a velük lev szerves anyag a DTA-görbéket
nem egyszer „olvashatatlanná” teszi. A szerves anyag elroncsolása és a minták kell
elkészítése után vagy akár a természetes állapotú mintákról is igen jól értékelhet rönt-
gen-felvételekkel lehet a DTA-görbéket kiegészíteni.

Az eddigi tapasztalatainkból azt a következtetést tudtuk levonni, hogy vizsgálati
területünkön nem nélkülözhetjük a DTA gyors és érzékeny görbéit, de ezeknek a görbék-
nek a megfejtéséhez igen gyakran szükség van a röntgen-felvételek segítségére.

*

Megjegyzések a reakcióhmérséklet pontos meghatározásához

MÁNDY TAMÁS

A differeneiás termikus analízisnél az egyes vegyületek, szerkezetek kimutatására
azok ismert hmérsékleten végbemen, heffektussal járó reakcióit használjuk fel. Számos
esetben azonban a probléma fordított: egy vegyület viselkedését, szerkezetének ismeretét
magasabb hmérsékleten végbemen reakcióval kívánjuk kiegészíteni. E célra is a DTA
a legelterjedtebb, legjobban hozzáférhet eljárás.

A reakcióhmérséklet definíciója a reakció típusától függen más és más. A meg-
fordítható reakciókat az egyensúlyi hmérséklettel jellemezhetjük exakt módon. Fázis-
változásnál — reverzibilis esetben — ezen a hmérsékleten mindkét fázis egyidben jelen
lehet. Bomlási reakció hmérsékletén azt a hmérsékletet értjük, amelyen a bomlástermék
(HÁJ, COo) tenziója az i atmoszférát eléri. A feladat ezen hmérsékleti értékek meghatá-
rozása.

A DTA-görbén a reakciókat a legkézenfekvbb módon a megfelel csúcsok hmér-
sékletével szokásos megadni. Ismeretes azonban, hogy a csúcsok helye számos tényez-
tl függ, s általában nem a valódi reakcióhmérsékletet mutatja. A csúcsérték után vissza-

tér ág a minta hmérsékletének kiegyenlítdése, itt a hmérsékletkülönbséget elidéz
reakció megsznt már. Vagyis a csúcs gyakorlatilag a reakció befejezdését jelenti.

A reakció kezdete — a csúcsnak az alapvonaltól kezdd elhajlása — csak bizonyos
speciális esetekben állapítható meg pontosan.

A csúcs tehát minden esetben magasabb hmérsékleten lesz, mint a valódi reakció-

hmérséklet. Az eltolódás mértéke függ a készülék egyedi alkatától, a kísérleti körül-

ményektl — mindenekeltt a felftési sebességtl és a hmérséklet észleléstl stb. Ezek
a tényezk a csúcsok helyét arányosan tolják el. De függ az eltolódás a reakció "természeté-
tl is, vagyis, hogy bomlási, oxidációs, szilárd fázisú kémiai reakcióról, fázisváltozásról

(ezen belül hahnazállapotváltozásról, monotróp, vagy enantiotróp átalakulásról) van-e
szó, s attól is, hogy milyen a reakció hszínezete (exoterm vagy endoterm).

A bomlási reakció legtöbbször (az ásványvilágban elforduló mindig)
endoterm. Anyagleadás és eltávozás történik, ezért mindig idreakció, viszonylag lassúbb,

így a hmérséklet eltolódása is ezeknél a legnagyobb. A reakció már a kezdeti hmérsék-
leten, melyet a csúcs kezdeti lehajlása árul el, kell id alatt tökéletesen végbemenne.
(Az idszükséglet az abszolút hmérséklet csökkenésével exponenciálisan n a reakció-

sebesség és a hmérséklet közötti ismert összefüggés alapján.) A felftési sebesség növe-
lése aránylag a legnagyobb mértékben az ilyen endoterm csúcsokat tolja el. A DTG (deri-

vatív termogravimetria) ezeket a reakciókat sokkal alacsonyabb hmérsékleten jelzi.

Ez már közelebb van az igazsághoz, a csúcs itt ugyanis a maximális reakciósebességnél

van. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a reakció a jelzett hmérséklet
alatt is — kisebb sebességgel — végbemenue.

Ha a bomlási reakció exoterm (pl. ammóniumnitrát bomlása), a hmérséklet sokka
pontosabban meghatározható. Ez az exoterm reakciókra általában áll. Itt

ugyanis a felszabaduló reakcióh siettet hatású, s a kemence htehetetlensége nem fékez.

Ezért a csúcsok igen élesek, s az észlelés azért is pontos, mert a folyamat gyors

lefolyása miatt a kitérés kezdete és a reakció végét jelz csúcs közti távolság kicsi. Külö-
nösen fokozható a pontosság, ha a hmérsékletet az inért anyagban mérjük, mert a reakció-

h a minta hmérsékletét a valódi reakcióhmérséklet fölé emeli. Az exoterm bomlás
sem szükségképpen pillanatszer, ha ti. akadályozva van a termékgáz eltávozása, de ez

csak a csúcs visszatér ágának elhúzódását okozza, a kitérés ilyenkor is éles, és ezt kell

figyelembe venni.
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A szilárd fázisú kémiai reakciók között meg kell különböztetni
azokat, melyekben a reagáló komponensek tökéletes molekuláris elegyedésben vannak,
a mvi úton elállított keverékekben lejátszódó reakcióktól. Az els esettel olyankor
találkozunk, mikor egy szétesett kristályrács alkotóelemei más körülmények között pl.

magasabb hmérsékleten új vegyületet képeznek. Ilyen a kaolin, klorit és szerpentin-

ásványok 900 0 körüli reakciója. E folyamatoknál a DTA-diagramon jelentkez csúcs egy-
általán nem húzódik el, mert anyagvándorlás gyakorlatilag nincs, s a reakció pillanatszer
lefolyását semmi sem gátolja. Teljesen hasonló a helyzet az exoterm monotróp
átalakulásnál. A reakcióhmérsékletet e csúcs hmérséklete nagymértékben meg-
közelíti.

Mesterségesen azonban még kolloidmalomban való hosszas együttes rléssel sem
lehet olyan finom keverékeket elállítani, melyekben a komponensek szemcséi legalább
50—100 elemi cellát ne tartalmaznának. E keverékben a reakció a szemcsék érintkez
felületén indul meg, s jelents energia szükséges ahhoz, hogy (szilárd fázisú !) diffúzió útján
a teljes anyagmennyiség a szemcsék felületére jusson. A reakció megindulásának hmér-
séklete és a csúcs élessége és elhúzódása ezért ersen függ az rlés és keverés tökéletessé-

gétl.
Hasonlóan jelents az idszükséglete az anyagfelvétellel járó, pl. oxidációs

reakcióknak. Ezek lefolyása függ a preparátum tömöttségétl, szellzésétl, fizikai

állapotától, s általában nincsenek is jól definiált hmérséklethez kötve.
Az endoterm reakciók közül azenantiotróp átalakulási és halmaz-

állapotváltozási reakciókkal kell még foglalkoznunk. Kzetanalíziseknél ezekre
a kvarc 575°-on való átalakulása a legmindennapibb példa. Nagyszámú saját mérés
— irodalommal egybehangzóan — azt mutatta, hogy a kvarccsúcs helye a többi kompo-
nenstl s a kísérleti körülményektl nagy mértékben független (K e i t h -Tutt le:

250 minta 5%- a ±19°, a többi ±2° szórást mutatott), ez talán a legállandóbb fixpontja a
DTA-görbéknek. Mindezt indokolja a reakció természete: anyagvándorlás nincs, hszük-
.séglet kicsi, ezért pillanatszeren végbemegy és semmi sem késlelteti. Többen ajánlják
hmérsékletkalibrálásra bels standardként a kvarcot (pl. az inért anyagba a termoelem
forraszgömbje köré helyeznek egy keveset, ekkor kis exoterm effektus szuperponálódik a
görbére)

.

A kszenek hbomlási vizsgálataival kapcsolatos megjegyzések

Dr. WEITNER MARGIT

A nehézvegyipari Kutató Intézet szén és koksztechnológiai osztályán a szenek
hbomlási folyamatának derivatográfos vizsgálatával foglalkozunk.

Szeretnék megemlíteni néhány olyan elnyt, amelyet a derivatográfos módszert
ismertet P a u 1 i k Ferenc kartárs szerénységbl nem hangsúlyozott ki eléggé.

A szenek hbomlási folyamatának vizsgálata során az egyidejleg végzett termo-
gravimetriás, derivált termogravimetriás és differenciál termoanalítikus vizsgálat már
eddig is nagyon érdekes eredményekre vezetett.

A barnaszenek esetében a Dl'G- és a DTA-görbék alakja egészen hasonló. A fekete-
szeneknél viszont a két görbe alakja eltér. A víz távozását jelz maximum után a DTG-
görbében egy olyan szakasz figyelhet meg, amelyben a szén súlya állandó, vagy csak
nagyon kevéssé változik. Ugyanekkor a DTA-görbe endoterm hatást jelez. Ezáltal sikerült
.kimutatni a van Krevele n-féle szén hbomlási elmélet depolünerizációs sza-
kaszát.

A DTA-vizsgálatokat végzk munkáját sok esetben nagyon megkönnyítené és a
kapott eredmények értékelését elsegítené, ha a vizsgált anyag súlyváltozásairól is fel-

világosítást kaphatnánk.
A szenek hbomlási folyamatának vizsgálatában a derivatográfos módszer eddig

még fel sem becsülhet elnyöket és lehetségeket jelent. De sok más területen is mutat-
koznak ezek az elnyök. A Fvárosi Gázmvek kérésére nemrégiben száraztisztító masz-
szák vizsgálatát végeztük el. Ezek mködésérl és szerkezetérl eddig nem lehetett biztos
adatokat kapni. A derivatográfos vizsgálat útján sikerült a szerkezetre biztos következ-
tetéseket levonni.

Bizonyára még sok más területen is hasonló elnyökkel járna a derivatográfos
módszer. Ezért kívánatos volna ennek a kiváló módszernek minél több munkaterületre
való bevezetése.
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Kaolinok égetése során végbemen reakciók tanulmányozása DTA-val

Dr. JUHÁSZ ZOLTÁN

A DTA komplex elméleti kutatásoknál is felhasználható. Ennek illusztrálására me°-
említem az alábbiakat:

A kaolinok hevítése közben 1000 C°-ig végbemen reakciók DTA-val jól követ-
hetk. Ismeretes, hogy 583 C° körüli maximummal a kaolinokra egy nagy endoterm zsák
és 930 C° körül exoterm csúcs a jellemz, e két reakció alapján történik a kaolinok iden-
tifikálása is.

Az endoterm reakciót a kaolinit kristályvizének eltávozásával magyarázzák,
melynek igazolása az eltávozott víz kísérleti meghatározása útján elfogadottnak tekint-
het. Az exoterm reakció értelmezése ma még egyértelmen nincs megoldva. Az endoterm
reakcióval járó vízkilépéssel egyidejleg a kaolinit rácsa összeroppan, s egy olyan anyag
jön létre, melynek fbb tulajdonságai a következk:

1. Bels kristályos szerkezetét illetleg amorf, röntgendiffrakciót nem mutat.
2. Kémiai ellenállóképessége a nyers kaolinitnél jóval kisebb, ami például magas

savoldhatóságában jut kifejezésre.

3. Fizikai tulajdonságai közül elssorban azt a tulajdonságát kell megemlíteni,
hogy vízben nem ázik fel és nem duzzad, a próbatest vízben is alaktartó.

A kaolin kristályvizének elvesztésekor keletkez anyag tehát a kiindulási anyagétól
eltér szerkezeti és fiziko-kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, jogosult tehát — Rinne
után — metakaolin névvel jelölni.

A metakaolin, mint stabilis módosulat létezésének azonban számos jelenség ellent-
mond. Ezek között els helyen kell megemlíteni, hogy az SiO,—A 1 ,0 3

binér rendszerben
helyét nem találjuk. Indokolatlan a magas oldékonvság is, ami a nagy bels szabad-
energia-felesleggel járó amorf szerkezetnek a következménye. Egy ilyen szerkezet csak
instabilis lehet.

Számos kísérlet történt már a metakaolin szerkezetének tisztázására, s ma általá-

ban elfogadott nézet, hogy a metakaolin amorf Si0
2
és A 1

20 3
igen bensséges keverékébl

felépül gél. Feltételezik, hogy a lehetséges kristályosodási folyamatokat a gélszerkezet
akadályozza meg, ezért a metakaolin magasabb hmérsékleten is instabilis tud maradni.
Ezt a feltételezést a kaolin xerogélek bels morfológiájának mérésén alapuló saját meg-
figyeléseim is alátámasztják, melyekbl kiderült, hogy bels szerkezeti zsugorodást el-
idéz folyamatok már olyan, viszonylag alacsony hmérsékleten is végbemennek, ahol küls
zsugorodást még nem lehetett észlelni. E bels szerkezeti zsugorodással egyidejleg y-Al

2O s

vonalai jelentek meg a röntgenképen, s ennek mennyisége a hmérséklet növekedésével
együtt ntt. Ezek a mérések azt igazolták, hogy 600 C° körül a stabilis módosulat a zsu-
gorodást elidéz y-Al

20 3
. Ugyanakkor Tamás Ferenc a Si0 2 , A1

20 3 és H,0 ternér
rendszer tanulmányozása alapján extrapolációval megállapította, hogy e hmérsékleten
stabilis kristálymódosulat a mullit.

Ezek az elméleti megfontolások, valamint az a kísérleti tény, hogy a hmérséklet
fokozatos emelésekor elször a y-Al,0 3 , majd magasabb hmérséklet tartományban a
mullit mutatható ki, melynek keletkezése a y-Al

20 3
egyidej csökkenése mellett megy

végbe (mintegy annak rovására) arra enged következtetni, hogy 600 C° felett hevítéskor
két, egymást követ reakció zajlik le, mégpedig elször amorf Al

2
0 3

-ból gamma módo-
sulat, majd ebbl és az amorf Si02

-bl mullit keletkezik. Mindkét reakció exoterm hszí-
nezet, holott a DTA-görbéken általában 900 C° felett csak egyetlen exoterm csúcs szokott
megjelenni. Az elmélet helyességét a DTA-vizsgálatok finomításával kellett eldönteni,

vagyis ki kellett mutatni a 900 C° körüli exoterm reakció kettsségét. E célból a készülék
mintatartóját kissé megnöveltük (befogadóképességét kb. 1,2 g-ra), igen kis belsellen-
állású galvanométert használtunk és a felftés sebességét (i7°/perc) csökkentettük.
Néhány kaolinnál, így az exoterm csúcs elérése eltt a felfelé tartó ágon kis hajlat mutat-
kozott 900— 910 C°-on, még a csúcs maximuma 930 C°-on volt, a szegi kaolinnál pedig
éles kis második exoterm csúcs rajzolódott ki az alapcsúcsra. Ha a felftést az els csúcs
elérésekor megszakítottuk úgy, hogy a kemence hirtelen leemelésével a minta további
melegedését meggátoltuk, majd lehlés után a felftést most már 1000 C°-ig megismétel-
tük, az els csúcs eltnt, s valamivel az eredeti csúcs talpa eltt kis endoterm zsák jelent

meg, a második csúcs pedig ersen megnövekedett. Ebbl arra következtettem, hogy els
felftéskor zömmel y-Al,0 3

képzdött, melynek mennyisége a lassú lehtéskor növekedett,
s igy a második felftéskor a mullit képzdés reakciójában ez a komponens nagyobb meny-
nyiségben tudott résztvenni, e reakció tehát hevesebben zajlott le.
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Több kaolint megvizsgáltunk ilyen szempontból, s többnél megtaláltuk a ketts
exoterm csúcsot, voltak azonban olyanok is, melyeknél a csúcs ketts jellegét nem sikerült

kimutatni. Megállapítottuk továbbá, hogy a nyers kaolin peptizációjával a ketts exoterm
csúcs jellege többé-kevésbé megszüntethet, a reakció lefutását tehát a nyers kaolin szem-
cseszerkezetével és ezáltal a xerogél bels morfológiájával befolyásolni lehet.

A DTA-vizsgálatok annak a feltételezésnek helyességét látszanak bizonyítani,

hogy a metakaolinnak a stabilis kristályos módosulatba, a mullitba való átmenetele
közbüls lépcs, a y-Al

20 3
képzdésének beépítése mellett megy végbe. Valószín, hogy a

y-Al
20 3

képzdésének akadályát a gélszerkezetben és annak felépítésében kereshetjük.

E kísérleteket annak illusztrálására említettem meg, hogy a DTA-berendezés
komplex elméleti kutatások igen hasznos segédeszköze, és a céhiak megfelelen alkal-

mazva igen tág lehetségeket rejt magában.

Megjegyzések a különböz kemencetípusokkal nyert görbék összehasonlíthatóságáról

Dr. TAKÁTS TIBOR

Amint hallottuk, a jelenlegi ankét egyik f célja a megfelel kemence-konstrukció
kiválasztása a különböz munkahelyeken nyert DTA-eredmények megbízható, fokozot-
tabb pontossággal kivitelezhet összehasonlítása céljából, valamint a különböz helyeken
nyert tapasztalatok kicserélése.

Erre vonatkozólag megemlítem, hogy Intézetünkben (Építanyagipari Központi
Kutató Intézet), mint a többi hazai intézetekben is, az els DTA-készülékeket sajátkez-
lég konstruáltuk. Ezek egyike-másika egészen primitív volt, de mégis nagyon szép ered-
ményeket lehetett velük elérni. Jelenleg használt kemencéink nagyobb részben függleges
tengelyek, de van horizontális tengely kemencénk is. A ftenergiát kantál-huzal, a
vízszmtes tengely kemencénél szilitrudak szolgáltatják.

Néhány készüléket külföldi tanulmányutaimon is alkalmam volt látni, s meg kell

állapítanom, hogy valamennyi készülék egyéni típus volt, annak ellenére, hogy gyári
konstrukciók is voltak közöttük.

A tapasztalat azt mutatja, hogy bármilyen típusú kemencével dolgozunk, a szük-
séges elírások betartása mellett használható, tehát kiértékelhet görbéket kapunk.
A görbék jellegzetessége ugyanis bármilyen készülékkel kihozható.

Ha azonban egészen pontos meghatározásokra és összehasonlításokra törekszünk,
akkor a görbék jellegzetessége magában nem elégíthet ki bennünket, mert a csúcsh-
mérsékletek pontos regisztrálására és a kitérések nagyságára szintén tekintettel kell

lennünk. Igazán értékes összehasonlításokra csak akkor van módunk, ha a felvételeket
mindig szigorúan azonos körülmények között és ugyanolyan típusú készülékkel végezzük.

Ezért mutatkozik szükségesnek, hogy kiválasszunk egy kemencetípust és hazai
viszonylatban valamennyi munkahelyen az ezzel a készülékkel, adott körülmények között
készült felvételeket tekintsük normának.

Intézetünkben kb. 5 éve dolgozunk egy Földváriné — Kliburszky-
féle gyors készülékkel. Ennek elnyeit most nem akarom külön méltatni, mert a megjelent
irodalom alapján közismertek. Tudomásom szerint más intézetekben is nagyon jól bevált
és a legnagyobb megelégedettséget váltotta ki.

javasolom tehát, hogy ezt a kemence-típust válasszuk a DTA-eljárás standardizá-
lása esetén, annyival is inkább, mivel elállítási költségei nem magasak és pontossága
mellett gyors munkát tesz lehetvé.
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MUNKATÁRSA IN K HOZ!
Folyóiratunk, a FÖLDTANI KÖZLÖNY, a szerzk, a szer-

kesztk és a nyomdaipari dolgozók együttes munkájának
eredménye. Ennek az együttes munkának megkönnyítésére, takarékos, jobb és

szebb kivitelére kérjük munkatársainkat az alábbi szerkesztségi kívánalmak
és elírások pontos megtartására. Kéziratok jól olvasható módon, gondosan
átolvasott s ékezetjavítással ellátott, nyomtatásra kész állapotban adhatók le.

Tömör, rövidre fogott fogalmazást kérünk bbeszédség nélkül, szükségtelen

leíró részletek és ismétlések elhagyásával ! Ügyeljünk a helyesírásra, amelyre
vonatkozóan a Magyar Tudományos Akadémia az irányadó. Magyarul, magya-
rosan írunk, minden nélkülözhet idegen szóhasználat mellzésével (beleértve

a szakkifejezéseket is). íráskészségünk állandó fejlesztésére törekedjünk!
Minden eredeti közlemény elején rövid összefoglalást kérünk a dolgozat

tartalma és terjedelme szerinti néhány sorban, legfeljebb nyomtatott egyhar-

mad oldalnyi terjedelemben.

Idegen nyelvi fordítás céljára külön rövid tartalmi kivonatot kérünk.

Ábraaláírásokat a szövegben a megfelel helyen illesszük be, egy példányban
pedig külön mellékeljük a fordítandó kivonathoz.

Az idegen nyelv fordítás szükségességét és terjedelmének mértékét a

szerzk kívánságai alapján a Szerkesztbizottság állapítja meg.
A FÖLDTANI KÖZLÖNY negyedévenkénti pontos megjelenésének

biztosítására csak a fentebbiek szerint elkészített és minden mellékletével

(rajzok, fényképek) együtt már beadott kéziratokat veszünk számításba.

Á társulati szaküléseken eladott dolgozatok elssorban jogosultak kiadásra,

de ezek elfogadásáról is a Szerkesztbizottság határoz.

A kéziratok nyomdára való elkészítésére a betfajták következ, álta-

lánosan elfogadott egységes megjelölését kívánjuk : cím :

összefügg hármas aláhúzás; fontosabb szavak vagy kiemelked megállapí-

tások: egyszeri szaggatott aláhúzás (ritkított vagy szórt szedés); személy-

nevek egyszeri szaggatott aláhúzás; nem és fajnevek egyszer folytonos

vonallal jelölendk (kurzív). Hosszabb adatfölsorolások, irodalomjegyzék
(a dolgozat végén) apróbb szedést (petit) kapnak a kéziratban oldalt hullámos
vonaljelzéssel.

Teljességre törekv irodalomfelsorolás csal összefoglaló jelleg nagyobb
tanulmányokhoz kívánatos Szöveg közti irodalonnrtalások és közbeiktatott

mondatok mellzendk
Fajneveket, személyekrl elnevezetteket is, kis kezdbetvel írunk.

Rajzok vonalas kivitelben tussal, a Közlöny tükörméretének többszörö-
sében készítendk, a szükséges kicsinyítés figyelembevétele szerinti vonalakkal
és betkkel. A szövegközti rajzok magyarázata és felirata a kézirat megfelel
helyén is beírandó a folyamatos szedés elsegítése miatt.

A dolgozatok terjedelme legföljebb egy nyomtatott ív (16 oldal). Általáno-

sabb jelleg vagy egy tárgykört összesít, lezárt, nagyobb terjedelm munkák
kiadása csak a Szerkesztbizottság külön határozata alapján lehetséges.

Ismertetések nagyobb mérték rendszeres közlésére van szükség.
Hazai szerzk más kiadásban megjelent munkáit a szerzk ismertethetik

folyóiratunkban. Külföldi, összefoglaló jelleg, általános érdekldésre igényt

tartó könyvek ismertetését kérjük, elssorban a rendelkezésre álló szovjet

irodalomból. Az ismertetések azonban csak a figyelem fölkeltését szolgálják,

tehát csak rövid foglalatot adhatnak.
Különlenyomatok a szerz költségére készíthetk.
Nem megfelel módon elkészített kéziratokat a szerkesztség nem

fogadhat el.

Elnökség
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