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FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LXXI. kötet 1941 április— június Heft 4—6. füzet.

I.

ÉRTEKEZÉSEK.

AZ 1940. ÉVI NOVEMBER 10-1 ERDÉLYI FÖLDRENGÉS
FÖLDTANI TANULSÁGAI.*

Irta: Dr. Kulhay Gyula.

1940. november hó 10-én, vasárnap hajnali 2 óra 40 perc körül

igen ers földrengés rázta meg a Kárpátok délkeleti ívét. A ren-

gést még Budapesten is érezték az emberek: alvók felébredtek, csil-

lárok kilengtek, üveg és porcellántárgyak megzörrentek; a finom
földrengésjelz mszerek pedig még a távoli Stokliolmban is nagy,
messzi távolságból jött rengést rögzítettek.

Hazánkban a Háromszéki-medencében voltak a legersebb
mozgások. Ebben az idben a Zágon—Kovászna—Bereck közelében

húzódó szferosziderit vonulatot tanulmányoztam s így magam is

közvetlenül átéltem a fenti rengést. Ez indított arra, hogy röviden
beszámoljak errl a szokatlanul ers földrengésrl, vázoljam el-
és utórengéseit és bemutassam azokat az iszapvulkánokat, melyek
Nagyborosnyótól délnyugatra a rengéssel egyidejleg törtek fel.

Mieltt azonban rátérnék a. rengés tárgyalására, röviden ismertetem
a Háromszéki-hegység nyugati peremének és a Háromszéki-meden-
cének földtani viszonyait, különösen kiemelve azokat a törésrendsze-
reket, amelyek alkalmasak a rengések kiindulására.

A legrégibb irodalmi adatok inkább az ásványos vizekre vo-

natkoznak. Barbenius (1.) 1791-ben leírja Arapatak, Bodok, Sep-

siszentgyörgy, Málnás, Kovászna és Pólyán ásványvizeit. Késbb
Folberth Kovászna ásványvizeit ismerteti, (4.) elemzéseit szíve-

sen használják fel a késbbi szerzk is. Az osztrák geológusok közül

F r. v. H auer, B. C o 1 1 a, C. M. Paul, F r. H e r b i c h, E. T i-

e t z e és P. Part sch foglalkoztak ezzel a területtel. Az elsk kö-

zül különösen Hauer t kell kiemelnem. Haue r Kovászna kör-

nyékét behatóan tanulmányozta. 1860-ban leírja a kovásznai real-

gár-, kén- és auripigment (aragon) elfordulást. (5. p. 85—86.) A pon-

tos lelhelyet a Kétvízárka-pataknak (H a u e r Kétrizárkának ne-

vezi) arra a helyére teszi, ahol a kis Mézpatak ömlik bele. Ebben

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. dec. 4. szakülésén.



74 Kulhay Gyula dr.

a cikkében a Pokolsál' vizének elemzését is közli. (5. p. 86.) Érdekl-
dött Hauer a szferoszideritek iránt is. 1861-ben jelent meg tanul-

mánya a kovásznál vasércekkel kapcsolatban. (6. p. 49.) Tanulmá-
nyában kitér elbbi ásványlelhely felfedezéseire is, majd a vasol-

vasztó jövedelmezségének lehetségét latolgatja. Ugyanezen évben

vizsgálja meg B. Cotta is a kovásznai szferoszideriteket. Szakvé-

leményében igen alapos teleptani fejtegetéseket találunk. Négy kü-

lönböz ércfajtát választott el: tiszta szferoszideritet, agyagvaskövet,
csillámos agyagvaskövet és fekete, palás agyagvaskövet (Black-

band). (3. p. 324.)

Nagyobbszabású földtani képet nyújtanak a területrl F r. v.

Hauer és G. Stache közös munkájukban. (7.) A 236—289. olda-

lakon találjuk.meg a Háromszéki-hegység nyugati szegélyének föld-

tani leírását. Fontos kiemelnem, hogy a fekete-palákat már az

Északi- Kárpátok homokk összletében elforduló .iSrnilno-palák-

kal” azonosítják. Herbich Ferenc még részletesebb földtani le-

írást közöl. (L. 8. p. 184.) A Zágon—Kovászna—Bereck közelében hú-

zódó szferosziderites palaösszletet a neocomba teszi a bennük el-
forduló fucoideák, a réteglapokon található és általa kréta korállok-

nak vélt csomós kiemelkedések, c^e fként azon ammoniták alapján,

melyeket a Ivopac-hegy alatt, a Kovászna-patak bal partján a fel-

hagyott szferosziderit bányák hányóján talált. Az ammoniták rossz

állapotát ö is kiemeli, mégis sikerült neki egy Hoplites neocomiuen-
sis d’ 0 r b.-t meghatároznia. Ezen az alapon Herbich az egész

Háromszéki-hegységet az alsó krétába helyezi. C. M. Paul és E.

Tietze nagyérték tanulmányukban már felvetik a kérdést, hogy
vájjon tekinthet-e teljes egészében krétának a Herbich által le-

írt rétegösszlet. (18. p. 193—194.) A felelet egyelre csak kétkedés.

Munkájukban leírják, hogy maga Herbich kísérte el ket a Ko-
pac-hegy nevezetes ammonita lelhelyére, de kövületet nem találtak.

1 18. p. 192.) A fucuszokra vonatkozóan azt mondják, hogy azokat a

keletgaliciai menilit palákban teljesen hasonló kifejldésben talál-

juk; ezért a Kopac-hegy magasabb rétegeire azt mondják, hogy azok
leginkább a menilit paláknak felelnek meg. (p. 194—193.) P r i m i c s

Gyr g y a Háromszéki-hegységre vonatkozóan elfogadja H e r-

bich véleményét, de a fucuszokat sem tartja megbízható korjelz
értékeknek. (19. p. 13.)

A Háromszéki-hegységgel szemben fekv Bodoki-hegység leg-

érdekesebb részével, a futásfalvi Pokolvölgy környékével foglalko-

zik Papp Károly. (Lásd: 17.) Munkája tektonikai és hidrológiai

szempontból fontos. A flis képzdményeket szintén a neocomba he-

lyezi. (p. 697.)

Jellemz, hogy a kutatók figyelme ismételten a flis hegységre

tereldött s a medence üledékeit éppen csak megemlítik. így Hauer
és Stache (7. p. 39.) a Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely között

elterül medencét a fiatal harmadkori üledékekhez sorolja. H e r-
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76 Kulhay Gyula dr.

bieh a ponlusi emeletbe helyezi a medence kitöltést s azt mondja,
hogy azokat homokos agyag és lösz fedi. (8. p. 217.)

Igen értékes adatokat találunk Bányai János értekezésé-
ben mind a flis kzetekre, mind pedig a medence kitöltésekre vo-
natkozóan. (L. 2.) Összefoglaló szelvényében (p. 18.) hálhatjuk, hogy
a medencétl nyugat felé eldül és egymásra torlódott, meredek d-
lés homokkövekre transgredáltak a harmadkor legfiatalabb üledé-
kei. Ezeket Bányai a levantei emeletbe helyezi, megjegyezvén
azt, hogy a mélyebb szintekben talán a pannon-poniusi üledékek is
eljönnek. Figyelemre méltó az a megfigyelése és ezt fényképen is

bemutatja, hogy az Unió -s rétegekre biotit-amfibóbjs horzsak la-
pilli rétegecske telepszik. Ez is igazolja, hogy a Hargita vulkáncso-
portja csak a közel letnt geológiai múltban fejezte be a mködését.
Bányai 2 mélyfúrás adatait is megmentette a földtani irodalom
számára: az oroszfalusi, 39 m-es S t e f á n-féle fúrást és a kézdivá-
sárhelyi 230 m-es artézi kutat.

Ha az utóbbi fúrás szelvényét figyelemmel nézzük (p. 14) rög-
tön látjuk, hogy kisebb-nagyobb gyorsasággal süllyed medencével
van dolgunk; ez azonban sohasem volt nagyon mély. Homokos és
agyagos rétegek váltják a szelvényben egymást a 163—164 m-ben
pedig turfa is van.

Az oláhok közül G. Mac övei és I. Atanasiu munkája
nem ír sok iáját. (16.) Az idézett munka 245-ik oldalán találjuk ezt

a területet. Azt írják, hogy a fekete palák a Buzeu forrásvidékétl
Kovásznáig húzódnak, itt a pliocén rétegek alá süllyednek, majd
Kézdivásárhelytl északra Kászon mellett jönnek újra el. Adatai-
kat H e r b i c h-tl és Pau 1-tól veszik, de térképükön Kovásznától
keletre eocént tüntetnek fel, a ;Xagybaszka-patak fels szakaszán pe-

dig egy kis oligoeén foltot rajzolnak be.

Az irodalmi adatokat kissé részletesebben azért kellett felso-

rolnom, mert észleleteim eltérnek a régebbi szerzk, különösen pe-

dig Herbich felfogásától. A felsorolt szerzk nagyrészt megegyez-

nek abban, hogy a Háromszéki-hegység nyugati peremét az alsó

krétába helyezik. Bár már Hauer is észrevette, hogy a fekete pa-

lák a „Smilnó” rétegekhez hasonlítanak, Paul pedig kimondja,

hogy a Kopac-hegy magasabb rétegei menilit-palák, — az a tény,

hogy Herbich ammonitákat talált, elnyomja a kétked hangokat.

Magam rögtön láttam, hogy a Kovászna-patak által feltárt palák

valóban menilit-palák. Mikor pedig keresni kezdtem a Paul által

is hiába keresett ammonitákat, éppen a Herbich által megadott
helyen, Vajnafalva utolsó házaival szemközt, a fels gát alatt 120

m-re, a Kovászna-patak mindkét oldalán hallenyomatokat találtam.

Ezek a lenyomatok a szferosziderites fekete-palák lapjain találhatók

és egyrészük meghatározható állapotban van. A lenyomatokat

B ö h m-B e m m Boleszláw, lengyel geológus xir volt szíves meg-
határozni, amiért neki ezen a helyen is köszönetét mondok. A talált
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példányok a következ fajoknak bizonyultak: Meletta crenata

H e c k., Meletta (Clupea) longimana Heek., Clupea crenata H e c k.

Több közelebbrl meghatározhatatlan Meletta sp., Gastronemus sp,

Hemirhynchus sp., Nemopetryx sp., Alosa sp.

A fenti fajok igen jellemzek a galíciai, bukovinai és moldo-
vai öligócén fekete palákra, a menilit-palákra. Ezzel beigazolást

nyert, hogy a Kovásznától keletre es fekete palák is valódi öligó-

cén menilit-palák.

Fenti megállapításomat igazolja a palák rétegtani helyzete is.

A menilit-palák ugyanis fedjében vannak azoknak a tarka agyag-
paláknak, amelyek a Kovászna-patak középs szakaszán, a sikló-

pálya alsó talpa mögött csillámos, durva homokkövektl kísérve

bukkannak a felszínre. A vörös-, zöld-, kékes- és lilás színezet
agyagpala kétségtelenül eocénkorú, csupán azt kell eldöntenünk,

hogy a Koch Antal által Erdély területére oly jellemznek tar-

tott alsó, vagy fels tarkaagyag-pala összlettel van dolgunk. (Lásd:

15. p. 172. és 221.) Tekintettel arra, hogy a siklópálya mögötti tarka-

agyag-palákat menilit-palák kísérik, csakis a fels eocénbe tehetjük

ket.*

A fenti megállapításokkal meg kell döntenünk Herbich-nek
egész rétegtani elgondolását. Ezt azonban csak úgy tehetjük, ha
feltételezzük, hogy az általa gyjtött ammoniták csak konkréciók

vo'tak; ugyanis maga Herbich is azt írja a talált kövületekrl,

hogy igen rossz volt a megtartásuk. A palák lapjain talált csomók
és kiemelkedésekrl biztosan megállapíthatjuk, hogy limonit kivá-

lások és nem korállok, a fucuszfélékrl pedig már Paul is, P r i-

m i c s is megmondta, hogy nincsen korjelz értékük.

A Kovászna-patak völgyében talált hallenyomatok nagyobb fi-

gyelemre ösztönöztek és sikerült a Miskei-patak völgyében is meg-
találnom a hallenyomatos rétegeket. Tekintettel arra, hogy M a c o-

v e i és Athanasiu a menilit-palákat a Buzeu forrásvidékétl Ko-
vásznáig egyöntetnek találták és az általuk eocénnek vélt palák
közé a Nagybaszka-patak fels szakaszán már kis oligocén foltot is

belerajzolnak, — nyugodtan vehetjük a Kovásznától keletre es fe-

kete-palaösszletet valódi, oligocénkorú menilit-palának.

*A Magyarhoni Földtani Társulatban tartott eladásom után ér-

tesített Bányai János, hogy neki is sikerült a Berecki-hegységben

Kommandó község mellett ,a Nagybaszka-patak feltárásában hallenyo-

matokat találni. Kérésemre a gyjtött anyagot a m. kir. Földtani Inté-

zetbe küldte ahol jelenleg feldolgozás alatt állanak. Különösen szép

Lepulopus fajok kerültek ki ebbl a gyjtésbl. Bányai János le-

lete is igazolja, hogy a Kovásznától keletre elterül feketepalák, oli-

gocén menilit palák.
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Hangsúlyoznom kell, hogy csak a Kovásznától keletre es
sávra nyilvánítom ezt a véleményt, tehát arra a területre, melyet
bejártam és a szelvényben ábrázolok. A Kovásznától nyugatra es
részek minden bizonyo.ssággal krétakorúak.

Fontos volt számunkra a helyes sztratigrafiai sorrend a terü-

let tektonikai felépítése miatt. Csakis a helyesen értelmezett réteg-

tani sor vezet helyes tektonikai felfogáshoz. Az 1. ábrán vázlatosan

bemutatom a Háromszéki-hegység nyugati peremének metszetét,

ahogy az a dlések alapján kiadódik és ahogyan egyes helyeken

világosan látható is. így érthetvé válik az, hogy miért volt a föld-

2. kép. Pikkelyszeren egymásra torlódott feketepalák vastag’pados ho-

mokk betelepülésekkel. Kovásznai Kántor-bánya, a Fehérk-patak völ-

gyében. (Szerz felvétele.)

rengés a Zágon—Kovászna—Bereck vonalon a legersebb. A Három-
széki-medence egészen fiatal, pliocénkorú besüllyedés. A délnyugat-

ról jöv nyomás nemcsak a Bodoki-hegység kréta homokköveit pré-

selte rá az olig'océn menilit-palákra, hanem a hegység peremi ré-

szén lev menilit-palákat is egymásra pikkelyezte. így jött létre az

a szkibasorozat, melyet a kovásznai pokolsártól a Miskei-pataknak

a Kovászna-patakba való torkolatától még kissé feljebb lehet kö-

vetni. A képlékeny palák a peremen érzékenyen reagáltak a nyo-

mási a, de a hegység belseje felé haladva mindig kisebb és kisebb

a hatás: a pikkelyek átmennek aszimmetriás redkbe, majd ezek is

kisimulnak enyhébb dlés, szabályosabb gyrdésekbe. A szelvény

tehát világosan mutatja, hogy a mozgások a Háromszéki-hegység

peremén voltak a legersebbek. A dlések meredekségét, a telepü-

lés nagy zavartságát egyenes arányúnak kell vennünk a mozgások
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nagyságával, illetleg gyakoriságával. így már a szelvénybl is ki-

adódik, hogy a területet ért földrengések a múltban is a peremvo-

nalon voltak a. legersebbek.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a földrengések mindig a na-

gyobbszabású törésvonalakból indulnak ki. (Eltekintve a ritkább ese-

tektl, midn mköd vulkánok, vagy földalatti üregek beszaka-

dása okozza a rengést.) A tovahaladó rengéseket azután az újabb

törésvonalak kétféleképen befolyásolhatják: ersíthetik és gyengít-

hetik. (Lásd: 20. p. 74.) A Háromszéki-hegység pereme azért szen-

vedett a múltban is olyan sokat a földrengésektl, mert törésrend-

3. kép. Egymásra torlódott homokk- és feketepala rétegek Vajnafalvá-
tól ÉK-re, az iparvasút mellett. (Szerz felvétele).

szere ersítleg hatott a távolabbról kiinduló rengésekre is. Ez az
ersítés úgy értend, hogy a távolabbi fészkekbl kiinduló rengések
a hullámvisszaverdés és összetevdés folytán éppen a peremvonal
mentén gyorsultak meg.

A 4. ábrán a Délkeleti Kárpátok ívének tektonikus vonalait

ábrázolom. A medencék és kiemelkedések, továbbá az uralkodó fo-

lyóvölgyek irányai rendkívül alkalmasak a tektonikus vonalak, el-

ssorban a törésrendszerek hálózatos összeállítására, ez pedig gya-

kori földrengéses területen igen fontos, mert sok számításnak lehet

alapja. A módszert D a u b r é e dolgozta ki elször az észak-francia-

országi földrengéses területre. (Lásd: 9. p. 78.)

Területünkön 3 törésirány uralkodik. A legfontosabb a Har-

gita vulkánsorozatának a hasadéka; ez nagyjából ÉNY—DK-i. A
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Háromszéki-hegység pikkelyvonulatainak homlokvonala és az ural-

kodó csapásirány szintén ebbe az irányba esik. Ez az irány folyta-

tódik Dél-Moldován át Dobrudzsa felé. Földrengéstani szempontból
elsrend fontosságú vonalnak kell tartanunk és nem tévedünk, lia

azt mondjuk róla, hogy a Délkeleti Kárpátok földrengéseinek zöme
ebbl a vonalból indult ki. A második irány az elbbivel csaknem
pontosan 120°-os szöget zár be. Ennek az iránynak különösen az

Olt és a Feketeügy kialakulásában volt nagy fontossága. Ennek men-
tén süllyedtek le a Délkeleti Kárpátok bels ívének medencéi. Való-

ságos él törés, mint azt a nagyborosnyói iszapvulkánok hasadék-

rendszere bizonyítja. A harmadik irány felezi a fenti két irány által

bezárt tompaszöget. Fontossága a Déli Kárpátokban lép eltérbe,

de a folyóvölgyek lefutása mindenütt igazolja jelenlétét.

4. kép. A Délkeleti-Kárpátok bels ívének feltételezett tektonikai irá-

nyai a fiatal-harmadkori vulkánosság-

, a medencék besüllyedése és a

folyóvizek lefutása alapján.

Magyarországon elször Schafarzik Ferenc vont pár-

huzamot a törésvonalak és a földrengések kiindulása között a Dél-

Magyarországi földrengésekkel kapcsolatban. (Lásd: 20. p. 73,74,75.)

Az ÉÉK—DDNy-i irányt hangsúlyozza igen fontos tektonikus irány-

nak. Ezen irány mentén törtek fel az Aldunánál az Orsovát és Me-

hádiát érint magmatikus kzetek. (L. 20. p. 74.) Ha egy pillantást

vetünk az Alduna térképére, rögtön láthatjuk, hogy a Duna Néra-

solymostól a román alföldre való kilépéséig, Guruja-ig csaknem ma-
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tematikai pontossággal illeszkedik be a S c h a f a r z i k-tól oly he-

lyesen megadott törésrendszerbe. Nem véletlen, hogy ezek az irányok
100%-ig fedik a Délkeleti Kárpátok bels ívének törésrendszerét és

egyúttal a középerdélyi tektonikus irányokat is.

Schaf arzik szerint ezek a törések a magyar alföld meden-
céjének folyamatos süllyedése folytán álltak el és „keletkezésük

,

valamint késbbi kitágulásuk nemcsak, Jtogy- ers földrengéseket oko-

zott, hanem nagyszer kitörésekre is nyújtott alkalmat”.

5. kép Meredeken álló szferosziderittel vegyes feketepalák a Miskei-pa-

tak és Kovászna-patak találkozásában. (Szerz felvétele.)

A Délmagyarországi liasadékrendszerek irányszerint teljesen

megegyeznek a Délkeleti Kárpátok bels ívének hasadékrendszeré-

vel. Az utóbbiak mellett történt a Barcaságnak és a Háromszéki-me-
dencének a besüllyedése a pliocéntól kezdve. A besüllyedés lassan

történt; ezt bizonyítja a kézdivásárhelyi mélyfúrásban lév turfa

réteg.
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A felsorolt tektonikai adottságok érthetbbé teszik azt, hogy
miért volt a múltban is a Délkeleti- és Déli Kárpátokban oly gya-
kori a földrengés.

Ivocb Antal sorolja fel elször az erdélyi földrengéseket.

(Lásd: 12. p. 108—112.) A terjedelmes felsorolást nem akarom ismé-

telni, csupán a fontosabbakra mutatok rá. K o c h adatai 1443-ig

mennek vissza.

1473. aug. 29-én Brassóban jegyeztek fel igen ers földrengést.

Több ház összedlt. A földrengés után 5 napig még 7 rengést észlel-

tek egész Eidélyben.

1500—1600-ig 36 nagyobb földrengés volt Erdélyben. Köztük
15-öt Brassóban és a Barcaságon jegyeztek fel, a többit részben

egész; Erdélyben, részben Erdélyben és az egész keleti Balkánon.
1600—1700-ig 21 földrengést sorol fel Koch Antal.
1760—1800-ig 17 az erdélyi földrengések száma.

1802 október 26-án igen ers földrengés rázta meg Brassót és

környékét. Jeitteles így ír errl a rengésrl: 1802 okt. 26-án déli

12 óra 25 perckor igen ers rengés látogatta meg Erdély déli részét,

melynek hullámai tovább rohanva a keleti Európa nagy részén ter-

jedtek el. Templom- és bástyatornyok dltek össze. Botfalván 50-

nél több kház összeomlott. Veresmartnál a földhasadékokból a víz

szökkút módjára tört fel. A Barcaságban több láb széles és több

öl hosszú íöldrepedések támadtak. Bukarestben sok ház, köztük a

Sz. Miklós temploma is összeomlott. (A kir. m. Tud. Társ. Közlönye
I. K. 1860. p. 171—172. Idézés Koch A. nyomán 12. p. 110.)

1800—1880-ig 16 nagyobb rengést említ Koch Antal. Kö-
zülük az elbb említett 1802. évin kívül az 1838 jan. 23án 20 óra

25 perc 30 mp-kor jelentkez volt igen ers és Konstantinápolyban,

Odessában, Jekaterinoslávban és Sebastopolb m is érezték. Bukarest-

ben akkor 42 ember vesztette életét.

A 19-ik század harmadától kezdve már igen pontos adatok ál-

lanak rendelkezésünkre. Koch Antal, majd Schaf arzik Fe-
renc a geológus szemével nézik a rengéseket és kutatják azok

okait.

1879 okt. 10-én 16 óra 46 perckor indult meg az ó-moldovai

földrengéssorozat és rajokban lépve föl 1880 április 13-án, 12 óra

20 perckor sznt meg. A két idpont között Schafarzik Ferenc
szerint 89 földrengés jelentkezett; köztük 17 ersebb volt. (Lásd: 20.

p. 57.)

1880 október 3-án 6 óra 18 perctl 6 óra 30 percig tartott a

nagy középerdélyi földrengés. Ennek kiindulási pontját Koch
Antal a zalatna—torockó—tordai ftörésvonalra helyezi, (L. 13. p.

148.) okát pedig a délkeletrl ható folytonos oldalnyomásban látja,

(p. 147.) A rengés Koch A. szerint több pontból indult ki egyidben,

vagy még inkább kis idközökben, tehát tektonikus eredet, több

fó:zk rengés volt.
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1883 nov. 11-én 17 óra 29 perc 30 mp-kor Krassó—Lúgoson volt

kisebb rengés. (L. 21. p. 55.)

1884 március 9-én 2 óra tájban Brassó és Kézdivásárhely kö-

zött figyeltek meg egy gyengébb rengést. (L. 22. p. 121.)

18S5 május 26-án 9 óra 45 perckor Északerdélyben Zsibó kör-

nyékén pusztított a földrengés. A rengés a Máramaros 'és Bihar
vármegyék közötti hasadékrendszerbl indult ki és Schaf a r z i k

szerint íitkán adódik nálunk olyan eset, hogy a tektonikai viszo-

6. kép. A kovásznai Pokolsár bugyborékoló vízfelületének egy részlete.

(Szerz felvétele.)

nyok és a földrengés közötti összefüggés olyan világosan kimutat-

ható lett volna, mint éppen ennél a rengésnél. (L. 23. p. 32. és 43-44.)

1885 nov. 13-án 20 óra 30 perckor Brassó vidékén éreztek kelet-

nyugati irányban 4 elég ers lökést. (L. 23. p. 45.)

1886 február 22-én 15 óra 30 perckor ismét súlyosabb földren-

gés látogatja meg a Barcaságot és a Háromszéki-medeneét. Koch
A. ezt a rengést abból a törésvonalból származtatja, amelyik a

Brassói-hegység É-i szegélyén ÉNy—DK-i irányban húzódik s amely
mentén a Barcaság és Háromszéki-medence lesüllyedt. (L. 14. p. 8.)

18S6 április 12-én Nagyvárad és Nagyszalonta között rengett

meg a föld. (L. 22. p. 49.)

1886 április 29—£0. között volt a dévai földrengés. A rengés

ápr. 29-én 17 óra 40 perctl ápr. 30. 15 óra körüli idpontig hatszor,

vagy hétszer ismétldött meg. (L. 14. p. 9—11.)

1886 nov. 14-én 20 óra 5—10 perc körül gyenge rengés érte

Temesvár vidékét. (L. 23. p. 52. és 24. p. 301.)
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1887 július 10-én 3 óra 56 perekor Arad és Temesvár között

ersebb földmozgás volt. (L. 24. p. 303.)

1849 dec. 19-én ismét Temesvár környéke szenved a földren-

géstl. (L. 26. p. 1.)

Igen szemlélteten állította össze Schafarzik az 1882

—

1902-ig' terjed idköz földrengéseit. Rövid 21 év alatt a Magyar
Birodalomban 136 gyenge és 28 közepesebb és ersebb rengést figyel-

tek meg. Ebbl szorosabban Erdélyre 5 rengés esik. (L. 26. p. 1.)

Összegezve az 1800—1900-ig Erdélyt ért rengéseket, 23 közepes

és ersebb rengés érte Erdély területét. Természetesen nem számít-

juk be az egyes nagyobb rengések el és utórengés ciklusát, mert

ezeknek pontos összeszámolása úgyszólván lehetetlen.

1900-tól napjainkig csak néhány rengést jegyzett fel az iroda-

lom Erdély területén.

Ettl az idtl kezdve a m. kir. Orsz. Meterológiai és Föld-

mágnességi Intézet veszi át a földrengések tudományos feldolgozá-

sát. R é t h 1 y A t a 1-nak köszönhetjük, hogy gondos gyjtését át-

adta az utókornak. (Lásd a 17a—17g-ig terjed irodalmat.) Réthly
adataiból csak a kiemelked erdélyi és bánáti rengéseket ismerte-

tem.

1900 jan. 29-én 2 óra 15 perckor Vinga—Temesvár környékén.

(L. 17b. p. 5.)

1901 július 23-án Alsótömösön, (L. 17b. p. 12.)

1901 nov. 29-én 3 óra 40 perc körül Nagykároly—Nagybánya
között, (L. 17b. .p. 13.)

1900 jan. 29-én 2 óra 15 perckor Vinga—Temesvár környékén,

(L. 17b. p. 3.)

és 1902 márc. 11-én 21 óra 30 perc körül a Barcaságon figyeltek meg
jól észlelhet földrengést. (L. 17b: p. 18.)

1903

jan. 11—13 között földrengéssorozat volt Nagybánya kör-

nyékén. Az els lökést 11-én 14 óra körül, az utolsót 13-án 10 óra

45 perckor figyelték meg.

1903

június 8-án 16 óra 2 perckor Sepsiszentgyörgy— Bárót

—

Agostonfalva szenved a földrengéstl. (L. 17c. p. 4.)

1903 szept. 13-án ismét Sepsiszentgyörgy—Torja—Zágon vona-

lán lép fel a rengés. (L. 17c. p. 7—8.)

1904 febr. 6-án 3 óra 49 perckor Botfalun és Kovásznán volt

ers rengés. (L. 17d. p. 7.)

1904 ápr. 4-én a nagy balkáni földrengés hullámai rázzák meg
ersebben a Bácskától egészen a Háromszéki-medencéig Délerdélyt.

(L. 17d. p. 8.)

1905 márc. 4-én 3 órakor és márc. 15-én 18 óra 55 perckor ismét

Botfalut rázza meg a földrengés. (L. 17e. p. 6.)

1905

ápr. 11-én 21 óra 10 perckor Temesvárott jelentkezik ki-

sebb rengés.

1906-ban átvette a mikroszeizmikus rengések észlelését és fel-

dolgozását a m. kir. Orsz. Földrengési Obszervatórium. Ettl kezdve
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már a legkisebb rezdüléseket is nyilván tartják és nemzetközi vi-

szonylatban is egységesen számolják ki.

1907-ben jan. 16-án 22 óra 2 perckor Oraviczabánya és Szászka-

bányán lép fel igen érdekes földrengés. Nevezetesen mindkét helyen

egy idben azonos ersség rengés jelentkezett. Feltn, hogy a

két hely földtanilag is kimutatott törésvonal mentén települ. (L.

17g. p. 8.)

7. kép Földrengés által megrongált ház Kovásznán. (Szerz felvétele.)
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E kis felsorolás csak a közepes rengéseket vette tekintetbe, de

ebbl is látjuk, hogy Erdélyben az 1900—1905-ig terjed idszakban
sok rengés volt és ezután rövid szünet állott be.

1915 október hó 9-én 20 óra 30 perc körül Temes és Torontál

vármegyékben kezddött egy rengési ciklus. Ezt a rengést is sok

utólökés követte. A legnagyob utórengés okt. 19-én 9 óra 30 perc

tájban következett be és hatásában még pusztítóbb volt az okt. 9-i-

nél. Karátsonyifalván 120 kémény és 72 tzfal dlt le. Az utórengé-

sek még novemberben is tartottak. Volt olyan nap, amelyiken 6 utó-

rengést is éreztek. (L. 10. p. 733.)

1916 január 26-án 8 óra 38 perckor Erdély keleti részét ismét

ers földrengés érte. Hoffmann Ern szerint (Lásd: 11. p. 166.)

a legersebb rengés a Fogarasi-, Szebeni- és Kudzsiri-havasok határ-

vonalán és abban a sávban volt, ahol az Olt-folyó áttöri a kristá-

lyos-palákat. Hangsúlyozza Hoffmann, hogy különösen a törés-

vonalak mentén lehetett nagy hatást tapasztalni. Jellemezte ezt a

rengést is a csoportosan fellép utórengés sorozat. Az els csoport

január 26-tól február 3-ig, a második február 3-tól 8-ig, a harmadik
február 13-tól 11-ig, az utolsó február 23-án jelentkezett. Egyes he-

lyeken nem múlt el nap rengés nélkül. Verestoronynál, több mint
100 utólökést figyeltek meg. A keletkezés fészkére azt mondja Hof-
m a n n, hogy ennek a rengésnek nem volt határozott kiindulási

pontja; az izoszeiszták olyan szabálytalan lefutásúnk, hogy több

gócpontú fészekre kell gondolnunk.

A 20 éves oláh megszállás alatt a Kelemen-havasokban volt

egy rengésciklus 1925. márc. 31 és 1926 jan. 10. között. (L. 2ja. p. 60).

194 0 októberében jelentkezett a novemberi nagy rengés els
eljele. Okt. 22-én 7 óra 40 perc körül hullámzott végig a Három-
széki-medencén az els elrengés. Vitéz Bánk y Bertalan alez-

redes úr Kovásznán a reggeli borotválkozás közben érzett két-három
hul'ámzó lökést; ugyanekkor a lámpák is ingásba jöttek. Xagybo-
rosnyón ersebb volt a rengés. Kovács Gábor M.Á.V. állomás-

fnök úr elbeszélése szerint 7 óra 40 perc tájban két lökés rázta meg
az állomás épületét oly ervel, hogy annak mind a két kéménye
ledlt.

A második elrengés csak 37 órával elzte meg a frengést.

November 8-án 13 óra körüli idpontra helyezték ezt a rengést a ko-

vásznál észlelk. Kovács Gábor úr Xagyborosnyón 13 órakor

és- lelte, de hozzáfzi, hogy sokkal gyengébb volt, mint a megelz
rengés.

Érdekes összehasonlítanunk a rengést átélt tanúk és a buda-

pesti földrengésjelz inga idadatait. Az adatokat Simon Béla,

az Or z. Földrengési Obszervatórium igazgatója volt szíves rendel-

kezésemre bocsájtani, ezért — kérem — fogadja ezen a helyen is

nagy köszönetemet. Az obszervatórium pontos adatai szerint az okt.

22-i rengés 7 óra 38 perc 18 mp-kor, a nov. 8-i 13 óra 2 perckor érte

el Budapestet. Ebbl az idbl kb. 1 mp-t kell levonnunk, hogy
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az idt Kovásznára vonatkoztassuk. Ezzel szemben a kovásznál meg-
figyelk az okt. 22-i rengést 7 óra 40 perc,—7 óra 45 perc, sokan 8

órára taszik, de elfordult, hogy a napban is tévedtek és okt. 17-re,

vagy 20-ra tették az els rengés idpontját. Elször arra gondoltam,

hogy több elrengés is volt, de az összes tanúk csak egyrl tudtak.

Sokkal jobban rögzítik a nov. 8-i rengést, pedig gyenge volt. Ennek
csak abban látom a helyes magyarázatát, hogy a nov. 10-i fren-
gés oly nagy benyomást tett az emberekben, hogy az alig két nap-

p 1 elbbi kis rengést ehhez kapcsolták, viszont az októberit, mert
régen volt, nem tudták olyan jól rögzíteni.

1940 november 10-én 2 óra 40 perc után köszöntött be a f-
rengés. A budapesti szeizmográf 2 óra 40 perc 28 mp-kor jelezte a
rengést, de utána az ers lökés összedöntötte az ingát s az megállt,

ellenben a kecskeméti inga közel 1 óráig mozgásban maradt.

A szerencsés véletlen folytán a rengést Kovásznán teljes egé-

szében észlelhettem. Röviddel a rengés eltt ersöd, majd halkuló,

leginkább a repülgép távoli motorzúgásához, vagy a távolról jöv
teherautók motorzajához hasonló hangtüneményre lettem figyelmes.

Alig volt idm találgatni, hogy mi lehet a hang, mert egymás után
gyors lökések érték a házat, szobám hullámzó mozgásba jött, az

elbbi hangtüneményhez hozzájárult a mennyezet vasgerendáinak
éles nyikorgása is. A szomszédos szobák egyikében feldlt a vas-

kályha. Kívülrl a lezuhanó kémények és az összetör cserép zaja

is növelte a hangzavart.

Az órámon 2 óra 43 perc volt ekkor az id. Ügy éi'zetem, hogy

a szoba nyugati sarkától a keleti felé tartanak a megismétld hul-

lámos lökések. Be akartam állítani a bánvakompaszt a rengés hala-

dási irányára, de a hullámzás ezt lehetetlenné tette. így csak az

irányt jelöltem meg; ezt az irányt reggel 71°-nak találtam.

Odakint tökéletes szélcsend volt. Mindent tudatosan figyeltem

és így határozottan állítom, hogy a fák levelei meg sem rezzentek.

Teljesen derült, csillagos volt az égbolt is. Reggel 5 óra tájban las-

san elborult az ég, 7 órakor néhány hópehely szállingózott, 1
/2
8-kor

kevés havases esett, 11—12 óra között pedig aprószem, sr es
szitált. Azért emelem ki ezt a feltn légköri nyugalmat, mert a
földrengéseket rendesen nagy atmoszferiális zavarok szokták kí-

sérni. Különösen feltnek a légköri zavarok vulkánikus rengések
esetén. Jelen esetben tehát a feltn nyugalom is bizonyítja a ren-

gések tektonikus eredetét.

Xem szándékom a rengések geofizikai feldolgozása s így csak
röviden foglalkozom hatásaival.

Magam nem láttam a felsoroltakon kívül semmi említésre

méltót. A kovásznai tanúk egy része azonban fénytüneményeket is

látott. Mindkét éjjelir, aki a Pokolsár eltti térségen tartózkodott,

állítja, hogy az égen fénysugarak vilióztak. Magam a jelzett irány-

ban szintén láttam a horizont felett szétterül halvány derengést,
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de ezt a röviddel azeltt letn V* állasban lev holdnak tulajdoní-
tottam.

Nagyajtai Péter ffy Albert úr éles sivító hangot hallott.
Igen valószín, hogy ez a hang az emeletes faház gerendáinak rez-
gésébl adódott. Ilyen hangot én is hallottam még a másnapi, sokkal
gj engébb utórengésnél is, de ez határozottan az épületbl eredt. A
rengésbejött épület még pár percig hallatott apró zörrenéseket, pat-
kósokat, míg helyre nem állt a nyugalmi helyzete.

R á d u j úr Sepsiszentgyörgyön álmából ébredt fel a rengésre.
Állítása szerint ágya teleszóródott a mennyezetrl lehulló vakolat-
tal.

8. kép Iszapkráter Nagyborosnyó mellett. A fényes kétpengs lapocska

az arányokat szemlélteti. (Szerz felvétele.)

A következ helységekben voltak nagy. károk: Sepsiszent-

györgy—Nagyborosnyó—Zágon a kelet—nyugati vonalban; Zágon

—

Papolc—Kovászna—Zabola az ÉÉK—DPNy-i vonalon. Kovásznán
28 ház sérült meg súlyosabban, köztük a 7. képen bemutatott emeletes

épület teljesen tönkrement. A templom tornya mind a négy oldalán

hosszában végigrepedt. A kémények úgyszólván egytl-egyig ledl-

tek. Maksán 3 téglaház is megsérült, ledlt a templom dísztornya
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is. Kézdivásárhelyen is sok a sérült ház, ledlt két gyárkémény te-

teje. Sepsiszentgyörgyön sok tzfallal együtt beomlott a Mikó-

kollégium fizika-termének boltozata. A kollégium lakhatatlanná

vált. (Részletesebb felsorolást lásd: 27 . p. 435—436.)

Földtani szempontból legérdekesebbek a Nagyborosnyó mellett

támadt földrepedések. Ezeket D a n c s fjegyz úr szíves értesítése

folytán a rengést követ napon vitéz B á n k y Bertalan alezre-

des úrral együtt tekintettük meg.

Nagyborosnyó vasúti állomásától Ny-ra kb. 7Ü0 m-re, a cigány-

kunyhók DNy-i szélén találtuk az els repedéseket. Az els repedés

kb. 5 m hosszú, mellette kisebb 60 cm hosszúságú. Mindkét repedé-

sen kékeszöld árnyalatú szürke, csillámos homok tört fel; ezt azon-

ban megérkezésünkig már nagyon összetaposták az érdekldk. Nagy
volt azonban az örömöm, amikor v. Bánky B. alezredes úr hívá-

sára DNy-ra, a nagykiterjedés legel szélére siettem. Itt ugyanis
4—5 iszapkúpocska tanúskodott a repedések folytatásáról. Most már
átkeltünk a patakon és nem kis örömünkre egész sereg szebbnél-

szebb iszapkráter sorozatot találtunk. Egyrésziik magánosán állott,

a zöme azonban egy mintegy 40 m széles övben elhelyezhet és 1.5

km hosszúságban követhet 3—6 m hosszú hasadékon ült. A hasa-

dékok egymással közel párhuzamosan ÉÉK—DDNy-i irányban hú-

zódtak, de sok repedés volt szabálytalan irányú is.

Igen jellemz a repedésekre a szabályos, hullámos lefutás. Ha
a részlethasadékokat összeillesztenk, csaknem matematikai pontos-

ságú sinusgörbét kapnánk. Szerintem ennek okát a hullámzó rengés
haladó mozgásában kell keresnünk. A földrengés hullámai a mély
törésen elhajlást szenvedhettek, de a felette lev lazább pliocén üle-

dékekben tovább siettek, a két mozgás-különbség eredje lehet az oka
a repedések szabályos hullámalakjának. (Lásd 8—10 ábrák.) Minden-
esetre kívánatos lenne, hogy szeizmológusok behatóbban foglalkoz-

zanak ezzel a kérdéssel, mert szerény véleményem szerint sok föld-

rengéstani elem kiszámítását tehetik lehetvé.
A hasadékoknak széles övben való megjelenése arra enged

következtetni, hogy vagy a mélyebben fekv flis kzetekben támadt
nagyobb repedés, illetleg a régi hasadék szétnyílt és a mozgást a
felette lev laza üledékek szórtan vették át, vagy arra is gon-
dolhatunk, hogy az alapkzet kissé felemelkedett és erre a felette

lév homokos, laza üledékek legyezszeren széthúzódtak.

A hullámos lefutású repedések tetején ülnek a kis iszapkráte-

rek. A. kráterek nyitottak. A 2-es mér, acélszalagot minden nehéz-

ség nélkül ledughattam. Az iszapvulkánok magassága 22—23 cm kö-

zött volt, átmérjük a kráternyílás tetején 10—40 cm, alapjuknál
1—2 m. (Lásd: 8—10 ábrák.) A kidobott agyag ezeknél is kékes-zöl-

des árnyalatú, szürke, csillámos homok. A homokszemek nagysága
nem haladja meg a 0.5 mm-t, az ezüstösen csillogó muszkovit pik-

kelykék elérik a 2 mm-t is. Az iszap felületén srn elhelyezett,

apró lyukaCskák látszanak. Ezek az iszapból eltávozó gázbuborékok
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nyomai. Az anyagot ugyanis C0 2 gázzal telített víz dobta ki. majd
a kráternyílásokat a gáz tisztára ki is fújta. Szemtanúk szerint

10-én reggel 9 órakor még mködtek a kis vulkánok.

Felvetdik az a kérdés, hogy milyen módon keletkeztek a fel-

sorolt iszapvulkánok. Erre nézve .legvalószínbb az az elgondolás,

hogy a flis kzetekben jelenlév karbonátos kzetek: mészk, márga,

márgás homokk részben a hegyképz nyomás, részben pedig a mély-

ségbe való bepréselés folytán hhatás alá kerülnek és átalakulnak.

Az átalakulás egyik felszabaduló terméke széndioxid (C0 2 ). A CO,

9. kép. Ezen az ábrán láthatjuk az iszapvulkánok szabályos, hullámos

lefutását. A sinus-görbéhez hasonló megjelenés oka egyelre ismeretlen.

(Szerz felvétele.)

gáz nagyrésze a kzetrepedéseken, a palák elválási lapjain és a rá-

pikkelyezdési síkok mentén állandóan eltávozik. Ezt tapasztaljuk

a Háromszéki-medence szénsavas borvízkútjainál és motettáinál. A
medence belseje felé haladva a fiatalabb üledékek, köztük agyag-

szintek elzárják a gáz útját és az lassan felhalmozódik. Földalatti

gáztartók jönnek így létre a homokosabb szintekben, ahol a C0 2 a

nagy nyomás miatt vízben oldódva van jelen. Amikor a földrengés

hatására repedések támadtak a talajban, a gnz felszabadult a nag>

nyomás alól és feszítereje robbanásszeren kidobta a vizes iszapot.
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A kitörés után a nyomás lecsökkent és pár óráig még tiszta gáz

áramlott a kürtkön, ez fújta ki tisztára a kráternyílásokat. (Lásd:

8—10. ábrák.)

Gondolhatnánk a magmából ered CO,-re is, de ezt el kell vet-

nünk azért, mert egyrészt a Hargita már elég távol esik Nagybo-

rosnyótól és közbe van iktatva a Bodoki hegység flis tömege is,

másrészt abban az esetben, ha magmatikus eredet lett volna a ki-

törés. melegvíznek is kellett volna jönnie és tovább tartott volna

a folyamat.

Hasonló jelenségek a múltban is lejátszódtak a iLáromszéki-

medencében és a Barnaságon, st a régi irodalmi adatok között sok-

kal nagyobbszabású, geizires tevékenységrl is találunk említést.

(12. p. 108.)

Hogy itt a robbanásszeren kitör C0 2
dobja ki az iszapot,

bizonyítani tudom F. Trusheim legutóbb megjelent cikkével is.

(L. 28. p. 318—319.) A német légihader a Lengyelország elleni 1939

szept. 4-én történt támadása alkalmával Prosna és Warthe között a

puha, homokos szántóföldre egy közepes súlyú bombát dobott. A
bomba mélyen a felszín alatt robbant föl és nemcsak merlegesen
fölfelé, a behatoló útja nyomán dobta ki a földet, hanem a robbanás

középpontjától számítva 2, 4, 7 méterre köralakú repedéseket oko-

zott. Ezeken a repedéseken a nagyborosnyói iszapvulkánokhoz telje-

sen hasonló homokkráter sorozatot dobott ki a gáz feszít ereje.

Ha összehasonlítjuk a nov. 10-i földrengést a múltban leját-

szódó Kelet-erdélyi földrengésekkel az 1802. az 1838. és az 1916. évi

rengések hasonlók nagyon ehhez a rengéshez. Különösen ki kell

emelnem a következ közös bélyegeket: a rengés kiindulása a Dél-

keleti Kárpátok küls ívében történt, a bels ív medencéiben is

földhasadékok támadtak, igen sok utórengés követte a frengést. Ha
összehasonlítjuk az 1916. évi földrengés izoszeisztáit (L. 11. p. 164.)

a nov. 10-i rengés izoszeisztáival, sok megegyezést találunk (27. p.

435.) csupán az utóbbi ersebb volt és így a vonalak távolabb esnek
egymástól.

Bvelkedett utórengésekben a nov. 10-i földrengés is. Az els
utórengés 11-én 4 óra körül jelentkezett, de csak kevesen vették észre.

11-én 7 óra 35 perc 33 mp-kor (budapesti id) már sokkal ersebb
utórengés jelentkezett. Az ablaknál álltam, mikor minden zaj nél-

kül két lökés érte a házat. A kb. 140 cm-es lámpazsinór 56 cm-t

lengett ki. A szoba mennyezetében lev vasgerendák éles pattogó

hangot adtak.

A bukaresti földrengési obszervatórium igazgatójának, G.

Demetresc u-nak közlése szerint nov. 10-tl nov. 24-ig 27 utóren-

gést észleltek. Azóta még sok utórengés jelentkezett és még 1941 ja-

nuárjában is olvashattunk utórengésekrl.

Összefoglalva a nov. 10-i földrengés földtani tanulságait, meg
kell állapítanunk, hogy a rengés típusosán tektonikai rengés volt.

A Délkeleti- Kárpátok íve 'egyik legfiatalabb orogén területünk. Az
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a földrengéssorozat, melyet 1443 óta jegyeznek fel a krónikák, hegy-
képz erk hatására jött létre. K o c h A. és Schafarzik F. a
délkeletrl ható nyomásban látják a rengések okát. A jelen rengés-

sorozat több pontról indulhatott ki. Ezeket a helyeket ma még nem
ismerjük, mert Romániából nehéz adatokat kapnunk, de minden
bizonnyal abból a nagy törésbl indultak ki, mely a Dobrudzsái
masszívumot a román alföldtl elválasztja és a Keleti Kárpátokon
át a Hargita vonalában folytatódik. Ez a törésrendszer alakította ki

a Duna, a Prut és a Szeret folyók alsó szakaszait is.

10. kép Iszapkrátersorozat Xagyborosnyó mellett. A kép igen hasonlít

a valóságos, mköd vulkánok távlati képéhez. (Szerz felvétele.)

Hazánkban a rengés a Háromszéki-medence szegélyén az ÉÉK
—DDNy-i és az ÉXy—DK-i törésvonalak mentén jelentkezett leg-

ersebben. A feltételezett törésvonalakat a rengés nemcsak igazolta,

de a Xagyborosnyón áthaladóknak pontos helyét is meghatározta.

Visszapillantva az elmúlt századok erdélyi földrengéseire, azt

tapasztaljuk, hogy a Háromszéki-medeneét és a Barcaságot 100

évenként átlagosan 20 nagyobb földrengés látogatja meg. Ezek a
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rengések bizonyos szakaszokba csoportosulva jelentkeznek. (L. 12.

108—112.) Ezt a tényt nem szabad semmiféle téren elhanyagolnunk.

A nagyobb építkezések tervezi mindig gondoljanak arra, hogy fá-

radságos munkájukat pillanatok alatt döntheti romba a földrengés,

mint azt a bukaresti 14 emeletes Carlton-szálló szomorú példája is

igazolja. A pillanatok alatt összeomló szálloda romjai alatt több-

száz ember lelte halálát.

A Székelyföldön most nagy tervek várnak megvalósításra.

Vizi ermvek, gyárak épülnek majd; ezeknek tervezi a hely meg-
választásánál és a kivitelezésnél gondoljanak arra, hogy földrengé-

ses területtel van dolguk. A japán kormány például földrengési bi-

zottsággal dolgoztatta ki a középületek tervrajzait, hogy az esetle-

ges rengéskárokat elkerüljék.

A tapasztalat azt mutatja, — ezt a földrengéstudomány pon-

tosan, számszeren bizonyítja is — hogy a rengéskárok a törmelékes,

fiatal üledékeken a legnagyobbak és idsebb, szilárd kzeteken a

legkisebbek. Minél kisebb egy kzet repedezettsége és mállottsága,

vagy mállási takarója, annál kisebb károkat okoz a földrengés. Meg-
lep, hogy pusztító földrengések is épen hagynak egyes épületeket.

Ezek az épületek rendesen szilárd, idsebb kzeteken épültek. Kívá-

natos lenne, hogy éppen az erdélyi, hazánk legföldrengésesebb terü-

letén a nagyobb építkezések eltt hallgassák meg a geológus szak-

értt is, mert ezzel sokszor igen nagy késbbi károkat elznének

meg.
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A MECSEKHEGYSÉGI MAGNET1T*

Irta: Dr. Sztrókay Kálmán.

(II. Táblával.)

Az elmúlt év folyamán számos hír számolt be arról, hogy a

Mecsek-hegység északi részében mágnesvask elfordulásra bukkan-

tak. A hír úgy a nagyközönség, mint a szakkörök eltt kell érdek-

ldésre tarthatott számot, mivel köztudomású, hogy hazai nyersvas

szükségletünket még az újabban visszakerült országrészek termelé-

sével sem lehet teljesen fedezni. Másoldalról pedig a mágnesvas

a legkitnbb vasipari nyersanyagok közé tartozik. Mindenképpen
indokolt teliát, hogy az új ásványkincs jelentsége megfelel mér-

legelésben részesüljön, legfképpen pedig az elfordulás ércgeneti-

kai szempontból kell megvilágításba kerüljön.

Az els mintákat t e 1 e g d i R ó t h Károly iparügyi min. taná-

csos volt szíves vizsgálatra átengedni s már a kezdeti eredmények
arra késztettek, hogy a helyszínen saját gyjtést és bejárást végez-

zünk. Idközben pedig a Mecsek-hegység földtanának legelismertebb

kutatója. Vadász Elemér, rövid közlemény (2.) keretében is-

mertette a magnetit eljövetelt. Az érc keletkezésére vonatkozó
véleménye azonban már az els mintáink vizsgálati eredményével
sem állott egészen összhangban.

A vasércanyag a bárányamegyei Magyaregregy határában, a

községtl kb. 1.5 km-nyire NyÉNy-ra, gyérvíz patak meredekfalu
vízmosása alj'n, rögökben, hömpölyökben, egvéb kzetdarabok társa-

ságában fordul el. (1. kén.) Az ércdarabok élesek-szögletesek v. kissé

koptatottak: átlagosan fejnagyságúak. de akadt köztük egy tekin-

télyes, kb. 5 m 3
-es, mintegy 20 t-ás hömnöly is. Mintákat vettünk

az ércanyagokból, az érces kzetdarabokból, valamint a társaságuk-
ban lelt egyéb kzetfajtákból is.

A terület alapos bejárását, a település viszonyainak tanulmá-
nyozását sajnos az id rövidsége és a kedveztlen idjárás nagy-
mértékben akadályozta, így elssorban a keletkezés körülményeinek
tisztázását tartottuk fontosabb feladatnak, mely egyéb gyakorlati

kérdésre is nagy részben válasszal szolgálhat.

A Mecsek-hegység krétaidszaki vulkánosságának részletei

Vadász összefoglaló monográfiájából (1.) és Mauritz (3.)

kzettani vizsgálataiból ismeretesek. A legszembetnbb e vulkáni

mködés termékeiben a nagyfokú bizonytalanság, melyet másképpen
változatosságnak is nevezhetnénk. A kzetek kémiai és ásványos
összetétele alapján szerkesztette meg Mauritz (4.) a differenciá-

* Eladta a Magyarhoni Földt. Társulat 1941. június 4-én tartott

szakülésén.
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ciós diagrammot s kimutatta, liogy a kovasav és alkáliak csökkené-

sével a foyaitos magmájú kzetekhez tartozó fonolitoktól kiinduló-

lag a nozikombites, majd essexites magma termékei is elfordulnak,
st a bázisos jelleg tovább ersödik, a paeifikus és atlanti provincia

határára tehet kzetek és ezen túl is, már tisztára paeifikus jelleg,

ersen bázikus limburgitszer traehidoleritek lépnek fel. Másszóval

a Mecsek-liegység területén igen jellegzetes magma-differenciáció

1 2 3 4 5 6

p 7 f y 1

,m

1. kép. A vaséreelfordulás helyszínrajza. — Die Lhngebung des Eiseu-

erz-Vorkommen. 1. Traehydolerit. 2. Alsó liász. — Unterliassischer

Schichtenkomplex. 3. Malm-titon. — Malm-Tithon. 4. Helvét-torton ten-

geri rétegek. — Helvetisch-tortonische marine Schickten. 5. Alsó helvét

szárazföldi és édesvízi rétegek. — Festlándische u. Süsswasser-Sehichten

(Unt. Helvetien). 6. Lösz. — Löss. 7. A vasérc elfordulása. — Eisen-

erzvorkommen.

jelenségével kell számolnunk, melyet minden valószínség szerint a

hegység tektonikai viszonyai idézhettek el. Erre gondol már
Vadász is a következkben (1. p. 70) : — „Vagyis nem annyira a . .

.

vízszintes elterjedés, mint inkább a függleges tagoltság lehetne

a kzetfajták különbözségének oka. A mecseki rétegösszlet alap-



A inecsekhegységi magnetit 97

hegységének néhány ezer méterre tehet vastagsága elég lehetséget

nyújt ilyen elkülönülésre.” A tény tehát az, hogy a Mecsek mezozoos

vulkánossága nincs egy fkitörési helyhez kötve, hanem megtalál-

ható szerte a hegységnek úgyszólván minden részén, többnyire tek-

tonikai vonalak mentén, leginkább hosszanti telérek alakjában.

A kitörés zöme, magja azonban — mint ezt már V a d á s z is említi

— Kisújbánya—Jánosipuszta közé, a hegység keleti juraperiklináli-

sának közepére teend.

A fentiek elrebocsájtása után az alábbiakban annak bizonyí-

tása lesz feladatunk, hogy a magyaregregyl oxidos vasérclelet olyan

magma-differenciációs termék, mely a terület mezozoos erupció-soro-

zatáriak tagjai közé szervesen beilleszkedik.

A vasércelfordulás helyén úgy az érces anyagból, mint a

környezetében fellép, durva-laza törmeléklejt kzetanyagából min-

tákat gyjtöttünk mikroszkópi vizsgálat céljára.

A kzetminták legnagyobb részének mikroszkópi képe töké-

letesen megegyezik azzal a leírással, melyet Mauritz (3.) a bázi-

kusabb trachidoleritek vizsgálatakor észlelt. Az egyezés olyannyira

teljes, hogy kzeteink jellemzésénél szinte szószerint kellene idézni

az idevágó fejezetet. E kzetek küls megjelenése teljesen bazaltos.

A tömött, majdnem fekete alapanyagba kevés, szabad szemmel lát-

ható porfiros olivin és augit van beágyazva. Az alapanyag mikrosz-

kóppal vizsgálva kis augitprizmákat, kevés bázikus plagioklász-

táblát, sok magnetitet tartalmaz. Ezenkívül zavaros-sárgásra mállott

kzetüveget figyelhetünk még meg. Változatosságot az egyes hasonló

minták között csak abban lehet találni, hogy némelykor porfiros

földpátok (labrador-bytownit) is társulnak a mikroszkópos elegy-

részekhez, az alapanyagban pedig az ércek mennyisége nagyon fel-

szaporodik és a jánosipusztai (északi) árokból régebben vizsgált k-
zethez hasonlóan, az ércek (magnetit-ilmenit) a legszebb növekedési

alakzatot árulják el: háromszöges-négyszöges rácsozatban, jégvirág-

szer képletben járják-szövik át az alapanyagot. Ezeken kívül több

kzet augitbeágyazása homokórás felépítés, a szegély legtöbbször

ibolyásszín titánaugit. Nem ritkán az olivin szerpentinesedett, vagy

a szerpentin külön kis szigetekként is fellép.

Fontos azt kiemelnünk, hogy ezekben a sötétszín kzetekben
általánosan elterjedt elegyrész az a zavaros-zöldes, izotrop, üvegszer
anyag, mely a tiszta magnetit-érc vékonycsiszolataiban is mindenütt
elfordul, azaz valami bázisos üvegnek tekinthet, mely ott van a

kivált színércek mellett is. Az érces mintákból készült vékonycsiszo-

latokban egyébként az érc mellett az elbbi sárgás-zöldes üvegen

kívül csak kalcitot lehet megfigyelni.

A fenti sötét bazaltos kzetek csiszolatait Mauritz Béla
szíves engedelme alapján a régebbi készítményekkel összehasonlít-

hattam s a teljes egyezést még az is tökéletesítette, hogy azokat

az elegyrész-variációkat, melyek a Jánosi-puszta, Márévári-völgy,
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Síngödör-völgy stb. ersebben bázisos kzeteiben jelentkeztek, itt is

megfigyelhettük,

Azonban fontos felemlítenünk azt, hogy a vasérclelhely terü-
letén, a ferderétegzés lejt anyagából nemcsak a fentemlített, két-

2. kép. A magmadifferenciáció területének vázlatos alaprajza. — Sche-

matische Darstellung des Gebietes dér magmatischen Differentiation.

1. Limburgitoid-trachidolerit. 2. Trachydolerit. 3. Phonolit. 4. Andesit,

5. Az ércelfordulás helye. — Fundort des Eisenerzvorkommens.

ségteleniil a krétavulkánosság bazaltos (limburgitoid-trachidolerit-)

kzeteit lelhetjük fel. Az érchömpölyök társaságában — kisebb

mennyiségben — egyéb kzetdarabok’ is vannak. Ezek megtartási

állapota azonban sokkalta rosszabb, hogysem közelebbi meghatáro-
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zásuk lehetséges volna. Annyi bizonyos, hogy egészen elüt a gene-

zisük, st nem is egy, de legalább kétféle erupció termékei. Szövetük

szemcsésebb, világosabbak és ersén elváltozottak. Egyik fajtájuk

inkább porfiros; nagy, részben v. egészen átalakult földpátokkal,

az alapanyagban csak epidot, klorit, pennin és érc ismerhet fel.

Ugyancsak porfirosabb szövet, de még savanyúbb az a kzet, mely-

ben nagy, mái ltt földpátok vannak, az alapanyag pedig: földpát,

kvarc, kevés érc és csillám. Mikroszkópi képe alapján porfirit v.

ortofir lehetne, tehát már a gránitmagma terméke.

Egy másik világosabb szín kzet határozottan mélységi,

szemcsés megjelenés. De szintén mállott; még felismerhet elegy-

részek: földpát, kvarc, csillám, apatit, másodlagos kaiéit és zoizit

v. epidot. — Az bizonyos, hogy ez utóbbi kzetek a fentebb említett

bazaltos fajoktól merben különböznek s egészen más genezisbl

származtak ide az érctörmelék mellé. Tehát ésszer ket mindjárt

elkülöníteni és egyelre figyelmen kívül hagyni.

Ha M a u r i t z kzettani vizsgálatát petrokémiai szempontból

végigkövetjük, szinte önkéntelenül egy klasszikus magma-differenci-

ációs folyamat képe bontakozik ki. Els idevágó munkájában már
fontos megállapításokat tesz (3. p. 166), mikor kijelöli az erupeiós cik-

lus magját (Jánosi-puszta—Egregyi-völgy középtája), melytl távo-

lodva a kzetek kémiai jellegében az alkálik mellett a kovasav emel-

kedése jelentkezik. Klasszikus érvény második dolgozatában pedig

(4.) már felállítja a differeneiációs diagrammot is, megjelölvén ben-

ne az alkáli provinciába tartozó kzetek összetételének változását és

következtetésében kifejti, hogy kívülrl az erupeiós mag felé haladva

,.a jánosii (észak) bazaltos trachdolerit már elvesztette a kimondoltan

foyaitos jellegét, magmája a pacifikus normálgabbroid és az atlanti

essexit-gabroid magma közé illeszkedik be; a legbázikusabb máré-

vári limburgitoid-trachidolerit magmája pedig a theralitgabbroid cso-

portba tartozik. A legbázikusabb kzetek az egregyi és jánosii (dél)

limburgitoid-trachidoleritek; magmájuk hornblendites, tehát már nem
atlanti, hanem pacifikus jelleg . .

,”1 Azaz a magmaelkülönülés folya-

matát a két nagy kzetprovincia érintkezési területéig sikerült ki-

nyomozni, ahol már a monomineralikus (piroxénit, augitit, ércek stb.)

kzeteké a fszerep. így tehát érthetk a vizsgált kzetek rendszerezé-

sében felmerült nehézségek, hiszen nyilvánvaló, hogy az eruptívum
határozott differeneiációs kényszer hatása alatt merevedett meg s

ilyenkor a megszilárduló kzet jellegét a fizikai-kémiai körülmények
mozzanatainak igen változékony állapota szabja meg.

A magma differenciációjának elidézésében a ftényezköh
kívül (kémiai összetétel, hmérsékletváltozás és lehiilési idtartam)
igen nagy jelentsége A

T^n a geológiai környezetnek is. Ismeretes,

hogy az elkülönülés leginkább az ú. n. frakciónál! (szakaszos) kris-

1 L. c. p. 242.
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tályosodás által jön létre. Azaz a magma lehlésében elérkezik a
kristályosodási szakasz állapota, a folyékony és kristályos fázis
között mindjárt megindul valamilyen formában az elkülönülés
mechanikai folyamata. A gravitációs elkülönülés állandóan mködik,
a könnyebb kristályok emelkednek, a nehezek süllyednek. De ez az
elkülönülés nem szokott „in situ” lejátszódni, hanem ahogy azt sok
megfigyelés és tapasztalat bizonyítja, a magmatzhely és a kitörés
helye közötti úton bontakozik ki egészében (6. p. 61). Ebbl tehát
arra következtethetünk, hogy csak azokon az eruptív kzetterülete-
ken lehet differenciációval számolni, ahol a geológiai körülmények
azt elmozdították. ?dásszóval a lehlés nem hirtelen következett be
és — ami ezzel szorosan összefügg — a megszilárdulás helyéig a mag-
mának hosszabb-rövidebb utat kellett megtennie s különféle kzete-
ket harántolnia.

Ha elfogadjuk a geokémiának újabb, általános érvény fel-

tevését, hogy minden kzet egy, a bazaltos törzs- (s-) magma deri-

vátuma s belle mindenfajta kzet leszármaztatható a megfelel dif-

íerenciáeiós folyamat és geológiai környezethatás révén, akkor úgy
tetszik, hogy a fentiek összegezése révén sikerült megközelítenünk a
feladatunkra adandó választ. Barth szerint (6. p. 74) a magma
egyik gyakori lekülönülési vázlata „nem orogén” területen ez:

hozni t alkáli-trachit —yfonolit. Bár alkáli-kzet keletkezése arány-

lag ritkán jön létre, mégis az idevágó diagrammok és helyi körül-

mények figyelembevételével ez a képlet volna a mecseki mezozoos

eruptivekre legmegfelelbb.

így tehát, ha a fenti (2. sz. kép) vázlatot vesszük szemügyre,
melyet M a u r i t z kzettani vizsgálatai és Vadász térképezése

alapján szerkesztettünk, a következket mondhatjuk. A Mecsek-hegy-

ség els. ers diszlokációjának idején, az alsókréta idszakban bázi-

sos („bazaltos”) magma feltörése következett be. A feltörés közép-

pontja — miként azt több szerz is megállapította már — a Jánosi-

puszta—Kisújbánya közé es területre helyezhet. A bazaltos magma
feltörésekor azonban elkülönülést elidéz fizikai-kémiai és geológiai

tényezk játszottak közre s így lehetséges az, hogy a kovasavban
gazdagabb fonoli toktól a legbázikusabb kzetekig több változat és

átmenet keletkezhetett. De a differenciáció legels szakaszának ter-

méke is felszaporodhatott: színére, magnetit alakjában. A térképváz-

latról tehát kitnik a középtl távolodó bázisos jelleg; kitnik azon-

ban az is, hogy a körkörösen elhelyezked savanyúbb tömegek sorába

szervesen beilleszkedik a komlói andezit erupciója. Tehát úgy ez,

mint az idevágó differenciáéi ós diagrammok felhatalmaznak ben-

nünket arra, hogy a komlói andezit anyagát is differenciációs ter-

méknek tekintsük, s bár kissé késbben, a harmadkor eleién került

megszilárdulási helyére, azonban . . . „egy a már az alsókrétában meg-
lév hasadék újraéledése során.” 2

2 Va d á s z, 1. c. p. 72. .
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A mágnesvas ércmikroszkóp ia i vizsgálata kapcsán a fentebb

elmondottakhoz újabb bizonyítékok sorakoztak.

Az ércanyag vizsgálata alkalmával a kvetkez ércfajták vol-

tak megállapíthatók:

magnetit
hematit

pirít

tvasérc
barnavasérc

Fe 0 . Fe., 0,

Fe., O,

Fe S.,

Fe., 0
;!

. H., 0
Fe., 0 3 . xH, 0

A magnetitre általában jellemz az ersen automorf jelleg.

A szemnagyság nagyon változó; a legnagyobb szemek mérete sem

3. kép. Martitosodott magnetit. — Martit isierung von Magnetit. 2D0 : 1.

Olajimmerzió. — Ölimmersion.

igen haladja meg a 1

/2 nnn-es nagyságot. A reflexiós szín meglehe-

tsen változik, leggyakoribb azonban az ersebb vagy kissé gyen-

gébb rózsásbarna színárnyalat, mely a szét nem elegyedett Ti-tarta-

lomnak a jele. Ikerlemezesség nem volt megfigyelhet s ez a magas-
hmérséklet magmadifferenciációs eredet mellett bizonyít. Jelen-

ts azonban a kristályok zónás felépítése. A zónásság két eredetre

vezethet vissza: 1. A növekedés közben a kémiai összetétel válto-

zására, azaz a Ti-tartalom, esetleg kevés Mn-tai*talom ingadozására.

2. Éles zónahatárokat hoztak létre a növekedési sebességváltozások.

Az elsben' említett zónásság h'elyenkint különösen igen finom rajzéi
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és több esetben megfigyelhet volt, hogy a kristály termete a nö-
vekedés közben megváltozott: (110) — (111). — Etetéssel (conc.HCl,
2—3’) lehet e jelenséget leginkább feltnvé tenni, amikor egyúttal
az is megfigyelhet, hogy a mágnesvas kiválásában több generáció
sorakozik egymásra. A nagyobb, automorf kristályok mindig a leg-

késbbiek, de bels magjuk legtöbbször lukacsos, vagy idegen
anyaggal (szilikátokkal) van kitöltve. (L. tábla 3. sz. kép.)

Genetikai szempontból igen fontos, hogy semmiféle Ti-szét-

elegyedést nem lehet megállapítani, ami azt jelenti, hogy e magma-
tikus kiválás ércanyaga nem mélységi kzet koncentrációs terméke,
mert nem állt módjában a feles Ti-iónt kristályrácsából kiközösíteni.

4. kép. Hematit-lemezek csoportja a magmetit felületén. — Fácherförmig
geordnete Hematit-Lamellen an dér Oberfláche des Magnetits. 120 : 1.

Az ércanyag egyedeinek füzérszer felsorakozása viszont

(amikor a hézagokat-közöket szerpentinszer anyag v. kaiéit tölti

ki) szintén azt bizonyítja, hogy a magma elskristályosodási érc-

anyagának felszaporodása történt.

Martit. Majdnem minden magnetit-szemcsében a martitosodás

jelenségét figyelhetjük meg. A martit a hematit-molekula (Fe 2
0 3 )

kiválása a magnetit kristályokon belül. A martit-képzdmények
kétféle módon keletkezhetnek:
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1. A niagnetit megszilárdulása utáni átalakulással s ebben az

esetben leginkább a lyukak, repedések mentén vékony lemezek

-hálózataképpen jelentkezik. A lemezkék az oktaéderlapokkal pár-

huzamosan helyezkednek el s az érccsiszolatban háromszögalakú
képletek alakjában figyelhetk meg. (L. tábla 1. sz. kép.)

2. A niagnetit kiválásával egyidben is keletkezik s ilyenkor

a növekedési zónásság tagjai közé periodikusan beilleszkedik, avagy
kis szigeteket alkot s a kristály magja körül, vagy azon kívül is,

kisebb-nagyobb mennyiségben felléphet. (L. tábla 2. sz. kép.)

A magyaregrcgyi niagnetit vizsgálatánál az tapasztalható,

hogy a martitosodásnak fenti, mindkét alakjával számolnunk kell.

St ugyanegy kristályon belül mindkett megfigyelhet, leginkább

akként, hogy a zónásan sorakozó hematit-lemezek között utólag

keletkezett hálózatos martit alakult ki. Ez a jelenség olyan elre-

haladott stádiumban is felléphet, hogy a magnetitkristály teljesen

hematittá alakult és magnetit utáni hematit-pszeudomorfózának

látszik. Az egyidben keletkezett liematit-szigetek kiválását étetés-

sel még jobban kiemelhetjük, amikoris kitnik, hogy a hematitot

a magnetit növekedési zónái megkerülik s így mintegy beleépítik

a magnetit-kristályba. Általában a martitosodás helyenként nagyon
elrehaladott fázisban van. (3. kép.)

De a hematit a mágnesvason kívül is keletkezett, éspedig

helyenkint nagyobb mennyiségben. Azonban közvetlen kapcsolatban

marad mindig a magnetittel. Legyez-kéveszer lemezsorokban cso-

portosul a magnetit felületéhez; avagy a szórványosan fellép mag-
netit-kristálycsoportokat kötik e lemezek szilárdító szerkezetként

egymáshoz. Nem ritkán egyes, másodlagosan keletkezett, héjgs szer-

kezet mágnesvas-csoportokat a madárfészekre emlékeztet képletek

gyanánt veszik e lemezek körül. (4. kép és tábla 4. sz. kép.)

A pirít igen alárendelt mennyiségben fordul el. Kitnik,
hogy a magma-olvadékban igen kevés kén volt jelen s ez a diffe-

renciációs folyamat megindulása elején, nagy affinitása réven a

vasat magához vonta. Vele indult meg az érckiválás: egynéhány
magnetit-kristály magvában parányi, néhány ,u nagyságú pirit-

csirát lehetett megfigyelni. Csupán egy alkalommal sikerült kissé

nagyobb mennyiségben egy pirit-szigetet megfigyelni, de már kris-

tályalak nem volt felismerhet, mert repedések, bomlástermékek
szabdalták keresztül. Annyi azonban látható volt, hogy a megmaradt
ép részek elsdleges kiválások, mert ers, villogó reflexük elárulta,

hogy semmiesetre sem lehetnek másodlagos keletkezés termékei. —
Egyébként a pirít csekélymérték fellépése várható is volt, mivel a

szulfidos kiválások redukáló hatása miatt martit nem képzdhetett
volna!

Az átalakulási termékek közül a fakószih’ke szín, barnás-

vörös-gyantasárga bels reflex limonit majdnem minden mintában
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megtalálható; mellette az élénkebb bels reflex tvasérc („Nadel-
eisenerz”) is gyakori. Ez utóbbi reflexiós pleochroizmusa, aprószem-
csés vagy rostos felépítése alapján jól megkülönböztethet. A másod-
lagos (mállás-)-termékek a vasérc elfordulásához és települési kö-

rülményeihez viszonyítva csekély mennyiségben vannak képviselve.

*

A vizsgált ércanyag genetikai bélyegeit összegezve megálla-

píthatjuk, hogy ersen bázikus magma elskristályosodási szakaszá-

ból összehalmozódott, aránylag gyorsabban lehlt — nem mélységi

kzethez kötött — oxidos érckiválással állunk szemben. Tehát nem
iátszik valószínnek Vadász (2.) ama feltevése, hogy a Velencei-

hegységben talált vasérchez hasonlóan ez ércet a Mecsekhegység
északi felében felszínen volt gránitos alaphegység kzetének elkülö-

nülési termékeként kell kezelnünk. Azonban nemcsak a fentiekben

hangsúlyozott jellegzetességek: a szételegyedés (magnetit-ilmenit)

teljes hiánya; magas Ti-tartalom; kristálycsoportok fzérszer
több generációban való felsorakozása; a szulfidok hiánya stb. bizo-

nyít a fiatalabb, bazaltos törzsmagmából való eredet mellett, hanem
az ércanyag körül megfigyelhet ugyanazon kzetüveg is, mely a

bázikus trachidoleritekben is megtalálható. Nem kevésbbé hang-

súlyos érv még az is, hogy ezen az eruptív kzetterületen, ahol a

differenciációnak egyik legszebb példáját látjuk felsorakozni, el-

eddig szinte hiányzott az elskristályosodási fázis érces terméke.

Igaz, hogy a mai lelhelyen lév miocén törmelékanyagban

neki idegen, más magmából származó, világosabb és mélységi erup-

tívumhoz tartozó kzeteket is lelhetünk, azonban ez a csekély arányú

és nagyon elváltozott megtartású kzetekbl álló törmeléktársulás

még nem szolgáltat dönt fontosságú ellenérvet a fenti megálla-

pításhoz.

A vasérc a mai lelhelyén kb 30—40° alatt északnak dl, álta-

lában K—íNy csapású, laza agyagos padokkal váltakozó, durva tör-

melékben található. E törmelékes kzet konkordáns helyzet a hegy-

ség gerincén kibukkanó meszes-márgás helvét-torton rétegekkel.

Feltehet tehát, hogy e miocénkori változatos rétegsornak fiatalabb

tagozatához tartozik s helyzetét illeten is szervesen beilleszkedik a

környéki miocén képzdmények hegyszerkezeti elmozdulásai

közé. Azonban a törmelékes üledéksorozatnak csak néhány méter

vastagságú részletében lelhetk fel a vasércdarabok, melyet az er-

sen bevágódó patak eróziója csak kis területen tárhatott fel. A terü-

letnek vázlatos szelvényben való ábrázolása magyarázza az elmon-

dottakat. (L. 5. sz. kép.)

Vadász megállapításával tehát nincsen összhangban (2. p.

201.) a fenti vizsgálati eredmény, mert véleménye szerint: „A me-

cseki mágnesvask credo' e... az alsó k vétab' 1
i vulkánossággal alig-



A mecsekhegységi magnetit 105

ha hozható összefüggésbe, mert ennek nagy területen található ter-

mékei, természetes és mesterséges föltárásokban semmi erre utaló

nyomot nem mutatnak”. A fentiek felsorolása után a választ erre

a véleményre meg csak azzal kell kiegészítenünk: igaz, hogy a mai
érclelet a krét kori magmafeltörés fcentrumától légvonalban mint-

egy 4—5 km-nyire van, azonban éppen az összefoglaló mecseki

monográfia emeli ki a mediterrán idszak nagy térszínformáló, le-

taroló mködését s könnyen lehetséges, hogy az érc elsdleges term-
helye egészen lepusztult, anyaga a lepusztító erknek esett áldozatul.

A lepusztulás alkalmával esetleg helyben maradt elsdleges érc-

kiválási maradékot pedig a gazdagon felgyüleml üledéksorozat

ÉÉNy

5. kép. A magyaregregyi vasércelfordulás szelvénye, a helvét-torton

rétegek; b magnetit-hömpölyök feltárása. — Profil des Magnetitvorkom-
mem (/ Helvetisch-tortonische Sehichten; b Aufschlüsse dér Erzgerölle.

lepte be. Az ilyen bazalt-differenciációs ércmag-elfordulás egyéb-
ként igen értékes geokémiai jelenség volna. Bizonyítja ezt, hogy egy
a mecsekihez nagyon hasonló érckiválási elfordulást az Odenwald-
ban, Burg Frankenstein mellett (8. p. 187) természetvédelmi terület-

nek nyilvánítottak s mint értékes természeti ritkaságot külön meg-
becsülésben részesítik. A fentemlített kis szállítási távolság is össz-

hangban áll az érces darabok és a társaságukban elforduló trachi-

dolerites kzetek éles-szögletes külsejével, valamint a nagy, több

t-ás érc-rög is csak csekély távolságról kerülhetett oda. Míg a

világosabb szín, szemcsés szövet, egyéb törmelékdarabok kopta-

tottak és ersen mállottak.

összefoglalás. A Mecsek-hegység északi peremén, Magyar-
egregy községtl ÉNy-ra, mély vízmosásban lelt vasércdarabok és

a társaságukban lév kzettörmelékek vizsgálata alapján az mond-
ható, hogy a vasérc, mely magnetitbl, hematitból és barnavesérc-

bl áll, a mecseki krétakorú bázikus vulkáni feltörés els-differen

ciációs terméke. Az ércmikroszkópiai vizsgálatok, kzettani és kzet-
kémiai megfontolások egybehangzóan ugyanezt látszanak bizonyí-

tani. A vízmosás által feltárt hegyoldal északnak dl lejttörme-

léke jól hozzáilleszthet a környék miocén üledéksorozatához és

a belle kikerül érc, valamint vele „vérrokon” kzetdarabok nem
nagy távolságról kerültek mai helyükre.
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Jóllehet a differenciációs ércfelszaporodás mennyiségét fel-

becsülni nem igen lehet, mégis a földfelszín egyéb, hozzá hasonló
természet képleteibl és a környéki eruptív kzetek ismeretébl
arra következtethetünk, hogy ez érc, mint ásványi nyersanyag nem
számottev. E mellett szól az a régi, felhagyott, beomlott táró is,

melyet régebben, bizonyára felkutatási célból a meredekfalú lejt
oldalában, rétegcsapás mentén nyitottak volt. Az érc eredeti term-
helyét nem ismerjük, legfeljebb sejteni lehet csak. Esetleges fel-

kutatása csak geofizikai felmérések segítségével volna elvégezhet.

(Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-kzet-
tani Intézete, 1940.)

IRODALOM — LITERATUR.

1. V a d á s z, E.: A Mecsek-hegység. Bp. 1935. M. kir. Földt. Inté-

zet. — 2. Vadász. E.: Mágnesvask a Mecsek-kegységben. Bány. Koh.

Lapok. 1940. 73. p. 201. — 3, Mauritz B,: A Mecsek-hegység eruptívus

kzetei. M. kir. Földt. Intézet Évkönyve. XXI/6. p. 153—190, — 4,

Mauritz. B.: A magmatikus differenciáció a ditrói és a mecseki

foyaitos kzetekben. Magy. tud. Akad. Math. term.-tud. Ért. 41, p,

241—252. — 5. Takáts, T.: Essexit a Mecsek-hegységbl. M. tud. Akad.

Ma/th. terrm-tud. Ért, 50. p. 617—634. — 6. Bárt h—C orrén s—E s k o 1 a:

Die Entstehung dér Gesteine. Berlin, 1939. — 7. Berg, G.: Vorkom-
men und Geochemie dér mineral. Rohstoffe. Leipzig, 1929. — 8. Rosen-
buscb, H.: Elemente dér Gesteinslehre. Stuttgart, 1910. — 9. P á 1 f y,

M.: Mágnesvasércnyomok a Velencei-hegységben. Term. tud. Közlöny.

55. 1925. p. 233—235.



107

ADATOK AZ ERDÉLYI DÁCITOK ISMERETÉHEZ.

Irta: Dr. Csíki Gábor.

(A III—IV. táblával.)

A dácit kzetet elször tanulmányozott elfordulási vidékérl,

Erdély régi történelmi nevérl: „Dacia” nevezték el.

Majdnem 80 éve annak, hogy Hauer és S t a e h e alapvet
munkájukban elször az ú. n. idsebb „quarctrachitok” kzetcso-

portját „dácit” néven foglalták össze; egyúttal körvonalazták a k-
zetcsoport fogalmát is. Azóta több idegen és fleg magyar petrográ-

fus foglalkozott az erdélyi dácitokkal és sok fontos adattal gazdagí-

totta a rávonatkozó ismeretet és irodalmat.

Feladatomnak tekintettem, hogy az erdélyi dácitokra. vonat-

kozó ismeretek bvítésére néhány újabb adattal én is hozzájáruljak:

N i g g 1 i szerint, a dacitok az alkáli-mész-magma csoportjába

tartoznak; mégpedig a mérsékelten savanyú yosemititos- normál
granitos-dioritos trondjemitos kzetosztályok közé. Különösen a di-

oritos magmacsoport trondjemitos osztálya az, ahová X i g g 1 i a

legtöbb dácitot sorozza.

A geológusok közül sokan foglalkoztak az erdélyi dácitokkal;

részletesen tanulmányozták: Hauer és Stache, akiktl az elne-

vezés ered (1863), Kichthofen, aki már elttük leír több kze-
tet, melyeket aztán k dácit néven neveztek el. Tschermak és

Dlte r „quarc-andezit” néven írják le az erdélyi dácitokat

(„quarzfíihrende Andesite”). A magyar geológusok közül fleg K o c h
Antal, P r i in i c s György, P á 1 f y Móricz, P a p p Károly,
Rozlozsnik Pál, Szádeczky Gyula és Szentpétery
Z s i g m o n d azok, akik geológiai felvételeikben említenek és leír-

nak erdélyi dácit elfordulásokat.

Az erdélyi dácitok elfordulását Koch Antal nyomán a kö-

vetkez módon tekinthetjük át:

1. a Vlegyásza-Bihar hegység északi része: a Vlegyászai dá-
citterület,

2. az Erdélyi Érchegység déli része: a Csetrás dácít-területe,

3. a Radnai havasoktól délre: az Órádnál dácit-ter illet,

4. a Nagybánya környéki dácit-terület.

Ezenkívül vannak még kisebb dácit-elfordulások, melyek

vagy elszigetelt kitörések, vagy az egyes nagyobb dácit-területek-

hez kapcsolódnak. Ilyen pl. az Offenbánya-környéki dácit-terület, a

Vlegyásza-Bihar-hegység keleti szegélyén fellép telér-dácitok terü-

lete. Egészen alárendelten fordul el dácit a Kelemen-Hargita ande-
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zit-vonulatnak néhány pontján. Egyedülálló elfordulás a Csicsó-

hegynek riolitos dácit-kitörése, Szolnokdoboka-megyében Rettegtél

ÉNy-ra.
Ezeken a területeken elforduló dáeitok szövete a következ:

1. Granito-porfiros dácit: ebben a porfirosan kiváló ásványok
túlsúlya miatt az alapanyag teljesen a háttérbe szorul és ezáltal a

kzeteknek gránitos külst ad. Ezek a kzetek általában szürke szí-

nek zöldes vagy kékes árnyalattal. Képviselje: a kissebesi dácit.

2. Porfiros dáeitok: ezeknél a kiváló ásványok közép- vagy
apróbb szemek s az alapanyag szintén alárendelt; andezites külse-

jek és ezek a legelterjedtebbek. Ezek a kzetek sötét-szürkék, bar-

nák. n:ha majdnem feketék. Jellegzetes képviselk: a kissebesi és

hodosfalvi fekete dácit és a Bogdán hegység dácitja.

3. Riolitos dáeitok: ezeknél a tömött porcellánszer vagy sza-

rúköves alapanyag túlnyomó a gyéren kiváló nagy ásványos elegy-

részekkel szemben. Ezek közül a porcellánszer alapanyagú dáeitok

világos szürke színek, ilyen az oláhszentgyörgyi dácit; a szarúkö-

ves alapanyagúak pedig sötétszürkék ilyen a Vlegyásza-csúcsi rio-

litos dácit. A színes elegyrészek szempontjából legelterjedtebbek az

amfibol-dácitok és az amfibol-biotit-dácitok; míg a biotit-dácitok

ritkák (Oláhszentgyörgy). Ásvány-chémiai szempontból (kvarctar-

talom szerint) megkülönböztethetk: 1. jellegzetes, szószoros értelem-

ben vett (típusos) dáeitok, ezek közepesen savanyúnk és fleg gra-

nito-porfirosak. 2. riolitos dáeitok: ezek savanyúbbak és a riolitok

felé való átmenetet képviselik. 3. dacitoidok: melyek bázikus, an-

dezites dáeitok és az andezitekhez való átmenetet képviselik. A dá-

citok ri kán üdék. Többnyire zöldkövesedés felé hajlók vagy teljesen

zöldkövesedettek.

A vlegyászai dácitterület.

Az erdélyi dácit-kitörések legnagyobb területe a Vlegyásza-

Bihar-hegység északi része, a Vlegyásza hatalmas dácit vonulata.

Ez egy DDNy—ÉÉK irányú, 35—40 km hosszú ékhez hasonlít, mely-

nek 23 km-es alapja délen van és észak felé állandóan keskenyedve,

Hod^sf lvánál éri el a csúcsát. Központját a Vlegyásza 1838 m ma-

gas dómja képezi. Keletrl a Kalota-patak szegélyezi, délrl a Me-

leg Szamos, nyugatról pedig a Jád-patak völgyének vonala hatá-

rolják. Ez egy kb. 580 km2 terület hatalmas tömeg, melynek fel-

építésében majdnem egyedül a dácit és változatai vesznek részt. Az
itteni dáeitok igen változatosak, amennyiben mind a három fentebb

említett szöveti módosulat elfordul és pedig úgy, hogy ezen módo-

sulatok bizonyos szabályszerséget követve vesznek részt a Vlegyá-

sza tömegének felépítésében. Ugyanis általában véve a gránito-por-

firos változat a terület legmélyebb helyein uralkodik, úgymint a

Sebeskörös mentén lev kbányákban, a Sebes-patak völgyében,

majdnem Rekicelig, a Drágán völgyében pedig egészen Lunkáig.
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Ezekrl a legmélyebb helyekrl a Vlegyásza központi csúcsa felé

emelkedve észre lehet venni, hogy a granito-porfiros változat át-

megy a közép-porfiros dácitba és uralkodó kzet a Vlegyásza töme-

gének derekán. Ez a kzet alkotja a Sebes-patak jobbpartján vonuló
Bogdáu-hegységet aztán Hodosfalva, Bogoséi, Tranis, Viság és Se-

besváralja magaslatait. Végül a riolitos-módosulat, mely fleg a

legmagasabb pontokon: a hegytetkön, a Vlegyásza- és Verfurásu-

csúcsokon található.

A Vlegyásza dácit-területéhez kapcsolódik két kisebb dácit-

terület is. Az egyik, mely szorosabban kapcsolódik a fvonulathoz,

a Vlegyásza-Bihar-hegység tömegének keleti szegélyében elszórtan

és elég számosán fellép telér-dácitok eljövetele. Ezek különböz
vastagságban törik át a vonulatot kísér kristályos palák (csillám-

palák) övét. A széles telérek szövete: mikrogranitos-holokristályos

porfiros, a keskeny teléreké pedig felzites, vagy hyalopilites. Telér-

dácit fordul el Pányik, Sztolna. Kisbánya, Nagyoklos, Keketo és

Magúra községek vidékén.

A másik kisebb dácit-terület az Offenbánya-környéki. Ez az

elbbi telér-dácitok által kapcsolódik szintén a Vlegyásza dácit-te-

rületéhez. Ezek szintén a kristályos pala alaphegységen törtek át.

Általában kvarcban szegény, andezitba hajló amfibol-biotit-dácitok.

A vlegyászai dóritoktól az alapanyag érdes likacsos szöveténél fogva

térnek el (D ö 1 1 e r : „trachytos quarc-andezitjei”).

A vlegyászai dácit-területnek és egész Erdélynek is legismer-

tebb dácit-elfordulása a Sebeskörös völgyében Csúcsa és Bánffyhu-

nyad közt lev kissebesi és sebesvári dácit eljövetel. A kissebesi k-
bányák a Sebeskörös mindkét oldalán lev magaslatok dácitját tár-

ják fel. Eltekintve néhány kisebb bányától, melyek a Körös jobb-

partján vannak, a nagy bányák a völgy baloldalán lev Magúra
Sebesului (761 m) nev hegyoldalában találhatók és elég nagy te-

rületen tárják fel ezt a dácit-elfordulást. A két legnagyobb bánya
a Gizella- és József-bánya, melyek összefüggnek egymással. Az itt

elforduló dácit-módosulatok egymáshoz való viszonya a következ.

A Gizella-bánya legalsó terraszának középs részét, tehát a feftárás

magját, a feketés- szürke közép-porfiros dácit ú. n. fekete dácit (fe-

kete k) alkotja, kb. 50 m szélességben és 15 m magasságig; követ-

het a Sebeskörös medrén át a völgy átellenes oldalán lev kis bá-

nyáig is. E fölött a gránito-porfiros dácit kissé zöldköves változata

található, legfelül pedig a kékes-szürke jellegzetesen üde gránito-

porfiros dácit; ez az utóbbi a legelterjedtebb és a József-bányában
is ezt fejtik. A fekete porfiros-dácit telérként hatolt bele utólagosan

a világosabb gránito-porfiros ducitokba. A bányák dácitja általá-

ban táblás-pados elválású, a padok vastagsága különböz; 0, 1—1 és

2 m vastagságot mértem, dlésük meredek, sok helyen a függlegest
közelíti meg. A sebesvári dácit-bányák már kisebbek és a Körös
jobbpartján lev Koasta Fetii hegyoldalába vannak vágva.
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A kissebesi dácit a tulajdonképpeni reprezentánsa a gránito-

porfiros módosulatú dáeitoknak. Az egész dácitterület fkzetét al-

kotja és így tömegre is felülmúlja a többi szétszórtan fellép dácit-

módosulatokat. Másodszor, szembetnen jelzi módosulatának pet-

rográfiai karakterét. Elfordulása fleg a Nagysebes, Viság, Rögö-
sei, Székelyo és Hodosfalva községek közti terület. Alárendelt tö-

megben fordul el a fekete porfiros dácit; fleg Hodosfalva és Ma-
rót-laka közt a Sebeskörös mindkét oldalán jön a felszínre.

A kissebesi bányákból származó és megvizsgált kzetpéldá-
nyok részben a Gizella-, részben pedig a József-bányából kerültek

ki, mindkét módosulatban.

K issebcs—Gizeü/ibánya.

Jellegzetes gránitos-porfiros kissé zöldkövesedésbe hajló zöldes-

szürke kzet. A porfirosan kiváló ásvány-elegyrészekhez képest a
zöldesszürke alapanyag eléggé háttérbe szorul. Az alapanyagban
3—6 mm-nyi halványrózsaszín földpátok ismerhetk fel. Elég üdék
és hasadási lapjuk fényesen csillog Füstszürke-ibolyás 2—3 mm-nyi
kvarcszemek vannak egyenletesen elszórva. Feketén csillogó 1—

2

mni-es biotit-pikkelyek. Zöldesfekete 4—5 mm-nyi amfibol-oszlopok.

Jól látható a rozsdabarna kis foltokként elszórt kalcedon. Fleg na-

gyítóval láthatók itt-ott csillogó apró pirit-szemcsék.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag szövete mikro-holokristályos

porfiros; szemnagysága 0.01—0.06 mm. Az alapanyagban megkülön-
böztethet: kvarc, földpát, magnetit, hematit, apatit. Az alapanyag-

ban több a kvarc és kevesebb a földpát; alakjuk határozatlan szem-

csés, állotriomorf. Iránytalanul elszórva magnetit és sokkal ritkáb-

ban hematit is található alárendelten. Elvétve, apró zömök vagy lé-

ces oszlopokban apatit található az alapanyagban és ezenkívül mint

zárvány a nagy földpátokban és biotitban. Az alapanyag földpátjai

kaolinosak. Elváltozási termék gyanánt az alapanyagban bségesen
van eloszolva klorit és itt-ott még nagyobb, sugarasan rostos, jel-

legzetes zöldszín delessit-halmazok láthatók. A porfirosan kiváló

ásvány-elegyrészek nagysága 0.5 mm — 8 mm közt ingadozik. Ezek

a következk: plagioklász, kvarc, amfibol, biotit, kalcedon és érc

(pirit). Nagy, töredezett, táblás kifejldés plagioklászolc. amelye-

ken az (001), (010) és (101) lapok különböztethetk meg. Általánosan

elterjedt iker-összenövés az álhit, továbbá elég gyakori a karlszbadi

is. Antipertitesen ortoklász növi át a plagioklászokat. Az ortoklász

szabálytalan alakú, fénytörése kisebb mint a gazdáé és egyes helye-

ken vöröses árnyalatú, ibolyás szín; nagy nagyítás mellett pedig

(800 X) kissé zavaros. M (010) lap szerinti kioltás = 0°, tehát An 31 .

Maximális szimetrikus kioltás alapján: 14°—22°: An32
-
42 . Tehát

közepesen An37 + Ab63 : savanyúbb andezin. A plagioklászolc kissé

kaolinosak és alárendelten kalcit-foltok is találhatók. Zónás

szerkezet csak alárendelten található. Elég nagy legömbölyödött.
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víztiszta kvarcmetszeteket is látni. Néha korrodáltak és jellegzetes

vakolat-koszorú szegélyezi ket. Az amfibol többnyire igen klorito-

sodott. Ritkán találni üdébb egyéneket, ezeknek csak a szegélyén

észlelni kloritos rezorpciós koszorút, benne elszórtan apró magnetit
szemcsék vannak. Az amfibol többnyire teljesen elkloritosodott és

ércesedett metszetekben látható, melyeknek csak körvonalaiból le-

het következtetni az eredeti ásványra. Az üde amfibol pleokroiz-

musa: a, = sárgás zöld, y . = sötétebb zöld.

Kioltása c: y,
— 12°. A biotit üdébb, de benne is fejlett re-

zorpciós érckoszorút látni, kevés klorittal; belsejét pedig többnyire

nagyobb ércszemek töltik ki. Kioltása egyenes. Pleokroizmusa: a,

= zöldes sárga, y, — vöröses barna.

A bázis-lapokon sok rutil-t látható, ezek egyénei egymást kb.

60° alatt metszik. Ez a rács sagenit-elnevezés alatt ismeretes és szin-

tén a kezdd kloritosodásra vall. Erre a kzetre igen jellemz a

másodlagos kalcedon, mely sárgás szín, sugarasan-rostos nagy
halmazokban figyelhet meg. Az egyes rostok kioltása egye-

nes. A ritkásan elszórt pirit-szemcsék többnyire korrodáltak. Tehát
ez a kzet amfibol-biotit-dácit.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = 26%,
kvarc = 8%,
földpát = 48%,
amfibol = 7%,
biotit = 6%,
érc = 2%,
kalcedon = 3%.

Kissebes—Gizellabó.nya.

Andezites külsej közép-porfiros feketésszürke szín teljesen

üdének látszó kzet, tömött szürkés, feketéd hyalopilites alapanyag-
gal. A porfiros elegyrészek uralkodnak és határozott körvonalaik-

kal tnnek ki; hasadási lapjaik pedig fénylenek. A porfiros elegy-

részek között a földpátok a leggyakoribbak; üvegesen csillogók, táb-

lás kifejldések és 2—3 mm nagyok. Kvarc egyenletesen elhintve

átlag 2 mm-nyi nagyságban fordul el. Fekete csillogáséi, kb. 1 mm-
es kis biotit-pikkelyek. Az amfibol vékony 1—2 mm-es oszlopokban
látható.

Mikroszkóp alatt: az igen finom szemcsés alapanyag felzites

szövet, néha fluidalisba is átmegy. Az alapanyag tele van hintve

igen apró ércszemcsékkel, amelyek nagy nagyítás mellett barnásán

áttetsz kis ilmenit-pikkelveknek bizonyulnak. Ezek festik a kzet
alapanyagát sötét színre. Az alapanyag egyes helyein szabálytalan

körvonalú kis foltok halmaza tnik szembe. Színük piszkos szürke,

amit a bennük egyenletesen elosztott igen apró opak pontok okoz-
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nak. Ez fleg párhuzamos nikolok közt látszik, amikor is az egész

tömeg földes kinézés. Keresztezett nikolok közt kioltanak, tehát

anizotrop tömegek. Ezeket úgy lehetne esetleg felfogni, mint az

alapanyagban volt üvegnek devitrifikációját. Az alapanyagnak elbb
jelzett részein nagyobb kvarc- és földpát-egyének láthatók. Az alap-

anyagban ezen kívül elég sok apró magnetit-szemcse is van. Elvál-

tozási termék gyanánt klorit és kaiéit figyelhet meg az alapanyag-

ban.

A nagy földpátok táblásak, üdék és rajtuk az (010), (001), (101)

lapok vannak kifejldve. Fleg a sr lemezes albit-iker-összenövést

lehet megfigyelni, ezenkívül gyakori a karlsbadi is. A zónás szerke-

zet eléggé elterjedt. M (010) lap szerinti kioltás 0° = An31 . o-re

merleges szimetrikus kioltás alapján + 15°—15° = azaz An33 . M
(010) szerinti zónás kioltás = 4°—7° azaz An34 — An3S . Albit-karls-

bádi ikrek konjugált kioltása: 1—1’ = 7°

2—2’ = 13° tehát Am 0 .

Mindezek alapján a földpát oligoklász-andezinnek bizonyul. A nagy
víztiszta legömbölyödött, néha hatszöges metszet kvarckristályok,

sokszor korrodáltak. Egyesen vakolatkoszorú is megfigyelhet. Az
amfibolokat csak kezdd keskeny kloritos érces koszorú szegélyezi;

néha belsejükben is nagyobb piritszemecskék fordulnak el. Egyes
egyéneken a kloritos koszorú sárgás-barna pisztácitos koszorúval

párosul. A c tengelyre merleges metszetekben az (110), (010) és rit-

kábban az (100) lapok is megfigyelhetk. Iker összenövét (100) sze-

rint található. Kioltása c: y — 12°—15° közt váltakozik. Pleokroiz-

musa: a = sárgás-zöld, y = barnás-zöld. Az egyik amfibol elegy-

részben ketts zárvány figyelhet meg. A jelenség érdekessége az,

hogy az amfibol c tengelyével párhuzamos apatitban ugyan olyan

orientációjú Ce P04-zárvány helyezkedik el. Ez utóbbi szintén egye-

nesen olt ki és jól megfigyelhet pleokroizmusa van. A biotit üde,

sok helyen keskeny érckoszorú szegélyezi. Eitkán a metszetek belse-

jét is elég srn ércszemcsék töltik ki. A biotit egyenesen olt ki,

pleokroizmusa: a = zöldes-sárga, y = sötét vöröses barna. Néha
hajlott biotitok is láthatók. Az elszórtan található nagyobb pirit

szemcsék ersen korrodáltak. Itt-ott láthatók teljesen kloritosodott

ásvány-metszetek is, melyeknek mérésre alkalmas metszete alapján

kitnt, hogy eredetileg piroxének voltak. A mért lapszög értékek a

következk: (110) : (110) = 90°; (001) : (100) = 75°; (001) : (101 =
30°. A klorit gyengén pleokroos. A kloritos metszetek nagyrésze te-

hát piroxén, közte akad azonban amely körvonala alapján inkább

amfibolnak mondható; ezt bizonyítja az, hogy ritkán félig elklorito-

scdott amfibolt is találunk. Az apatit zárványként fordul el; anya-

ásványa a beágyazott amfibol. Ezenkívül zirkon zárványok is el-

fordulnak és pedig az amfibolon kívül a földpátban is. Részben az

alapanyagban, részben az amfibolok körül és földpátokban is, erek-

ber eloszolva vagy foltokat alkotva sárgás-barna pisztacit látható.

Egyes határozott alakú részek gyengén pleokroosak. A fentiek alap-
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ján ez a kzet szintén amfibol-biotit-dácit. A kvarcszemek törede-

zettsége, a vakolat-koszorú és biotit meggörbülés alapján arra lehet

következtetni, hogy ez a kzet ersebb dinamometamorfózist szen-

vedett.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve. (Elemezte

V o g 1 Mária):

alapanyag = 32%,
kvarc = 8%,
földpát = 39%,
amfibol = 10%,
biotit = 5%,
érc = 2%,
kloritos színes ásvány = 4%.

Súly 0/0 Osann Niggli

SÍ02 64.01 S = 71,94 sí = 254,5

Ti02 0.63 A - -- 6,00 al = 37,8

Ab03 16.14 C = 4,59 fm = 25,2

Fe’Ch 1,95 F = 6,88 c = 15,6

FeO 2,34 n = 7,1 alk = 21,4

MnO 0,03 sor =
fi

k = 0,28

MgO 1,94 k = 1,38 mg = 0 46

CaO 3,67 a = 10,3 h - 24,6

Na20 3,99 c = 7,9 P = 0,1

K2O 2,38 f = 11,8 ti = 1,9

H2O- 0,30 CO 2 = 3,3

H2O+ 1,56 c/fm= 0,62

P2O5 0,07 metszet= IV

CO2 0,61

99,62

Srsége = 2,65. 20° C. hmérsékleten.

Ez a kzet a normál-gránitos-magma csoportba tartozik és a kvarc-

diorit Electric Peak kzethez hasonló.

Kissebes—Józsefbánya.

Jellegzetes gránitos kinézés gránito-porfiros kzet; színe

szürke, teljesen friss törés felületen pedig kissé kékes-szürke, telje-

sen üdének látszó kzet. A kékesszürke alapanyag háttérbe szorul

a nagy porfiros ásvány-elegyrészekhez képest. A beágyazások na-

gyobb része földpát, melyek szürkés-fehér színek és 3—8 mm na-

gyok, táblás termetek, tompafények, hasadási lapokon pedig üve-

gesen csillognak. Már kevésbé srn láthatók 3—7 mm-es zöldes-fe-

kete karcsú amfibol oszlopok. A 2—3 mm-nyi füst-szürke ibolyás

zsírfény kvarcszemek eléggé egyenletesen vannak elszórva. Ritká-

san eloszolva kb. 1 mm-es feketén csillogó biotit lemezkék találhatók.
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Itt-ott apró, csillogó piritszemecskék figyelhetk meg, fleg nagyí-
tóval.

Mikroszkóp alatt: Az alapanyag 0.02—0.08 mm szemnagyságú
jellegzetes mikroholokristályos porfiros szövet. Az alapanyag alko-

tásában résztvesznek kvarc, földpát, magnetit, pirít, hematit, apá-

tit, zirkon és diopszid. Az alapanyagban uralkodó a kvarc és a föld-

pát, körvonaluk határozatlan szemcsés (allotriomorf) alakú. Elszór-

tan látni a magnetit-, pirit-egyéneket és sokkal ritkábban a vöröses

hematit-pikkelyeeskéket is.

Zirkon ers fény- és ketts-törése és egyenletes kioltása alap-

ján ismerhet fel. Elvétve néhány diopszid is található, melynek ki-

oltása c :y, = 45°; tlOO) szerinti iker is megfigyelhet. Apró, zömök
oszlopos apatit is jelen van az alapanyagban, és zárványként
a biotitban is. Az alapanyag földpátjai kissé kaolinosak. Az
alapanyagban, elváltozási termék gyanánt kevés klorit van finoman
eloszolva. A beágyazások 0.5—9 mm közt váltakoznak. Ezek a követ-

kezk: plagioklász, kvarc, amfibol, biotit és érc (pirít, magnetit).

A földpátok nagy töredezett táblákban jelennek meg és rajtuk az

(001), (010) és (101) lapok a leggyakoribbak. Általánosan elterjedt

iker-összenövés az albit, továbbá elég gyakori a karlsbádi iker-ösz-

szenövés is. Antipertitesen ortoklász növi át a plagioklászokat. Az
ortoklász szabálytalan alakú, fénytörése kisebb mint a plagioklászé

és egyes helyeken vöröses árnyalatú, nagy nagyítás mellett pedig

(800X) kitnik, hogy kissé kaolinosodó. M (010) lap szerinti kiol-

tása = 0°, tehát An31 . M (010) lap szerinti zónás-kioltás = 0°—8° =
An31

-
40 . Maximális szimetrikus kioltás alapján = 15°—19° = An3S

—
An38 . Albit-karlszbádi ikrek konjugált kioltása: 1—1’ = 10° : 2

—

2" = 17° tehát An 35 . Tehát a plagioklász savanyú andezin. A kvarc

Legömbölyödött és víztiszta; néha ersen korrodált és jellegzetes va-

kolat-koszorú szegélyezi. Az elég üde zöld amfibolt kezdd rezorp-

ciós, érces-kloritos koszorú övezi; néha belsejükben is ércszemcsék-

kel. Megfigyelhet iker-összenövés az (100) lap szerint. Az amfibo-

lok kioltása c: y. = 14". Pleokroizmusuk: a = halvány zöldessárga.

y
--- sötét sárgás-zöld. A biotit szintén elég üde, néhol rezorpciós

érckoszorú szegélyezi. Pleokroizmusa: a = zöldessárga, y = vö-

röses barna. A biotit zárványai: apatit, magnetit. Az alapanyag ér-

cein kívül vannak nagyobb, fleg pirít és magnetit-szemek, ezek

néha ersen korrodáltak. Mindezek alapján ez a kzet amfibol-biotit-

dácit .A kzetet Dr. Emszt K á 1 m á n volt szíves megelemezni.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag — 21%,
kvarc = 8%,
földpát = 54%,
amfibol — 9%,
biotit = 6%, "

érc = 2%.
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Súly °/o Osann Niggli

Si02 64,59 s = 72,60 sí — 261,1

TÍO 2 1,28 A = 6,19 qz = 131,03

FeO 4,13 C = 3,62 ti == 3,88

Fe23 0,43 F = 7,78 al = 35,82

MnO 0,06 n = 6,7 fm = 26,58

AI2O3 15,07 sor =
fi

c - 14,99

CaO 3,46 k - 1,39 alk = 22,61

MgO 1,84 a = 10,56 h = 28,6

K 2O 2,90 c = 6,17 P = 0,27

N320 3,86 f = 13,27 C02= 2,64

P2O5 0,15 k = 0,33

H2O- 0,21 mg = 0,42

H2O+ 1,91 c/ím= 0,56

CO2 0,48 Metszet=IV

100,37

Si•sége = 2.6UG. 20° C. hmérsékleten.

Ez a kzet a normál-gránitos-magma csoportba tartozik és a grano-

diorit X. W. Haystack (Montana) kzethez áll igen közel.

Ií issebesi dácit-zárvány.

A kissebesi kbányák dácitjában találhatók kisebb-nagyobb

darabokban, aprószem, néha egészen tömör kzetkiválások, zárvá-

nyok. Sckafarzik, Szádeczky és fleg K o c li ír le néhány k-
zetkiválást a kissebesi dáeitban. Ezek nem idegen kzetzárványok,

hanem finom szem mikro-pegmatitos dácit-kiválások, melyek a kö-

zös dácit-magma kihlésénél és megmerevedésénél kis foltokként el-

tér szöveti módosulatokban szilárdultak meg. A bezáró kzet a már
leírt kékesszürke alapanyagú, üde gránito-porfiros kissebesi dácit. A
kzet-kiválás kissé zöldesszürke szín, egészen aprószem 1 mm-nél
kisebb fehéres-szürke földpátok és feketés amfibolok egymás közt

egyenletesen elosztott tömege.

Mikroszkóp alatt: aprószem holokristályos szövetet figyelhe-

tünk meg, melynek szemnagysága 0.05—1 mm közt váltakozik, A
zárványszövet mozaikszer zöldes-szürke szín; fehéres szürke apró,

többnyire karcsú földpátkristálykák halmaza uralkodik benne, me-
lyek a dioritokhoz hasonlóan egymáson keresztül-lcasul fekszenek.

A közöttük lev teret bségesen töltik ki a sárgás-zöld teljesen klo-

ritosodott színes ásvány-elegyrészek, fleg amfibol- és az egészben

bségesen látható elhintve pirít-, magnetit-szemcsék. A többségben
fellép földpátok- és kloritos amfibolokon kívül látható ásványok
még kvarc, diopszid, apatit és pirit. A plagioklászok részben meg-
nyúlt részben pedig zömök oszlopos kifejldések és nagyságuk 0.2

—1 mm közt váltakozik. Albit iker-összenövés ritkább, karlsbádi
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ikrek is fellépnek. Az M (010) lapon mért kioltás 12 n = An45 .

Maximális szimetrikus kioltás = 19°—22° = An 37—An42 . A nagy-
mértékben kloritos színes elegyrészek között néhány üdébb zöld

amfibol is látható, túlnyomó részben azonban ersen kloritosodot-

tak. Az üde amfibolok (100) szerinti iker-összenövése gyakori; kiol-

tásuk : e : y, = 14°.

Pleokroizmus: a = sárgás-zöld

y = oliva-zöld

A kloritos amfibolok amfibol utáni klorit-pszeudomorfozáknak fog-

hatók fel. A klorit egyenesen olt ki és alig pleokroos. Ezen kívül

bségesen találhatók, teljesen kloritos ásványmetszetek, melyeknek
c-re merleges metszetébl piroxén voltukra lehet következtetni;

ugyanis alapszög mérések alapján:m:m= (110) : (110) =90°. Végül
itt-ott nagy zöldes-szín kloritos halmazok láthatók, melyek nagyobb
nagyítás mellett részben rostos delessitnek bizonyultak. Kvarc-
szemek csak gyéren találhatók és 0.08—0.15 mm nagyok. Itt-ott el-

szórva ers fénytörés és kettstörés kis diopszid kristályok látha-

tók, melyek c : y, = 38°-—42° alatt oltanak ki. Feltn ebben a zár-

ványban a bségesen fellép apátit, kristálytk alakjában, melynek
vastagsága kb. 0.01 mm, hosszúsága viszont 0.3—0.5 mm és mint-

egy keresztiil-kasul növik a porfiros ásvány elegyrészeket. Bségesen
vannak elszórva fleg pirít- és kevés magnetit-szemcsék, túlnyo-

móan ép 4- vagy 6-szög metszetekben; nagyságuk 0.03—0.1 mm. A
fentiek alapján a leírt kzet kvarc-dioritos szövet mikropegmati-

tos zárvány.

Vlegyásza-csúcs.

Szabad szemmel tekintve apró porfiros barnás-szürke kzet.

Barnás-szürke szín tömött, kissé szarúköves alapanyagánál fogva

riolitosnak is mondható. Az alapanyag tömege alig valamivel múlja

felül a beágyazások tömegét. Porfirosan kiválva csak az 1—3 mm-es
szürkésfehér földpátok láthatók. Az itt-ott feltn apró amfibol-

lécek szabad szemmel nehezen ismerhetk fel.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag pilotaxitos szövet, fluidál'

részletekkel. Felépítésében részt vettek: finom kis plagioklász lé-

cecslcék nagy tömege, kisebb mértékben szemcsés földpát és kvarc.

Az alapanyag bségesen tele van hintve finom apró magnetit-szem-

esékkel és üveget is tartalmaz. Elváltozási termék gyanánt nagy-

fokú kalcitosodás és finoman eloszolva klorit figyelhet meg; ezen-

kívül hematitos festdés is látható. A plagioklász beágyazások f-

leg táblás, néha megnyúlt prizmás termetek. Rajtuk a (001), (010)

és (101) lapok jól megfigyelhetk. Elterjedt iker-összenövés az álhit

és karlszoádi, de találni periklin ikreket is. A zónás szerkezet

eléggé elterjedt. Az albit-karlszbádi ikrek konjugált kioltása szerint:
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1:1’ = 16°

2:2’ = 24° tehát An45 .

Maximális szimetrikus kioltása = 22°—30° = An 40
-
53 .

Periklin törvény szerinti kioltás: a : y, = 35° = An52 . Mindezek
alapján a földpát An43

-
50-et tartalmaz, tehát andezin-labrador. A

plagioklászok kalcitosodottak. A kvarc nem beágyazások alakjában

jelenik meg, hanem az alapanyagból apró kvarckristályok halmaza
válik ki, melveknek allotriomorf szemcséi egymáshoz szorosan il-

leszkednek, Elég sok amfibol látható, mely már csak a széles rezorp-

ciós érckoszorú által jelölt körvonalak után ismerhet fel. Belsejü-

ket már teljesen a kékszín pennin, továbbá kalcit, kvarc és ércsze-

mek töltik ki. A c-re merleges metszetekben látni, hogy (010), (110)

lapok határolják, amikhez néha az (100) is társul. Az alapanyag ér-

cein kívül nagyobb pirit-szemek is vannak elhintve, néha ersen
korrodáltak. Zámök kis apatit oszlopok találhatók az alapanyagban
és néha zárványként is. Az eddigiek alapján a leírt kzet amfibol-

dácit.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = z2%,
kvarc = 5%,
földpát = 23 %,
amfibol = 8%,
érc = 2%.

Rögösei.

Szabad szemmel sötét-szürke szín, elég apró porfiros kzet.
Hasonlít az elbbiekben leírt kissebesi fekete dácithoz. A sötétszürke

tömött alapanyag kissé felülmúlja a beágyazások tömegét. Az elegy-

részek elég aprók és a 2 mrn-t ritkán haladják meg. A tejfehér szín
földpátok tompafények, nagyszámban lépnek fel és 2 mm-nyi na-

gyok. Még apróbbak és kevesebb számban Láthatók a feketés amfi-

bol-lécek, továbbá néha a fényes apró biotit pikkelyek is, kb. 1

mm-es nagyságban. Kissé gyéren elszórva 1—2 mm-nyi kvarcsze-

mek láthatók. Jellegzetesen lép fel ebben a kzetben sárgás-zöld fol-

tokban az epidot (pisztacit).

Mikroszkóp alatt: az igen finom szemcsés alapanyag felzites

szövet és néhol fluidálisba is átmegy; apró ércszemcsékkel van
telehintve. Felépítésében fleg földpát-lécek vesznek részt, kisebb

mértékben földpát-, kvarc- és nagyobb színes amfibol- és biotit-töre-

dékek. Ezenkívül elég sok üveg is van benne.. Elváltoaási termék
gyanánt itt-ott klorit is található. Az alapanyag egyes helyein sza-

bálytalan körvonalú kis foltok halmaza tnik szembe. Színük pisz-
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kos-szürke, amit a bennük egyenletesen eloszlott igen apró opak
pontok okoznak. Ez fleg párhuzamos nikolok közt látszik, amikor is

az egész tömeg földes külsej. Keresztezett nikolok közt anizotrop tö-

megeknek bizonyultak. Ezek tehát ügy foghatók fel, mint az alap-

anyag kzetüvegének devitrifikációja. Ez a kzet tulajdonságánál

fogva hasonló a kissebesi fekete dácithoz.

A táblás földpátok többnyire szaggatott, töredezett körvona-
lúak és ámbár bomlási termékeket csak kis mértékben tartalmaz-

nak, általában homályos megjelenések. Gyakori az álhit, karlsz-

bádi iker néha periklin iker-összenövések is vannak. Zónás szerkezet

ritkán figyelhet meg.

Albit-karlszbádi ikrek konjugált kioltása: 1:1’ = 10°

2:2’ = 17° tehát An35 .

Periklin ikrek kioltása: o : y,
— 18° = An31 . Tehát An33 alapján sa-

vanyú andezin. Eléggé elterjedt és megfigyelhet egyes plagioklász

egyéneken a kvarc mirmekitszer átnövése is. A színes elegyrésze-

ket véve, azok teljesen elkloritosodottak és ércesedettek. A többség-

ben fellép amfibolok teljesen elkloritosodottak és egész tömegüket
kékszin pennin tölti ki, mely sugaras, rostos szerkezet. Ezenkívül

kaiéit és ércszemek is láthatók bennük. A kisebb mennyiség bio-

titot rezorpciós érckoszorú szegélyezi; ezenkívül helyenként nagy-
mérv érces elbomlottság vagy kloritosodás, illetve mindkett együtt

figyelhet meg. A klorit (pennin) egyenesen olt ki és gyengén pleo-

kroos, (a = halványsárgás kékes-zöld, y = kékes-zöld). A víztiszta

kvarcmetszetek többnyire töredezett körvonalúak, ersen korrodál-

tak és néha vakolat-koszorú szegélyezi ket. A kzet jellegzetessége

az eléggé bven fellép epidot (pisztacit). Ers fény- és kettstörés
kristályhalmazokban jelenik meg az alapanyagban vagy földpátok-

ban. Az egyes egyének egyenesen oltanak ki és gyengén pleokroo-

sak. Megfigyelhet az (100) lap szerinti iker-összenövés és hasadás
is az (001) és (100) lapok szerint. Zömök kis oszlopok alakjában zir-

kon is található az alapanyagba

n

/
közismert ers fény- és kettstö-

réssel és egyenes kioltással. Itt-ott találni másodlagosan leukoxent

is, alacsony kettstörés, fénytörése pedig nagyobb, mint a balzsamé.

Gyéren pirit-szemcsék is láthatók, melyek korrodálva vannak. A
fentiek alapján ez a kzet amfibol-biotit-dácit.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = 53%,
kvarc = 7 %

,

földpát = 25%,
amfibol = 6%,
biotit = 4%,
érc = 2 %

,

epidot =3%.
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A Csetrás-hegység dácitterülete.

Erdélynek másik nagy dácitterülete az Erdélyi Érchegységnek
ú. n. Csetrás-Karácsi erupciós vonulata, amely Nagyágnál kezd-
dik és ÉNy—DK iránynak tartva a Fehér-Körös völgyébe is átnyú-

lik és Karácsnál végzdik. A dácitok ezen vonulatnak tulajdonképen

a zömét, a Csetrás vagy Nagyág-Rudai-hegység tömegét alkotják.

Dácit fordul el ezenkívül az ú. n. Zalatna-Sztanizsai erupciós vo-

nulatban is, Zalatnától nyugatra, a Breáza-hegyen, mely átmenetet

alkot a piroxén-andezitekbe. Az ezen a területen elforduló dácitok a

következképen jellemezhetk: lényegesen elütnek a vlegyászai du-

citoktól, általában közép-porfiros szövetitek, fleg öreg porfirosba

hajlók. Részben jellegzetes porfiros kzetek, részben pedig ezeknek

li. n. trachytos külsej szövetváltozatai, puha, érdes, likacsos alap-

anyaguknál fogva, mely változó mennyiségben többnyire üveget is

tartalmaz. Ezek Dl tér: „trachytos quarcandezitjei”. Jellemz rá-

juk, hogy kevés kvarcot tartalmaznak és pedig csakis beágyazások

alakjában, az alapanyagban nincsen kvarc. Általában amfibol-dá-

citok. Ásványos elegyrésze: andezin-labrador közt lev plagioklá-

szok, sok amfibol, kevesebb biotit, kvarc, mindezek porfirosan ki-

válva. Mikroszkóp alatt elég sok magnetit és augit is megfigyelhet.
Némely Nagyág-környéki (Cukorsüveg-csúcs) dácit annyi augitot

tartalmaz, hogy már piroxén-dácitnak tekintend. Ennek tulajdonít-

ható, hogy ezen dácitok SiO, tartalma az átlagon alul marad, azaz
58—62 % ; emiatt az alapanyagban sincsen kvarc.

E dácitok részint üdék, részint zöldkövesedettek. Az üde dá-

citok alapanyaga szürke. A szines elegyrészek sötétek, majdnem fe-

kete színek és az egész kzet kissé laza szerkezet, trachitos kül-

sej. A zöldköves dácitok hasonló ásványos összetételek, szövetük

azonban eltér: tömörebbek, keményebbek és zöldesszürke színek,
mert a szines elegyrészek zöldköves elváltozást szenvedtek. Feltn,
hogy a zöldkövesedés ellenére e kzeteknek földpátjai üdék. E kze-
tek között kevésbé vannak elbomolva a trachytos külsejek, üdéb-

bek, míg a dácitterületek gránit-porfiros és közép-porfiros kzetei
elbomlottabbak. A Csetrás-hegység dácitjai között még egyéb válto-

zatot is meg lehet különböztetni, az említett ismert szöveti módosu-
latokon kívül. Az egyes módosulatok egymástól a kvarctartalom,

az uralkodó szines elegyrész, az alapanyag üvegtartalma vagy egyes
jellegzetesen fellép járulékos ásvány-elegyrész, vagy bizonyos el-

változás alapján különböztethetk meg.
A dácitok fleg Nagyág közvetlen környékének felépítésében

igen elterjedtek és több nagy vulkáni kúp alakjában jelennek meg.

így pl.: Cukorsüveg, Gurgujáta, (1036 m) Szekerem!), (1022 m) Hajtó
(1040 m), Szarkó, Fraszenátá (1067 m. Ezektl északra Nagycsetrás
(1077 m), Moneásza (933 m), Buha (974 m) kúpok vannak. Herce-
gány mellett a Bulzu-csúcson, Rudabánya mellett pedig a Deálu Fe-

tin fordul el dácit.
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Nagyág.

Zöldes-szürke szín, öreg porfiros kzet. Ugyanolyan szín
alapanyaga kissé érdes-likacsos és ennélfogva a kzet trachytos. Az
alapanyag és a beágyazások kb. egyformán foglalnak teret. A be-

ágyazások a következk: kvarc, földpát, amfibol, biotit. Az üvegesen
csillogó üde földpátok 2—4 mm nagyok. A szürkés szín 2—3 mm-
nyi kvarcszemek elég ritkán vannak elszórva. Az amfibolok két ge-

nerációban jelennek meg: részben bséges, apró zöldesfekete tk
alakjában, részben pedig ugyanolyan szín és tompafény, zömök
oszlopokban. Ritkán látni itt-ott elég nagy 2, néha 3 mm-nyi zava-

rosfény hatszöglet, biotit táblákat is.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag hiálo-pilites. Az alapanyag-

ban sok földpát-lécecske és üveganyag kb. egyenl arányban figyel-

het meg. Ezenkívül amfibol lécek biotit lemezkék és elszórtan mag-
nedt szemecskék is láthatók. A diopszid szabad szemmel nem lát-

ható, azonban az alapanyag ásványelegyrészeinél mindig nagyobb

méretekben jelenik meg eléggé számosán, mely jelenség fleg a Nagy-
ág-vidéki dácitokra jellemz. A mért kioltási értékek: 4ü°—44° közt

váltakoznak. Elváltozási termékként az alapanyagban itt-ott kál-

óit foltok vannak. A többségben és nagy mennyiségben fellép pla-

gioklászok táblásak, üdék és néha az 5—6 mm nagyságot is elérik;

legfeljebb kissé kaolinosodottak és itt-ott kálcit is látható bennük.

Álhit és karlszbádi iker-összenövés figyelhet meg, alárendelten pe-

riklin is található. Néhány feltnen szép rekurrens zónás szerke-

zet plagioklász látható. Egyiknél a szokásostól eltéren a küls
zóna a bázikusabb és a bels zóna a savanyúbb; a bázikus szegély ki-

oltása = 16° = An-l0 , a bels mag kioltása = 10° = An42 . M (010)

lap szerinti kioltás = 6° = An 3T , M (010) lap szerinti kioltás = 12°

= An43 , M (010) lap szerinti normális zónás kioltás = 6°—19° =
An38

-
34 . Ezek alapján a földpát andezin-labrador. Gyakoriság szem-

pontjából a földpátok után a zöldes amfibolokat kell említenünk,

melyeken az uralkodó forma (110) és (010). Az amfibolok néha elég

üdék és csak kezdd rezorpciós érckoszorú szegélyezi ket; több-

nyire azonban ersen el vannak ércesedve, ilyenkor érckoszorújuk

és magjuk van, vagy finom ércszemcsék halmaza gomoly-szeren

tölti ki egész tömegüket s így majdnem feketék, átlátszatlanok. Az

íide amfiboloknál az (100) lap szerinti iker-összenövés figyelhet

meg; kioltásuk: c: y = 12°—14°; pleokroizmusuk pedig: a = sárgás-

zöld y = sötétzöld. Ritkán látható néhány ersen elbomlott nagy bio-

tit beágyazás is, rajta pedig helyenként az elbomlás egyes fokozatait

jól megfigyelhetjük. Egy nagy biotit szemcsén baueritosodás lát-

szik: sr érckoszorú szegélyezi, melyet aztán apró amfibolokból

álló gyr vesz még körül, a bels mag pedig teljesen kifakult. A
biotit egyenesen olt ki; pleokroizmusa ers: a = halvány zöldes-

sárga, y = sötétbarna. Az alapanyag ércein kívül elég kevés a na-
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gyobb érc, azaz pirít szemcse, melyek néha korrodáltak és limonitos
szegély övezi ket. A fentiek alapján ez egy amfibol-biotit-dácit.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve. (Elemezte
Vogl Mária):

alapanyag = 42%,
kvarc == 7%,
földpát = 35 %,
amfibol & &Ö 70 9

biotit = 4%,
diopszid = 3 07

/O 9

érc = 1%.

Súly 0/0 Osann Niggli

SíO-2 57,96 S = 65,07 sí = 184,6

TÍ02 0,73 A - 4,85 al = 30,6

Ah03 16,34 C = 5,84 fm = 32,0

Fe23 5,10 F = 13,55 c = 23,5

FeO 1,72 n = 7.7 alk - 13,9

MnO 0,05 sor = Cl k = 0,23

MgO 3,17 k = 1,20 mg = 0,47

CaO 6,89 a = 6,00 h - 22,1

Na20 3,47 c = 7,23 p = 0,1

K2O 1,56 f = 16,77 ti = 1,7

H2O- 0,73 rr'II
<MOO

H2O+ 1,35 c/fm= 0,73

P2O5 0,08 metszet= V
CO2 1,12

100,27

Srsége = 2,33. 20° C. hmérsékleten.
Ez a kzet a kvarc-dioritos-magma csoportba tartozik és a kvarc-diorit

Spanish Peak (California) kzethez hasonló.

Fels Lunkoj.

Apró porfiros zöldkövesedésbe hajló zöldes-szürke szín kzet.
Ugyanolyan szín, elég tömött alapanyaga felülmúlja a beágyazá-
sok tömegét. A porfiros elegyrészek közt az átlag 2 mm-nyi tejfehér

földpátok igen srn jelennek meg. Itt-ott elszórva szürkés kvarc-

szemek vannak. Kevésbé srn láthatók barnás-zöldes fénytelen

amfibol-oszlopok átlag 1—2 mm nagyok; néha azonban nagyobb mé-
ret oszlopok is vannak. Ritkán elszórva láthatók 1—2 mm-nyi za-

varosfény barnás biotit pikkelyek. Jellegzetesen lép fel ebben a k-
zetben a járulékos vérpiros szín gránát 1—2 mm-nyi szemekben rit-

kásan elhintve. A kzetpéldány egyes helyeken táblás elválású és a
táblák meg is vannak görbülve, ami arra utal, hogy nagy nyomás-
nak volt kitéve (hegynyomás), annál is inkább, mert mikroszkóp
alatt a kvarcszemeket vakolat-koszorú szegélyezi.
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Mikroszkóp alatt: a finom szemcsés átlagosan 0.01—0.02 mm
szemnagyságú alapanyag mikroholokristályos szövet és gyakran
felzitesbe hajlik. Tömegét apró földpát és kvarc, szabálytalan (állot-

riomorf) szemeséi alkotják. Ritkán elszórva nagyobb magnetit-szem-
csék is vannak. Elváltozási termék gyanánt igen bségesen van az

egész kzet átitatva sárgás-zöld klorittal. Itt-ott a nagyobb halmazok
a fzöld szín sugaras rostos delessitre utalnak. A plagioklász be-

ágyazások közül kevés a nagy táblás termet, többnyire kisebb zö-

mök prizmás metszetekben jelennek meg és elég üdék, csak néha
kaoliuosak. Rajtuk (001), (010) és (101) lapok figyelhetk meg. A zó-

nás szerkezet elterjedt és néha szép példányok is láthatók. Ikerösz-

szenövést illetleg elterjedt az albit-, karlszbádi és néha periklin-

iker is. Maximális szimetrikus kioltás = 22°—26° = An 38
-
4r> .

M (010) lap szerinti zónás kioltás = 0°—10°—18° = An30
-
42

-
52

tehát andezin. A legömbölyödött víztiszta kvarcmetszetek néha hul-

lámos kioltásúak és vakolat-koszorú szegélyezi ket. A színes elegy-

részek ersen kloritosodottak és pedig fleg az amfibolok. Az utób-

biak teljesen barnászöld klorittá alakultak át, melyhez kevés vas-

oxidos (limonitos) festdés is járul. Belsejükben többnyire ércsze-

mek is vannak. Kloritjuk egyenesen olt ki és gyengén pleokroos. Az
amfibolok c-re merleges metszetekben a (010) és (110) lapokkal ha-

tároltak. A biotitok már kevésbé kloritosodottak. Keskeny rezorp-

•ciós érckoszorú szegélyezi ket és belsejükben is többnyire nagyobb
ércszemcsék bven találhatók. Kioltásuk egyenes. Pleokroizmusuk:

a = zöldes-sárga, / = barnás-zöld. Kloritjuk szintén egyenesen olt

ki és gyengén pleokroos. Néhány zirkon is található, mely jellegze-

tes optikai sajátsága alapján könnyen felismerhet. Itt-ott a biotit-

ban és amfibolban kis zömök apatit oszlopok, mint zárványok lát-

hatók. Az amfibolban lév zömök apatit oszlopocskában a c ten-

gellyel párhuzamosan, egyenes kioltási! és eléggé pleokroos kis „cé-

rium-foszfátos” zárvány figyelhet meg. Hipersztén-zárvány talál-

ható földpátban egyenes kioltással és elég ers fény és kettstörés-

sel. Itt-ott látható fleg az amfibolok körül néhány pirít szemcse is.

A fentiek alapján ez a kzet gránát-tartalmú amfibol-dácit.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = 52%,
kvarc = 6%,
földpát = "0%,

amfibol = 7%,
biotit = 4%,
érc = 1 %

.

Az Ú-B.adnai dácitlerület.

Az erdélyi dácit-kitörések harmadik területe a Radnai hava-

sokban van. E vidéken azonban a dácit nem összefügg szakadatlan

tömegekben borítja a felületet, hanem egymástól elszigetelt, kisebb-
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nagyobb kúpok és telérek csoportjából áll. A dácit annak a kitörés-

nek egyik terméke, mely a harmadkorban kb. DNy—ÉK irányban
törte át a Radnai havasok déli része, kristályos-pala és oligocén kár-

páti homokk képletét.

Az Ó-Radna-vidéki dáeitok részben valódi (típusos) dáeitok,

elég b kvarctartalommal, részben pedig dácitoidok, melyeknél csak

mikroszkóp alatt látni kevés kvarcot; ezek átmenetek az ugyancsak
ott elforduló andezitekhez. Összefoglalóan a szines elegyrészek sze-

rint, beszélhetünk amfibol-dácitról és itt fordul el a ritkább biotit-

dácit is. A szövetük alapján e területen három módosulat különDÖz-

tethet meg: 1. gránito-porfiros-, 2. porfiros, 3. riolitos-dácitok. 1.

A gránito-porfiros dáeitok világos, sötétszürke, vagy zöldes-szürke

gránitos kinézés kzetek és alig zöldkövesedésbe hajlók. Az ugyan-
olyan szín alapanyagból igen nagy méret ásványok válnak ki.

Néha 10—15 mm-es földpátok, 2—3 mrn-nyi kvarcdihexaéderek, 2—

4

mm-es zöldesfekete amíibol-oszlopok, 2—3 mm-nyi biotit táblák. Ezen
elegyrészeknek egyenletes b kiválása a kzetnek gránitos külst
ad. Hasonlítanak a vlegyászai gránito-porfiros kzetekhez. Általá-

ban amfibol-biotit-dácitok. Fképvisel az Ilva-völgyi Magúra Mika-
kúp és az Ó-Radnától keletre lev Cicera-kúp is; elfordulnak álta-

lában Magura-falu környékén. 2. Porfiros dáeitok: ezek fleg zöld-

kövesedett közép-öreg porfiros kzetek. Általában amfibol-biotit-dá-

citok. Ide tartozik a Valea Vinuluj Ördög-szorosában lev telérnek

zöldes szürke öreg porfiros dácitja, melyben nagy plagioklászok,

barnás-zöld biotit, amfibol és gyéren elszórva apró kvarcszemek
vannak. Ezenkívül a Valea Vinuluj torkolatában kibukkanó öreg

porfiros kzet; benne nagy 10 mm-nyi földpátok, barnás-zöld biotit'

lemezkék és apró zöldes-fekete amfibol-prizmák, igen apró kvarc-

szemek ritkásan. 3. Riolitos dáeitok: tömött, porcellánszer alap-

anyaggal, szürkésfehértl, hamuszürkéig változó szín kzetek. Leg-

jellemzbb rájuk az uralkodó alapanyagban elég bven kiváló nagy
szürkésszín automorf kvarcdihexaéderek. Nagy színket vesztett el-

változott barnászöld biotit táblák és az alapanyagtól színre kevéssé

elüt fehér földpátok. Ezek az Oláhszentgyörgy és Majer közti terü-

leten és a Kormaja-patak völgyében fordulnak el. A riolitos dácit

egyes helyeken Oláhszentgyörgy és Majer közt málás folytán fehér

vagy sárgás-kékes kaolinná változott át.

Oláhszentgyörgy.

Jellegzetes riolitos külsej kzet. Szürkés-fehér tömött por-

cellánszer alapanyaga felülmúlja az elszórt és nagyméretekben ki-

váló ásványelegyrészeket. Az alapanyagból leginkább kitnnek
elég bven, nagy, néha 5 mm-nyi szürkésszín kvarc dihexaéderek.
Az elég fényes, hasadási lapokon csillogó földpátok színre az alap-
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anyagtól alig ütnek el és 2—3 mm nagyok. A kzetre igen jellemzk
a szórványosan elforduló többnyire elváltozott biotit lemezek; mé-
retük jelents: átlag 2 mm nagyok, de elérik a 4—5 mm nagyságot
is. A biotitok elváltozottságában fokozatok állapíthatok meg: fris-

sebb állapotban zavaros a fényük, rozsda-barna színek, de vannak
barnás-zöld majd sötétzöld színek, st teljesen kifakultak is. Ez
utóbbiak színe zöldes-fehér, gyöngyház fényük van s hasonlítanak
a szeriéi thez avagy a biotit utáni talk pszeudomorfozához. A kzet-
nek táblás elválású felületét vékonyan pirít vonja be.

Mikroszkóp alatt: mikro-holokristályos, felzites szövet, alap-

anyag. Benne O.ül—0.02 mm-nyi földpát szemcsék, kevesebb, kb.

0.04—0.05 mm-nyi földpát lécecskék és nagyobb 0.04—0.06 mm-nyi
kisebb számú kvarcszemcsék figyelhetk meg. Az alapanyag tele van
bomlási termékekkel: sok szericittel és kevesebb kálcittal. A táblás

termet földpátok kevésbé üdék, többnyire kalcitosodottak és kaoli-

nosodottak; a rajtuk látható uralkodó formák az (010), (001) és

(101). A gyakoribb iker-összenövések az albit és karlszbádi, néha
periklin iker-törvény is megfigyelhet. A plag'ioklász egyéneket

antipertit-szeren szabálytalan alakú ortoklász növi át, ebben a k-
zetben is. Zónás szerkezet ritkán látható.

Albit karlszbádi ikrek konjugált kioltása: 1—1’ = 8’

:
2—2’ = 15° tehát An 32 .

Maximális szimetrikus kioltás = 15°—20° = An,,—An38 . Tehát An35

alapján savanyú andezin. A nagy legömbölyödött szél, néha er-
sen repedezett kvarc -metszeteket vakolat-koszorú szegélyezi. Néha
magmatikus korrózió is megfigyelhet rajtuk és a korróziós ürege-

ket kaiéit és szeriéit tölti ki. A biotit teljesen elváltozott. Néha tel-

jesen elkloritosodott és a bázis lap szerinti metszetében rutil-tk fi-

gyelhetk meg. Többnyire azonban csak részben van klorittá átala-

kulva, éspedig úgy, hogy a metszetek kerületi része kloritos, belseje

pedig átlátszó és elég ers fény- és kettstörés. A klorit egyenesen
olt ki és gyengén pleokroos. Az átlátszó mag rostos felépítés és

élénk interferencia szín, a rostok pedig egyenesen oltanak ki. Fel-

tételezhet klorit-, talk- pszeudomorfoza biotit után Az alapanyag-

ban itt-ott apatit-prizmák találhatók. Érc az alapanyagban csak

igen ritkán látható. A leírt kzet tehát biotit-dácit és az oláhszent-

györgyi állomás közelében lev alagút melletti kbányából került

ki. A kzetet dr. Emszt Kálmán volt szíves megelemezni.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = 75%,
kvarc = 10%,
földpát = 8%,
biotit = 7%.
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Súly °/o Osann Niggli

SÍ02 71,33 s = 78,70 si = 368,3

Ti02 0,38 A = 5,70 al = 50,06

FeO 1,25 C = 4,95 qz = 91,32

Fe2C>3 0,24 F = —
ti - 1,45

MnO 0,05 T = 2,39 fm = 11,09

AI 2O3 16,48 n = 7,25 c = 12,05

CaO 2,18 sor = P alk = 26,80

MgO 0,59 k = 1,78 h = 25,31

K 2O 2,25 a = 16,06 p = 0,18

Na20 3,88 c — 13,94 C02= —
P2O5 0,09 f = — k = 0,28

H2O- 0,17 mg = 0,41

H'20+ 1,30 c/fm= 1,09

100,19 Metszet=VI.

Srsége = 2,541. 20° iC. hmérsékleten.

Ez a kzet a trondhjemitos-magma csoportba tartozik és a trondhjemit

Opdal-Inset (Norvégia) kzethez áll közel.

Órádna.

Zöldes-szürke szín, közép-porfiros kzet, mely zöldkövese-

désbe hajlik. A zöldes-szürke alapanyag háttérbe szorul a porfiros

ásványokkal szemben. A beágyazások, fleg földpátok és valamivel

kevesebb amfibol. A földpátok szürkésfehér színek és 2—4 mm na-

gyok. A zöldes-fekete amfibolok megnyúlt oszlopokban jelennek

meg. Itt-ott apró biotit-pikkelyek láthatók. ÍNéha pirit-szemeséket is

meg lehet figyelni, fleg nagyító alatt.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag mikro-holokristályos szövet;
a szemnagyság igen nagy határok közt ingadozik; jól megfigyel-

het fokozatos átmeneteket alkot a porfirosan kiváló ásványokba;
ez fleg a földpátokra vonatkozik. Az alapanyag szemcse-nagysága
0.01—0.07 mm közt váltakozik. Felépítésében túlnyomóan szemcsés

és prizmás földpátok vesznek részt. Ritkásan 0.05—0.07 mm nagy-

ságú kvarcszemek találhatók elszórva. Kloritos amfibol és biotit tö-

redékek is láthatók. Srn elszórva magnetit és fleg pirit-szem-

csék találhatók még az alapanyagban, nagyságuk 0.02—0.07 mm.
Alárendelten hematit is elfordul. Zárványként apatit-oszlopok lát-

hatók amfibolban és a nagyobb pirit-szemecskékben. Kioltásuk egye-

nes és itt-ott az alapanyagban is jelen vannak. Az alapanyag föld-

pátjai kissé kaolinosodottak és mint elváltozási termék itt-ott kal-

cit-foltok, st kevés klorit is megfigyelhet bennük. A nagy táblás-

kifejldés plagioklászok eléggé kaolinosodottak és kalcitosodottak.

A (001), (101) és (010) lapok fejldtek ki rajtuk. Ikerösszenövések

fleg az álhit, ritkábban a karlsbádi és néha a periklin törvény sze-

rint figyelhetk meg. A zónás szerkezet elterjedt. Szimetrikus ki-

oltás: + 22° = An42 . A periklin ikrek szerint mért kioltás a.y =
32° vagyis AnJ9 . Tehát An4G alapján andezin-labradcr összetételéit.
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Az alapanyag kvarszemecskéin kívül csak ritkán látható néhány na-

gyobb kb. 0.5 mm-es kvarcszemecske. Az amfibolok srn lépnek

fel, majdnem teljesen kloritos és érces metszetekben. Rezorpciós

érckoszorú szegélyezi ket, belsejüket teljesen klorit és kaiéit tölti

ki, telehintve ércszemecskékkel és leukoxén-szemecskékkel. Csak né-

hol maradtak meg kis foltokként a zöld amfibol üde részei. Ezek
kioltása c: y =12°—16°. Pleokroizmusa ers: a — halvány sárgás-

zöld, / = sötétzöld. A c-tengelyre merleges és vele párhuzamos
metszetekbl kitnik, hogy (010), (110) illetve (001) és (101) lapok

határolják. A klorit egyenesen olt ki. A kisebb méret gyéren lát-

ható biotitok szintén kloritosodottak, rezorpciós érckoszorú szegé-

lyezi ket, belsejük telve van éreszemcsékkel. Egyes részein üdék;

itt mért kioltásuk egyenes. Pleokroizmusuk: a = halványzöldes-

sárga, 7 = barna. Az alapanyag ércein kívül, van elég sok, nagy,

néha 0.5—0.8 mm-es igen ersen korrodált piritszemecske is benne.

A leírt kzet tehát amfibol-dácitoid és Ó-Kadnától északra, az

országút melletti kbányából való.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

Az oláhszentgyörgyi biotit-dácitok feltódulása alkalmával a

mellékkzet helyenként ersen átalakult. Ennek folytán kontakt

agyagpalák és kontakt-breccsák jöttek létre. Az oláhszentgyörgyi

szürkés-fehér riolitos biotit-dácitnak szép feltárása látható az ottani

vasútállomástól ÉK-re lev alagút melletti kbányában. Ez a feltá-

rás kb. 300 m hosszú és kb. 30 m-es meredek falat alkot. A bánya

délnyugati sarkában jellegzetes kontaktus látható a dácit és az eo-

cén-oligocén márgás agyagos rétegek közt. Annál is inkább szembe-

tnik ez a kontaktus, mert a dácit világos szürke szín, a megpör-

költ agyag viszont fekete. A kontakt pala, színe közvetlenül a dá-

cit mellett sötét, majdnem fekete szín; de a kontaktustól távo-

lodva, világosabb zöldes-szürke színbe megy át; az elválási lapok

mentén pedig a vasoxid barnaszín bevonata tnik szembe. Minden

valószínség szerint ez az agyagpala a flishomokk agyag-közbe-

településébl származik. A kontaktus kausztikus és kémiai átala-

kulást eredményezett. A kontaktus kzetei kemények és szabályta-

lan elválások jellemzik. A dácit közvetlen közelében breccsiás. A
kontakt -breccsia darabjai közt 4—5 cm-nyi fillit darabok és kvarc-

törmelék ismerhet fel. A dácit mellett lév fekete grafitos kontakt-

palában mikroszkóp alatt felismerhet ásványok (szillimanit) arra

alapanyag = 28 %,
kvarc = 3%,
földpát = 48%,
amfibol = 18%,
érc = 3%,

Oláhszentgyörgyi kontaktus.
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utalnak, hogy erteljes az átalakulás, mig a távolabb lev zöldes-

szürke agyagpalában lev pisztacit alacsonyabb hmérséklet mellett

bekövetkezett elváltozásokra utal.

A kevésbé átalakult zöldes-szürke agyagpalában mikroszkóp

alatt túlnyomóan zöldes-szürke finomszem agyagos rész látható

srn telehintve apró 0.01—0.02 mm-es kvarcszemekkel. Elszórtan

elég sok szeriéi t-pikkoly és kaiéit is található. Az agyagos részeket

erek járják át, melyek részben a hematittal vegyes vörösbarna pisz-

tacitból, részben pedig a sugaras-rostos sárgás-zöld szín delessit-

bl állnak.

A kontaktushoz közelebb lev ersebben átalakult majdnem
feketeszín kontakt-agyagpala a mikroszkóp alatt nézve már jóval

durvább szemcsés, mint a világosszín kontakt agyagpala. Uralko-

dóan 0.06—0.09 mm nagyságú kvarcszemek lépnek fel; ezek szögle-

tes széléit, kioltásuk hullámos, ami avra utal, hogy nyomást szen-

vedtek; bennük néha libellás zárványok találhatók. A kvarc mellett

gyakrabban az élénk interferencia szín szillimanit látható; alakja

megnyúlt oszlopos; hossza 0.°8—0.12 mm, szélessége 0.01—0.03 mm
közt ingadozik; kioltása egyenes. A kvarc és szillimanit közti teret

barnás-fekete grafitos anyag tölti ki. Ettl van az egész kzetnek
fekete színe. Itt-ott található néhány plagioklász is; az egyiknél az

albit-ikerösszenövés lép fel, a szimetrikus kioltása + 14° alapján

An32 , tehát savanyú andezin. A kzetben akad chiastolit is a jelleg-

zetes szenes nigmentációval. Epidot is található benne ritkán. Szór-

ványosan látni ércszemcséket (magnetit) 0.03 -0.06 mm nagyságban
és alárendelten hematit is elfordul. Nagyon ritkán biotit-pikkely-

kék is megfigyelhetk a rájuk jellemz pleokroizmussal.

A Nagybánya, környéki dácitterület.

A Vihorlát—Gutin hegységvonulat DK-i részében a Gutin-
hegység lábánál elterül Nagybánya és környéki bányaterület dá-

citjai alkotják a negyedik kisebb dácit-elfordulást. A dácit fleg
Nagybánya, Felsbánya, Kapnikbánya, Láposbánya és Misztbánya
területein fordul el, de található az északnyugatnak tartó hegység-
vcnulat egyéb pontjain is. E dácitteriileten elforduló kzetek ál-

talában közép-porfiros szövetitek, legjellemzbb rájuk, hogy kevés

bennük a kvarc, amely néhány beágyazott szem alakjában vagy az

alapanyagban látható. Továbbá pedig az, hogy az amfibol mellett

számotteven, néha pedig bven található augit. Plagioklászt b-
ven tartalmaznak és általában kevés biotit van bennük. Andezites

dácitok .illetve dácitoidok, amennyiben sok piroxént és kevés kvar-

cot tartalmaznak. Vannak átmenetek a területen is elforduló, de

fleg a Gutin-hegység tömegét alkotó piroxén-andezitekhez; ezek

viszont gyakran tartalmaznak kevés kvarcot is. Ebbl tisztán kit-
nik az átmenet és kapcsolat. Ritkán üde kzetek, túlnyomóan zöld

kövesedettek. Színük zöldes- sötét vagy világosszürke, vagy teljesen
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zöldes szín zöldköves kzetek. Az egyes dácit elfordulásokat ille-

ten: a nagybányai andezites dácitok kvarcban szegény és piroxén-

ben gazdag, ersen zöldkövesedett kzetek. Nagybányán a veres-

vizi bányaterület alapját zöldköves andezites dáeit alkotja; az

északra lev Kereszthegy (501 m) környéke szintén andezites dácit-

ból áll, úgyszintén a borpataki völgyben lev bányák nagyrésze is.

Felsbányán a Bányahegy (729 m) kzete piroxénandezit és riolit,

melyet dácit vesz körül. Kapnikbánya nagyrésze zöldköves dáciton

terül el, mely a Gutin piroxén-andezitje alól bukkan ki. A kapnik-

bányai dácitok a többiekkel ellentétben kvarcdúsabbak. Láposbá-

nyán a Fvölgyben fleg zöldköves dácit van. Misztbányán a Petra

Mikát (790 m) kissé zöldköves dácit alkotja.

Nagybanija.

Zöldesszürke szín, zöldkövesedett, apró porfirosba hajló k-
zet. Zöldes szín alapanyaga, valamivel nagyobb területet foglal el,

mint a beágyazások. Feltn, hogy a nagyfokú zöldkövesedés elle-

nére az átlag 2 mm-nyi földpátok üvegesen csillognak a hasadási

lapokon. Sok az elváltozott, fénytelen, zöldes-fekete amfibol, átlag

2 mm-nyi megnyúlt oszlopokban.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag igen finom szemcséj, felzites

szövet, telehintve finoman ércszemcsékkel. Vannak benne azonban

foltokként mikro-holokristályos porfiros szövet részletek is, úgy,

hogy az alapanyag két különböz szemcsenagyságú szövetmódosu-

latban lép fel. A mikro-holokristályos részek szemnagysága 0.03

—

0.1 mm közt ingadozik; allotriomorf földpát és kvarcszemcsékbl áll.

Vannak nagyobb földpátok is. melyek mintegy átmenetet képeznek a

porfiros földpátokban. Elvétve látható néhány apró apatit-oszlo-

pocska is. Alárendelten hematit és leukoxén is van az alapanyag-

ban. Mint elváltozási termék sok kaiéit és klorit látható. A porfiros

földpátok a mikroszkóp alatt már kevésbé üdék, eléggé kálcitosodot-

tak. A zónás szerkezet megfigyelhet. Fleg az álhit ikertörvény

szerinti összenövések láthatók, ritkábban a karlszbádi ikrek is fel-

lépnek. Maximális szimetrikus kioltása: = 26°—32° — An 47—An57 .

Tehát egy labrador. Kvarc csak az alapanyag mikro-holokristályos

részeiben van jelen, néha a 0.2 mm nagyságot is elérve; nagyobb,

porfiros kvarcok nincsenek. A szines elegyrészek teljesen el vannak

kloritosodva és kaleitosodva és többnyire ércszemcsék is vannak

bennük. Körvonalaikból ítélve részben amfibolok, részben pedig pi-

roxének; ugyanis egy c tengelyre merleges kloritos metszet a pi-

roxénekre jellemzen 8 szöglet és az (110) — (110) lapok szöge =
90°. A klorit sugaras rostos kifejldés; a rostok egyenesen oltanak

ki és gyengén pleokroosak. Elvétve láthatók teljesen ércesedett és

kloritosodott biotit-lemezkék is. Nagyobb ersen korrodált ércsze-

mek fordulnak el elszórtan, fleg a kloritos ásványok környékén.

A fentiek alapján a kzet egy zöldköves piroxén-tartalmú amfibol-

dácit, illetve dácitoid.
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Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = 58%,

kvarc = tí %,
földpát = 23%,
kloritos színes ásv. = 11%,

érc = 2%.

Felsbánya.

Sötét-zöldes szürke szín eléggé zöldkövesedett közép-porfiros

kzet. Ugyanolyan szín alapanyagában szabad szemmel nehezen le-

het megkülönböztetni a beágyazásokat, úgyszintén ezeknek és az

alapanyagnak viszonya is nehezen figyelhet meg. Szennyes-szürke

szín, kb. 2—3 mm-nyi földpátok láthatók. A színes elegyrészek el-

szórva fordulnak el kb. 1 mm-nyi megnyúlt oszlopokban.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag pilotaxitos szövet, helyen-

ként fluidálisba is átmegy; a beágyazásokkal szemben uralkodóan
lép fel. Az alapanyag apró kis földpát lécekbl áll és srn van te-

lehintve apró ércszemcsékkel; benne kevés üveg is van. Mint elvál-

tozási termék kaiéit és klorit fordul el. A plagioklászokon a (001),

(101) és (010) lapok vannak kifejldve és feltnen el vannak kalci-

tosodva, fleg a magjuk, úgy, hogy egyes plagioklász metszetnek

csak a szegélye látszik épen, a többi részét teljesen elborította a

kalcit. A kalcitot viszont a klorit ersen átitatta, iigy, hogy a föld-

pátokát kloritos kálcit-foltok borítják. Megfigyelhet ikerösszenö-

vések fleg az albit, ritkábban pedig a karlsbádi törvény szerint.

A zónás szerkezet földpátok kevéssé elterjedtek.

Maximális szimetrikus kioltása — 26°—30° azaz An48—An ss .

M (010) lap szerinti kioltás — 15" = An4r . Tehát kb. An 52 alapján
labrador. Csak elvétve található néhány kvarcszemcse; viszont ere-

ket. repedéseket kitölt kvarc elfordul. A színes elegyrészek ersen
kloritosodottak és kalcitosodottak és bennük ércszemcsék is láthatók;

így csakis körvonalaik után ismerhetk fel. Ezeknek egy része amfi-

bol; nagyobb részük azonban piroxénnek bizonyult, körvonalaik

után ítélve. Ezenkívül egyiknek c tengelyre merleges metszetében

a szögmérés alapján az (110) és (110) lapok által bezárt szög 90°

adódott. Ezek általában kevésbé kloritosodottak és kalcitosodottak,

mint az amfibolok. A klorit egyenesen olt ki.

Pleokroizmusa: a — halvány sárgás-zöld, y
— zöld. Ritkán el-

fordul néhány teljesen elkloritosodott biotit is. Megfigyelhet né-

hány feltn rtbarna szín, másodlagos biotitnak látszó ásvány-

metszet; ezek egyenesen oltanak ki és ersen pleokroosak: a = hal-

vány sárga, y = rtbarna. Fleg a színes elegyrészek körül elszórva

láthatók nagyobb piritszemcsék, néha ersen korrodáltam A leírt

kzet egy kvarcszegény piroxén-tartalmú amfiból-dácit, illetve dá-

citoid.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:
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alapanyag = 59%,
kvarc = 2%,
föl (Ipát = 27%,
kloritos színes elegyrész = 10%,
érc = 2%.
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MELANOPSISOK VÁLTOZÉKONYSÁGA.*

Irta: Strausz László dr.

A pannoniai kori rétegek faunájában három molluszka genusz

uralkodik: Congeria, Limnocardium és Melanopsis. Szintbeosztásuk-

nál ezek közül fleg az els kettt vehetjük tekintetbe, mert a

Congeriák egyes fajai nem voltak hosszú életek s így minden
kisebb idegységen belül is más-más fajokat találunk, a Limno-
cardiumok-nak pedig igen nagy a geográfiái elterjedése, nemcsak
a ma felszínen feltárt partszegélyi üledékekben, hanem medencék
belsejének (mélyfúrásokból ismert! üledékeiben is s így néha tá-

voli párhuzamosításokat is lehetvé tesznek. A Melanopsisok-nak
elnye a másik két genusszal szemben, hogy rendesen jobb megtar-
tásban és nagyobb példányszámban találjuk a pannóniai képzdmé-
nyekben, mégis a szintmeghatározásoknál alig jöhettek számba két,

a sztratigrafus szempontjából rossznak mondható
,
tulajdonságuk

miatt: mérhetetlenül változatosak s ezért nehéz és sokszor bizony-

talan a meghatározásuk, azonkívül legtöbb fajuk igen hosszú élet.

Ez a két tulajdonság azonban esetleg egy közös okra vezethet visz-

sza: nagy az alkalmazkodó képességük, ezért minden küls válto-

zásra, behatásra reagálnak, de nem pusztulnak el.

A fosszilis Melanopsis-ok változékonysága közismert; tudo-

másom szerint három különböz magyarázatával próbálkoztak a

paleontológusok. Már 1872-ben Fuehs (1.) egy speciális esetben

részletesen tárgyalja s a növényeknél ismeretes hybridizációval ill.

az embernél elforduló fajta- (vagy rassz-) keveredésekkel párhuza-

mosítja ezt az édesvizi és félsósvizi molluszkáknál megfigyelt nagy
formagazdagságot. A Melanopsis impressa és M. vindobonensis közti

„basztard”-nak tartja a M. martiniaria- 1, mert

1. termetre, alakra a kett közt középen áll,

2. mindkettbe átmeneteket képez,

f. nincsenek határozott, állandó faji bélyegei,

4. igen hajlik monstruozitósokra. (Lásd í képet.)

Két évvel késbb Brusina csak futólag említi (2.), hogy
M. costata (Wenz-nél hibásan M. abbreviuto cosmanni, Pal-
1 a r i-nál (4.) helyesen M. cosm,anni) és M. bonéi közt, mert a

M. costata elssorban ott veszi fel ezt az átmeneti jelleg termetet,

ahol vele együtt elfordul az alacsonyabb és kövérebb il/. bonéi

is, míg másutt karcsúbb és magasabb. Penecke 1884-ben (5.)

szintén foglalkozik a Melanopsis-ok variabilitásával s ha nem is

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1941. jún. 4-én tartott

szakülésén.



136 Strausz László dr.

mondja ki határozottan, érezhetleg hybridizációra gondol. Ellen-
ben az újabb szerzk, valószínleg a zoológusok ellentmondásaitól
befolyásoltatva, rendesen nem okolják meg az átmeneti alakok fel-

léptéi, csak futólag megemlítik. így Lörenthey (6. p. 209) és
Troli (7. p. 61) egyszeren megemlítik, hogy M. bouéi és M. ptjg-

maea átmeneteket képeznek egymásba; holott a két faj egyike tel-

jesen síma, a másik ersen bordás-bütykös, tehát az „átmenet” a
kett közt nem valami természetes, egyszer jelenség. Toula se
foglal határozottan állást, bár átmeneteket ábrázol (17.)

Másik magyarázata ilyen átmeneteknek Xeumayr és Paul
(8. p. 38.) monográfiájában szerepel; k is a M. bouéi-pygmaea át-

menetekre hivatkoznak (Fuchs megfigyelései nyomán) s okául
azt tételezik fel, hogy közös, sbl származhatott le a két, egymástól
annyira eltér külsej, de az átmenetek tanúsága szerint mégis
rokon faj.

a b. c. d.

1. kép. a: M. vindobonensis; b: és c: átmenetek; d: M. impressa.

A variabilitás harmadik okául azt hozzák fel, hogy az édes

és félig sós vizek nagy fizikai és kémiai változásai eredményezték

a Melattopsisok formagazdagságát. P é r e s. szerint (9. p. 312—321)

a marokkói recens MelanopsTs-ok (pl. M. bedet P 1 r y) kisebbek,

alacsonyabb spii’ával és kisebb bordaszámmal, mint a velük fajilag

egyez szubfosszilis alakok (. M douttei, M. peront,óta Plry); utób-

biak azért fejldtek ersebbre, cifrábbra, mert akkor még bvebb
és oxigén-dúsabb volt a patakok vize. J e k e 1 i u s hangsúlyozza

(10. p. 91), hogy M. pyrurn
( és M. pterochila elválasztása (mint

Szlavóniában is) igen bajos, mert a két faj átmegy egymásba; okul

azonban csak a vizek változatosságát mondja (10. p. 42—44).

Jól ismert példája a Melanopsis-ok mérhetetlen változatossá-

gának M. parreyssi M ii h 1 f. és rokonai a Nagyvárad melletti

Püspökfürd melegforrásainak vizében, ill. üledékeiben (Brusina
11.). Ezeknél még zoológusok is gondolnak valami rasszkeveredés-

félere. Minthogy azonban a recens zoológiái anyagokban hvbridek

ritkák (1. pl. 15, 16.) ténylegesen nem is ismeretes korlátlan szapo-

rodásképesség (fajok közötti) hybridek létrejötte, ezt a jelenséget

a paleontológia számára se akarják engedélyezni.
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Nem tagadhatjuk, hogy a zoológusok tárgyi megfigyelései

(ill. ilyenek hiánya) jobban jöhetnek számba a kérdés eldöntésénél,

mint paleontológusok elmefuttatásai. Azt azonban nem mondhatjuk,

hogy ez tisztán elméleti vita, gyakorlati fontosság nélkül, s hogy

a paleontológus elégedjen meg a tapasztalati anyag rögzítésével.

Arról tudniillik nem lehet szó, hogy minden példány kövületet le-

írjunk és ábrázoljunk (st elnevezzünk), hanem a megfigyelt válto-

zatos anyagból válogatnunk, kiemelnünk kell. S ez a válogatás

máris állásfoglalást jelent a „hybridizáció vagy variabilitás” kér-

désében. Ha az elbbiben hiszünk, leírjuk a két szélsséges alakot,

genne

helyi

.
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két nevet adunk s jellemezzük a keveredés irányait. Ha tagadjuk a

keveredés lehetségét: leírjuk a középs alakot, egy nevet haszná-

lunk s a széls alakokat csak mint a középtl való eltéréseket jelle-

mezzük. Nézzünk egy-két esetet s a zoológusoktól ajánlott grafikus

ábrázolással próbáljuk a feladatot szemléletessé tenni. A várpalotai

fels pannóniai rétegekbl gyjtöttem M. sturi példányok utolsó és

utolsóeltti kanyarulatán megfigyelt díszítettséget ill. tüskésséget
tünteti fel a 2. kép. A tiiskésség fokát puszta számokkal jelle-
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meztem, összadva a két kanyarulaton a tüskék (csomók, bor-

dák) számát s ersségük szerint 0.5, 1, 1.5, 2-vel szoroztam ez össze-

get; természetesen ez az értékelés szubjektív s csak viszonylagos,

egy-egy megfigyelési sorozatra vonatkozhat. A tüskésségre jellemz
számértéket mérem fel a vízszintes tengelyre, a gyakoriságot (pél-

dányszámot) a függélyes tengelyre. Az uralkodó alak jellegeinek

megfelel helyet jelzi a görbén az X jel.

Másik szokott ábrázolási módon tüntetem fel M. impressa

var.-nál (Csót és Bakonyság közt lev lelhelyrl) a termet karcsú-

ságát az utolsó kanyarulat magasságának és szélességének viszony-

számával, a vízszintes tengelyre mérve, míg a függélyes tengelyre

az utolsó kanyarulat kereszt-gerincének viszonylagos helyét ki-

fejez számot (az utolsó kanyarulat egész magasságához viszo-

nyítva) mértem s az egyes kockákban a példányszámot tüntetem
fel (3. kép). Az uralkodó alak helyét itt az aláhúzott szám
jelzi. E két esetben nem is vitatható, hogy a középs alakokat
kell normálisnak, típusnak tekintenünk s a tle eltér (és pedig

4. kép. M. oxyacantha, M. kurdica és átmeneteik.

igen különbözen, minden irány felé eltér) formákat kisebb fontos-

tosságú változatoknak tekintjük. Természetesen ezek az eltérések

nem mindig ilyen csekélyek, hanem nagyok is lehetnek, fleg ha
nem egyetlen lelhelyet veszünk tekintetbe, hanem egymástól tér-

ben, esetleg idben is lényegesen eltér faunákat; de ha ezeknek

külön varietas-nevet adunk is, keletkezésüknek magyarázatához elég

az egymástól különböz környezet fizikai behatásait vagy bizonyos

abarráns bels adottságokat feltételeznünk.

Találunk azonban egészen más jelleg eseteket is. Két rokon

habitusú Melanopsis faj a tüskés M. oxyacantha és a tüskéket csak

utolsó kanyarulatán visel M. kurdica. Sok lelhelyen együtt szere-

pel e két faj s ilyenkor az alakok egy részénél a paleontológus nem
tudja könnyen eldönteni, hogy egyes nem tiszta jelleg példányokat

melyik fajhoz soroljon, mert a M. oxyacantha típusánál kevésbbé,

a M. kurdica típusnál ersebben tüskések, tehát középalakok. (4.

kép.) Grafikusan feltüntetve (5. kép.) a vízszintes tengelyen az utolsó-

eltti és az azeltti kanyarulat bütykeinek összege, az igen kis,

gyenge tüskéket, vagy csak ráncocska alakjában jelentkez bordákat

fél vagy negyed értékben számítva; függélyes tengelyen a példány-

szám.

Ha az elz két példában szerepl módon a tulajdonságaira

nézve középs alakot írnok le s neveznék el típusul, mely alak itt

legritkább (míg az elbbi példákban leggyakoribb volt a középalak
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a megfigyelt példányok közt), akkor legalább is azt a hibát követnk
el, hogy a lényegtelent emelnk ki a fontosak közül, az elmosódottal

jellemeznk az éles, határozott eseteket* A jelen esetben mégis el

tudok képzelni egy magyarázatot a keveredés kizárásával is. Mint-

hogy a két alak tényleg sokban hasonló, feltételezhetjük, hogy vari-

etásaik egymás felé is közelednek a tüskesség fokát illeten s össze-

téveszhetk; a „középalakok” részben M.oxyacnnthák, részben M.kur-
dicák, tehát ha helyesen szétválasztanék a két fajt, a következ
görbét kapnók (6. kép.) (Teljes vonal: M. kurdica; szaggatott vonal:

5. kép.

6. kép.

M. oxiacantha; pontozott vonal: M. kurdica és M oxyacantha vona-
lának összetevdött értéke a középs részében, ami az elbbi grafi-

konon az egységes vonal e részének felel meg). Persze a középalakok
értékelésétl függetlenül a paleontológus a két (X jelzés) szélssé-

ges formát fogja fontosabbnak tartani és névvel megjelölni.

Következ példánkban azonban már nem rokon-alakú, nem
közelálló típusú fajok átmeneti példányairól lesz szó. A M. boáéi
és M. pygmaea átmeneteit már említettük (Budapestrl és Bécs
környékérl): most egy Pápa és Nagygyimót közt a Congeria
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nngula caprae-s szintbl gyjtöttem Melanopsis bouéi-pygmaea
anyag díszítettségét, bütykösségét tüntetem fel a következ
grafikonon (vízszintes tengelyen az utolsó és utolsóeltti kanya-
rulat díszítettsége olyan módon számítva, mint az els rajzon
M. sturi-nál; függélyes tengelyen a példányszám. A M. pygmaea
síma, díszítetlen példányainak száma végtelen, erre utal a grafi-

konon a oo jel, a görbén persze ez nem tüntethet fel). A két x nem
csak a két leggyakoribb, hanem feltétlenül a két legjobban jellem-

zett, leghatározottabb tulajdonságú és sok más lelhelyen is meg-
ismétld alakot mutatja, ezek helyett nem írhatunk le egy hatá-

rozatlan, elmosódott középalakot, melynek ritkaságát a grafikon

egyáltalában nem tudja megfelelen kiemelni, csali milliomodokban

volna ez megadható egy nagyobb terület sok lelhelyét számítva.

(7. kép.)

X

Ha ugyanezen két fajnál a termetet is feltüntetnék a bordá-

zottság mellett, ilyenféle eredmény jönne ki (nem pontos kiszámítás,

hanem csak becslés alapján). (S. kép.) (Vízszintes tengelyen-'a tüskés-

ség foka az elbbi módon feltüntetve, a függélyes tengelyen a termet

jellemzésére az egész héj magasságának és szélességének arány-

száma; a kockákban a gyakoriság foka: igy == igen gyakori, gy ==

gyakori, r = ritka).

Ebben az esetben én nem látok más lehetséget, mint a x jel

két szélsség típusul választása mellett átmeneti alakoknak ne-

vezni a közbülsket, mert ha még a M. bouéi-nál lehetséges is a faj

határainak bizonyos bvítése a kevésbbé díszített formák felé, a M.
pygmaea teljesen síma alakjával egy fajba préselni ket lehetetlen

s ha a hybridizáeiót tagadjuk is, akkor se vehetjük be a M. pygmaea

faj jellegei közé, hogy „néha kissé bordás ill. vonalkázott felszínnek

hol a fels, hol az alsó kanyarulatok”, hanem ezt a jelenséget

abnormitásnak fogjuk nevezni, s ezzel nem magyaráztunk meg
semmit.
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De mint még látni fogjuk a következkben, némelyik Mela-

nopsis faj nem csak egy, hanem több másik faj felé is mutat át-

meneteket; ilí. bonéi pl. a ilí. pygmaea, M. confus.a, ilí. cossmanni ill.

abbreviato, M. oxyaccintha felé; ilí. oxyacantha a ilí. bonéin kívül a

ilí. kurdica felé is. Ilyen komplikált átmeneteket csak háromdimen-
ziós koordináta-rendszeren lehetne feltüntetni s a gyakori alakok

maga*
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tetraéder-csúcsokban, vagy esetleg gömbfelület szabálytalanul el-

szórt foltjain helyezkednének el, míg a leírandó középalaknak meg-
felel helyen üresség volna.

Felsorolom még az általam utóbbi idben tanulmányozott
Bakony—Balaton környék pannoniai faunáiban elforduló Melanop-
sis-ok változékonyságának néhány érdekesebb esetét.

A ilí. bonéi mindenütt igen változatos termet faj; Hand-
mann (12.) jórészt külön fajoknak írta le a ilí. bouéi változatait,

Troli (7.) és IVenz (3. p. 2671—2682) majdnem valamennyi ilyen

alakot újra bevonta a fajba. Magam élesen megkülönböztethetnek
tartok legtöbb dunántúli lelhelyen két ilí. bonéi változatot. Egyik
a zömök vagy közepesen karcsú dupla csomó-soros vagy bordás
M. bonéi bouéi. (Ezzel azonosítom a ilí. sturi Fuchs fajt is, mely
hasonló díszítés ill. csak valamivel hegyesebbek a tüskéi és nem
karcsúbb termet, mint amilyen a típusos ilí. bouéi-nek megfelel;

W e n z-né'l 1. c. p. 2835—36-on tehát helyesbítendnek tartom a ilí.

sturi nevét ilí. bonéi-ra). Másik a karcsúbb, nagyságban még jobban
ingadozó, de állandóbb arányú, egy bütyök-soros ilí. bouéi turrita-

affinis (ezt nem követend névként jelölöm meg, csak a Hand-
m a n n-féle ábrák és leírásokra hivatkozásként, 1. Handmann
12. p. 32. Pallar y-nál (4.) nevük ilí. hispidulo és ilí. subaffinis,
Wenz (3)- mindkettt bevonja a ilí. bouéi faj alaptípusába).

EeháJny olyan lelhely azonban a Dunántúlon is van (pl. Zalagalsa),
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ahol ez a két típus egymásba fokozatos átmeneteket mutat, pl. tel-

jesen turrita termet mellett nem ers dupla csomósor is fellép.

Az átmenetnek ezrt az esetét szerintem egyforma joggal tekinthetjük

akár valamiféle rasszkeveredésnek, akár egyszer variabilitásnak.

A M. bonéi fajnak más, érdekesebb változatait találtam a Pápa
és Nagygyimót közti gazdag lelhelyen. (9. kép.) Itt is elfordul a

M. bouéi dupla csomósoros (9. a.) és a M. bouéi turrita-affinis kar-

csúbb egycsomósoros változat, (9. c. kép), .de rajtuk kívül (mind-

kettnél jóval kisebb példányszámban) egy termetre a M. bouéi-

vel egyez, de annál kevesebb csomót bíró alak, melynél a fels
és alsó csomósor egyes csomói nem egymással egy vonalba (egy-

más alá), hanem egymás közé esnek (fáziseltolódással). (9. b.)

9. kép. M. bouéi változatok. 10. kép. M. pygmaea-bouéi átmenetek.

Nagyvázsonyban fels pannon faunában M. bonéi mellett sze-

repel olyan, a M. oxyacanthá-hoz legközelebb álló alak, melynek

felsbb kanyarulatai a normálisnál tüskésebbek. Elképzelhet, hogy
ez a M. bouéi-ve1 való keveredés következménye.

A tapolcai medencében, Nemesvitánál a M. bouéi fels kanya-

rulatai normálisan tüskések, az utolsó kanyarulaton egyes példá-

nyoknál a díszítettség csökken, st egészen meg is sznik s M-

pygniaea-szerü az utolsó kanyarulat. A Pápa és Nagygyimót között

lev már említett lelhelyen a M. bouéi és M. pygmaea közti át-

menetnek tekinthet alakok közt (10. kép) olyan is van, melynél a

fels kanyarulatok díszítettebbek (b.) (mint Nemesvitán, csakhogy a

pápaiak aránylag sokkal kevésbbé tüskések, a M. pygmaeá-lnoz állnak

közelebb, míg a nemesvitaiak a M. bouéi-hoz), viszont Pápán olyanok

is vannak az átmeneti jelleg alakok közt, amelyeknél a fels rész

teljesen síma, semmiben se tér el a típusos M. pygmaea-\ó\, míg az

utolsó (esetleg utolsó eltti) kanyarulatban jelentkezik rán-

cosság, csekély bordázás (a). Persze ezt a jelenséget is kétfélekép

magyarázhatjuk. Aki mindenféle keveredés lehetségét tagadja,

a küls körülmények befolyását láthatja ezekben a különböz élet-

korban fellép morfológiai megváltozásokban. Aki a keveredés gon-

dolatát találja pl auzibilisabbnak, aszerint a kevert vérnek egyik

összetevje lappang a fejldés kezdetibb stádiumaiban, kiüt a to-

vábbi fejldés folyamán.

Hasonlókép kevéssé segít eldönteni a keveredés kérdését

Troll-n^k az az érdekes megfigyelése (1. c. p. 61.), hogy egyik
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elfordulási helyén mind a M. bonéi, mind a M. pygmaea fajból a
normálisnál nagyobb termet példányokat talált. Teljesen hasonló

jelenséget állapítottam meg magam is Zalapetendnél (Tapolcától

ÉK-re), az ersen tüskés M. bouéi és egy síma Melanopsis-iaj egy-

formán eltérnek a megszokott, normális termettl, mindkett na-

gyobb, szinte hízott s díszítettségük teljes különbsége mellett azt

kell mondani, hogy hasonlítanak egymásra. (A síma faj közelebb

áll a M. decollata-hoz, mint a M. pygmaea-hoz, de abnormis termete

miatt egyikkel se azonosítható biztosan). Természetesen itt se bizo-

nyítható, hogy vérkeveredés okozza-e az egyforma természet ab-

normitást, vagy pedig az azonos környezeti hatásokra reagált vélet-

lenül ennyire egyformán a két egymástól lényegesen különböz faj.

a. b. c.

11. kép. a, b: M. confusa; c: M. confusa-bouéi átmenet.

Tapolca távolabbi környékén több helyen (Öcs és Zalapetend

közt, Badacsonyon és Felszsiden) gyjtöttem a fels pannóniai

rétegekbl olyan M. entzi példányokat, melyeknél a fels kanyaru-

latok M. decollata-szeren sírnák voltak, míg az alsókon jelentkezett

bizonyos (elég kis fokú) bordázottság, holott ez rendesen fordítva

van: a típusos M. entzi fels kanyarulatai kissé díszítettek, az alsók

simák. Megjegyzem még itt, hogy Lörenthe y-nek a Balaton
monográfiában (13.) némelyik M. entzi néven ábrázolt alakját

(II. t. 15, 16. ábra, esetleg 14. ábra is) átmeneti alakoknak, vagy
ha tetszik varietásnak tekintem, mert normálisnál ersebben bordá-

sok, ill. tüskések közelednek a M. bouéi vagy M. oxyacantha felé).

Érdekes és ritka faj a M. confusa (nov. nm, elbb M. hun-
garica P 1 r y) (non Iíormo s). (11. a, b. kép.) Ennek nem típusos,

hanem a M. bouéi-hoz hajló változatát (11. c.) találtam két új lel-
helyen Enying közelében M. bouéi társaságában. Míg a M. confusa
faj típusánál az utolsó kanyarulaton nagy (ers lécszer) bordák van-
nak, az én példányaimon ezeknek a bordáknak középs darabkája
lényegesen meggyengült, ezzel szemben fels és alsó része ersebb,
szinte bütyökszeren megduzzadt, úgyhogy majdnem két egymás
feletti csomó helyettesíti az egységes lécet; ezáltal határozottan a
M. bouéi jellegei felé hajlanak, bár feltétlenül közelebb állnak —
minden sajátságukat tekintetbe véve — a M. confusa fajhoz.

Kétségkívül emlékeztetnek kissé példányaim a M. defensa-ra
is (mely Enyingen lelhelyemhez közel elfordul, 1. Lrén-
t h e y, 13. p. 42. 43), de sokkal kevésbbé, mint a M. bouéi-ra Enyingi
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átmeneti jelleg M. confusa példányaimhoz iiagyön hasonló, szinte

Velük megegyez ábrát találunk P e n c k-nél (1. c. tab. X. fig. 12. b.)

M. hastata hybostoma megjelöléssel, a Viviparus zelebori szintbl.

Az ábrázolt példány „átmeneti” jellegét nem tudom elfogadni: 1. az

illet példány spirájának magassága nem a M. hybostoma-é és M.
hastata-é közt van középen, hanem mindkettnél kisebb; 2. mindkét
említett fajénál nehézkesebb, durvább a bordázata; 3. se a M. hybo-

stama-nál, se a M. hastata-nál nincs bütyök, ill. csomószer duzza-

dás a bordák alsó részén, míg a 12. b. ábra épen ezt tünteti fel igen

határozottan. Ezek szerint ha középalakról van szó, a két szomszédos
faj nem a Penecke által megjelölt két faj.

Dákán C. unyula caprae szintbe tartozó homokban M. seripta

és M. confusa közli jellegeket mutató alakot találtam. Mint-
hogy azonban csak égy példány áll rendelkezésemre s itt M.
confusa ezen az egész környéken ismeretlen, M. seripta pedig (bár

a közeli Kúpon elfordul, lásd F uchs 14. p. 544) ritka és kevéssé

ismert jelleg ill. változatosságú faj, újabb leletekre van még szük-

ség annak eldöntéséhez, hogy ezt a dákai alakot átmenetnek tekint-

sük-e vagy a M. seripta új varietásának, vagy esetleg önálló új

fajnak.

Valószínleg egész egyszer variabilitásnak kell tekintenünk

azt, hogy a M. haueri croatica B. U M. haueri markusevecensis

Wenz) Hegymagason és Zalapetenden az utolsó kanyarulat biity-

Uössége tekintetében nagy változatosságot mutat. Vannak e faj ill.

varietas típusának megfelelek, egyeseknél a btykösség csökkent,

másoknál a bütykök ritkásabban állnak, de igen nagyok; néha a

M. haueri haueri-ti se választható el élesen. Ezeket a Melanopsis-

olcat azonban másutt se találjuk tiszta, egymástól határozottan el-

váló alakcsoportokban s a különböz szélsségeknek tekinthet
.

for-

mák is tulajdonkép igen közeli rokonok.

Ezzel szemben a M. gradata F. (— M. tihanyensis W e n z) éle-

sen elhatárolt, jól jellemezhet, könnyen felismerhet híj az eddig

ismert elfordulási helyein. Most én Várpalotán olyan példányait

találtam, melyek közül egyesek ersen hajlanak a M. bonéi, mások

a M. haueri felé. Ezeket szívesebben tekinteném kevert, átmeneti

alakoknak, mintsem hogy kibvítsem és elmosódottabbá tegyem a

M. tihanyensis eddig szabatosan körvonalazott jellegét.

Saját anyagaimon kívül megemlítem még, hogy Brusina
leírásai alapján keveredésnek felfogható átmenetek ismeretesek a M.

inconstans és M. visianiana B. közt tB r u s i n a 2. p. 38.), azután a M.

recurrens N eum. és M. transitans B. közt (1. c. p. 42. 43), valamint

a M. sandbergeri N e u m. és M. cossmanni P 1 r y. közt. (Utóbbi fajt

Wenz helytelenül nevezi M. abbreviata cossmanni-nak, Brusina
szintén hibásan M. costata-nak hívja, az átmeneti alak neve B r u s i-

n á n á 1 M. costata glabra, W enz nomenklatúrája szerint M. abbre-

viata glabra).
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A zoológusok ellenkezése a hybridizációval szemben a faj-

fogalom túlértékelésén kívül azzal függ össze, hogy nagyon ersen
tekintetbe veszik a tulajdonkép elég kisszámú negatív eredmény

;

megfigyelést. Hiszen a félsósvizi molluszkákröl tudomásom szerint

semmi tényleges vizsgálati eredmény nem áll a zoológusok rendelke-

zésére, holott a paleontológusok tulajdonkép csakis ezeknél vitatják

a nagyobb arányú keveredés lehetségét, szemben a szárazföldi és

tengeri csigákkal, amelyeknél nem látunk a normális varietás kép-

zdés keretébe nem illeszthet jelenségeket. Azt se tudhatjuk, hogy
a gerinces-fajok milyen rendszertani fogalommal egyenértékek a

csigáknál s hogy félsósvizi élet a szaporodási képességben minimá-
lis változást nem idézhetett-e el. Végezetül pedig a paleontológu-

sok azt se követelik átmeneti alakjaik részére, hogy ha azok hyb-

ridek, okvetlenül szaporodásképesek legyenek. Mikor mérhetetlen

tömeg tiszta fajú példányok mellett néhány átmeneti alakot talá-

lunk, ezen a téren könnyen megalkudhatunk. Csak ott lenne talán

nehézség, ahol egy lelhelyen kizárólag középalakokat, ill. átmeneti,

kevert jelleg alakokat találnánk. Ilyen esettel azonban én

nem kerültem szembe, csupán Enyingen hiányzik az eddigi leletek

szerint a feltételezett két kevered alapforma közül az egyik, a M.
hungarica. A M. entzi lenne olyan faj, amelyet legszívesebben egy
síma és egy tüskés Melanopsis keverékének tekintenék, holott gyak-
ran (nem a most tárgyalt anyagokban, hanem ezeknél fiatalabb kép-

zdményekben) egyedüli alak e genuszból az illet lelhelyen. Itt

tehát azt szeretném feltételezni, hogy az eredetileg ingadozó keverék-
alak idvel önálló fajjá vált.

IRODALOM — LITERATUR.

1. Fuchs: Über den sog. chaotisehen Polymorohismus und einige

fossile Melanopsis-Arten, Verhandl. d. k. k. zoolog. htan. Gesellsch.

Wien, 1872. — 2. Brusina: Fossile Binnenmollusken aus Dalmatien
etz. Zagreb, 1874. — 3. Wenz: Fossilium Catalogus, Gastropoda extra-

marina tertiaria. —- 4. Pallary: Observations relatives a la nomen-

c.lature des Melanopsis fossiles. Bull. Soc. d‘Hist. Natúr, de 1‘Afrique

du Nord, t. VII. No. 3. 1916. — 5. Penecke: Beitriige zr Kenntnis

dér Fauna dér slavonischen Paludinenschichten. Beitriige zr Paleont.

ÖsPrr. Ting. Bd. IV. — 6. Lrenthey: Die pannonisc.he Fauna von

Budapest. Palaontographica Bd. 48. 1902. — 7. Troli: Die pontischen

Ablagerungen von Leobersdorf und ihre Fauna. Jahrb. d. k. .k geolog.

Reichsanst. Wien, Bd. 57. 1907. — 8. Neumayr—Paul: Die Conge-

rien und Paludinenschichten Slavoniens und dérén Fauna. Abhandl.

d. k. k. geolog. Reichsanst. Wien. Bd, VII, 1875, — 9, Pér és: .\percú

sur les variations de quelques Melanopsis marocáines. Journ. Concby-

liol. vol. 82, 1938. — 10. Jekelius: Die Molluskenfauna dér dázischen

Stufe des Beckens von Brasov. Memorile Tnstit. Geolog. al Romaniei.



146 Strausz László dr.

vol. II, 1932. —• 11. Brusina: Eine subtropische Oasis in Ungarn,
Naturw. Véréin f. Steierm. 1902. — 12. II a n d m a n n: Die fossile Conchy-
lienfauna von LeobersHorf. Münster, 1887. — 13. Lrén they: Adatok
a balatonmelléki pannoniai korú rétegek faunájához. Balaton Tud.
Tanúim. Eredm. I. k. 1. r. Paleont. függ. III. — 14. Fuchs: Die Con-
gerienschichten von Tihany am Plattensee und Kúp bei Pápa. Jahrb.

d. k. k. Geolog. Reichsanst. Bd. 20, 1870. — 15. Rensch: Kurze Anwei-
sung für zoologisch-systematische Studien, Leipzig, 1934. — 16. R e n s c h:

Das Prinzip geographischer Rassenkreise und das Problem dér Art-

bildung. Berlin, 1929. — 17. Tóul a: Über die Kongerien-Melanopsis-

Schichten am Ostfusse des Eichkogles bei Mödling. Jahrbuch dér k. k.

Geolog. Reiehsanst. Wien, 1912.

II.

RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

GEOLÓGUS DIPLOMA.

Irta: Dr. Balogh Kálmán.

A német földtani folyóiratok hozzánk eljutó utolsó számából

arról értsiiltíink, hogy Rust birodalmi miniszter f. évi április 1-én

hatálybalép rendelete a földtan oktatását egész Németországra

egységes módon szabályozta. E rendelet a német geológusok mkö-
dését ezentúl képesítéshez, oklevél szerzéséhez köti. Az akadémiai
fokot jelz oklevél a gyakorlatban a geológuspálya szabatos körül-

határolását, hivatalos elismerését jelenti, s kívánatossá teszi a töme-

gek eltt is. A megszerzéséhez elírt követelmények — mivel minden
jelöltre nézve egyformák — megszüntetik a geológus-képzés egy-

oldalúságait s az egész birodalomra egyönteten határozzák meg
azt. Ezzel lehetvé válik, hogy a jövben a fiskolák tanári kara,

a hadsereg és a földtani kutatásokat végz intézetek megfelel
számú, nemcsak elméletileg képzett, hanem a gyakorlati mester-

fogásokban is jártas geológushoz jussanak, akiknek már nincs szük-

ségük olyanszer utólagos kiképzésre, amilyenen azeltt pl. a porosz
földtani intézet leend tagjainak egyetemi vagy fiskolai tanulmá-
nyaik után még át kellett esniük.

A leend német geológus tanulmányait ezentúl is bármelyik
egyetemen, bányászati szakkal bíró mszaki fiskolán vagy bányá-
szati fiskolán végezheti, vizsgáit azonban — külön vizsgálóbizott-



Geológus diploma 147

l

ság eltt — csak bizonyos meghatározott helyeken teheti le. A tanul-

mányok els három féléve az általános természettudományi alap-

vetés ideje. A bevezet földtani eladásokon kívül kísérleti fizikát,

szervetlen kémiát és a szerves kémia elemeit, általános növénytant,

általános és rendszeres állattant, általános földrajzot (különösen

morfológiát és térképtant) kell hallgatnia, továbbá megfelel gya-

korlatokat végeznie, hogy a harmadik félév végén e tárgyakból

alapvizsgát tehessen. Az alapvizsgát követ négy félévet a tulaj-

donképeni földtani kiképzés tölti be. Ezen idszak ftárgyai: 1.

általános és rendszeres ásványtan, kzettan ásványhatározási és

mikroszkópiumi gyakorlatokkal, 2. általános földtan laboratóriumi

és terepgyakorlatokkal. 3. történeti és regionális földtan különös

tekintettel Középeurópára, térképezéssel, szelvénykészítéssel és tanul-

mányi kirándulásokkal bvítve. A három ftárgy mellé a jelölt

hajlamai szerint választhat negyediket a következ — ugyancsak
kötelez — tárgyakból: 1. teleptan, 2. alkalmazott földtan (elssor-

ban hidrológia) kirándulásokkal egybekötve, 3. talajtan, 4. alkalma-

zott geofizika, 5. slénytan (általános slénytanon kívül a földtanilag

fontos állat- és növénycsoportok). A negyedik ftárgy szabja meg
a jelölt kiképzésének irányát, s erre a hetedik félév végén tehet
fvizsga alkalmával figyelemmel is vannak. Az alapvizsgálat szó-

beli, a fvizsgára azonban a jelöltnek záros határid (kb. három hó-

nap) alatt földtani térképpel felszerelt, önálló és eredeti írásbeli

értekezést kell készítenie s csak ennek elbírálása után állhat ki

a fvizsga szóbeli részére. A fvizsga sikeres befejezése esetén ok-

levelet kap, mely a fiskolai tanári, állami geológusi és hadigeoló-

gusi pályára képesíti.

Az új oktatástervezet tehát nem bontja meg a geológusképzés
eddigi alapjait. Továbbra is az egyetemek és fiskolák kezében
hagyja meg a földtani oktatást, mivel a rendeletben elírt tárgyak
már eddig is minden német egyetem és fiskola tanrendjében sze-

repeltek. A hangsúly nem is annyira a tárgyak elírásán, mint

inkább az oktatás szellemén van. Ennek felfrissítésén pedig a néme-

tek már régen törik a fejüket. A „Zeitschrift dér Deutschen Geolo-

gischen Gesellschaft”-ban pl. már három évvel ezeltt tartalmas

fejtegetések jelentek meg arról, milyennek kell lennie a földtani

oktatásnak. A bennük leszögezett egészséges gondolatok bátran

tekinthetk a most megjelent miniszteri rendelet szellemi elkészí-

tésének, st elrebocsátott, tantervi utasításának is. G. Wagner
szerint pl. a geológus számára a széleskör alapvetés a legfontosabb.

Óva int a száraz leírásoktól és elméleti fejtegetésektl. Az oktatás

célja nem kzet-, réteg- és slénytani adathalmaz közvetítése, hanem
földtani gondolkodásra való képesítés. A földtan történeti tudomány,
tehát ne a sztatikus, hanem a dinamikus és történeti elemek ural-

kodjanak közlésében. Képessé kell tenni a geológusjelöltet, hogy
helyes megfigyeléseket tehessen, s megfigyeléseit ki is tudja érté-
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kelni. Gyakorlati módon kell hozzászoktatni t a földtanban any-

nyíra nélkülözhetetlen tér- és idbeli szemlélethez. Elssorban á

hazai tájak keletkezésérl kell képet alkotnia: ne részletterületek

rétegtanával és hegyszerkezetévél terheljük tehát, hanem tájtörténe-

tet tanítsunk neki. A földtan sok szomszédos természettudomány
területét összefogó kapcsolattudomány : szoktassuk rá a geológus-

jelöltet, hogy maga is keresse és felhasználja e kapcsolatokat; ez

egyúttal nagyvonalúvá teszi gondolkodását, természettudományi vi-

lágnézetét pedig harmonikussá. Az slénytannak sem a rendszer-

tani, hanem a palaeobiológiai oldalát kell hangsúlyoznunk. Üjjá

kell szervezni az iskolai gyjteményeket is: az általános földtani

jelenségeken kívül a keletkezés szemléltetésének, slénytanból pl. a

fejldési sorok kiállításának is helyet kell adnunk bennük. A föld-

tan mint lalkalmazott tudomány mélyen belevág mindennapi éle-

tünkbe: a' geológusnak tehát ismernie kell a gyakorlati földtan mes-

terfogásait is. Mindent összevéve: lényeglátásra, földtani gondolko-

dásra kell megtanítani a leend geológusokat s eladásokon, gya-

korlatokon, vizsgákon és kirándulásokon is ennek gyakorlására kell

reászorítani ket. Még a vizsgakérdéseket is ennek megfelelen kell

megfogalmazni és elbírálni. Rendkívül értékes e szempontból, ha a

jelöltek röviden, de rendszeresen beszámolnak az új irodalomról:

ennek fcélja, hogy meg tudják mondani, mi a lényeges és az

új olvasmányukban? Kirándulási jegyzetek és jelentések készítése

ugyancsak hathatósan segíti el ezt a célt.

Mindebbl azt láthatjuk, hogy a németek jelents lépést tet-

tek az ideális geológusképzés felé, melyben a helyes tudományos

alapképzés a mesterségbeli fogások tökéletes elsajátításával olvad

ös ze.

ADATOK ECSEG ÉS KOZÁRD SZARMATA FAUNÁJÁNAK
ISMERETÉHEZ.

Irta: Dr. Bokor György.

Az ecseg-kozárdi szarmata rétegek annak a fiatal rétegtakaró-

nak részei, mely a Cserhát Ék-i és Dk-i oldalán húzódik. A rétegek

Horusitzlcy Ferenc még nem publikált vizsgálatai szerint

izoklinális rétegsort alkotnak, mely andezitbl, tortoniai lajtamész-

kbl, szarmatából és pannonból áll. E fiatal rétegek a Bokri-hegy

(389 m), Bézma-hegy (514 m) és Major-hegy (445 m) andezittufa vo-

nulatának lábánál terülnek el és Rózáidnál egy tektonikus árokba

öblösödnek be, mely a fentemlített vonulat és a Tepke-hegy közé

iktatódik. A szarmata rétegek a Cserhát délkeleti peremén egységes
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övét alkotnak. Tovább haladva északkelet felé csak kisebb foltok-

ban bukkannak fel a pannon rétegek alól. A lelhelyek lerakódásai-

nak változó jellege egyenetlen mélységviszonyokra, az ecsegi kbá-
nya szelvényében fellép fáciesváltozás talán kisebb mélységvál hízá-

sokra utal.

Ecseg és Kozárd községek iNográd megyében fekszenek Pásztó

vasútállomástól kb. 5 km-re nyugatra. Mindezeknek a geológiai ada-

toknak sz.ves rendelkezésre bocsátásáért Noszky Jen múzeumi
igazgató úrnak és Horusitzky Ferenc osztálygeológus úrnak
hálás köszönettel tartozom.

Ivozárdon három fontosabb kövületlelhely ismeretes.

1. Kozárdtól a Nagymez-puszta felé vezet országút nyugati

árkában, a 267. magassági pont felett. E helyütt agyagos homok ta-

lálható, me.yben a csigák uralkodnak. Itt fleg Terebralia duboisi

H ö r n e s isPotamides mitralis Eichwald található. A Cerithium

duboisi természetszerleg jóval kevésbé gyakori, mint a Polam'des

mitralis.

2. A Kozárd községtl északkeleti irányban fekv mély árok

o. dalában számos helyen bújik el a jólismert cardiumos-cerithiu-

mos szarmata homok. Ennek faunája a következ: Limnocardium
plicatum Eichwald., Limnocardium plicatum Eichwald var.

plicatofittoni Sinzov. töredék. Macira podolica Eichwald, Mo-

diola volhynica Eichwald, Tapes gregaria Partsch Tliracia sp.,

Barleeia rubra Ad. var. miocaenica S a c c o, Buccinum duplicatum

Sowerby, Nerita (Vittocliton) picta Ferussac, Terebralia du-

boisi Hornos, Trochus Celinae Andrz., Spirorbis serpm.oefonnis

E i e h w a 1 d.

3. A község északi végében agyagos rétegekben fekszik a har-

madik szarmata kövületlelhely, annak a kis mezei útnak oldalában,

mely az országutat az elbbi árokkal köti össze. Itt Noszky a

következ faunát gyjtötte:

Cardium obsoletum Eichwald forma tipica, Cardlum < b-

soletum Eichwald var. vindobonense Partsch, Donax lucida

Eichwald, Macira podolica Eichwald, Hydrobia (Paludlna)

frauenfeldi Hörnes, Potamides mitralis E i c h w a í d, Lti s a (Mo.'i-

rensternia) inflata Andrz., Rissoina aff. moravica Hörnes,
Trochus angulatus Eichwald.-

Amint látható, Kozárd község határában a szarmata igen vál-

tozatos faciesben aránylag gazdag faunával fejldött ki.

Ecseg község Kozárdtól 2 km-re délnyugati irányban fekszik;

a falu északi végén agyagbánya van. Ez a kozárdi úttól nyugatra
a modiolás márgákat tárja fel, ahol ezek a lösz alól több méteres

gödörben bukkannak el. Itt a finomabb márgát piktortéglának bá-

nyásszák.

A helység délnyugati végén nagy kfejtk és árkok gazdag
faunát szolgáltatnak.

I
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A helységtl északnak haladva, a szlk mélyutaiban ismé-
telten cerithiumos mészpadokon haladunk át. Itt a rétegsor egész
a tortonai képzdnaényekig követhet. Délnyugat felé a szarmatára
alsó pannon települ, mely Világospusztán gazdag faunájú lirceás

homokkal van képviselve.

A község északi részének agyagbányájából a következ kövüle-
teket sikerült meghatározni: Cardium suessi B a r b o t, Corbula
gibba 0 1 i v i, Limnocardium lithopodolicum Dubois, Mactra cfr.

podolica Eichwald, Modiola sarmatica Gatj.
A község délnyugati oldaláról került el a kövületek oroszlán-

része. Ezek fajok szerint:

Cardium cfr. conjungens P a r t s c h, Cardium obsoletum
E i c h w. var. vindobonense P a r t s c h, Limnocardium lithopodoli-

cum Dubois, Limnocardium plicatum Eichw., Tapes gregaria
Parts eh, Buccinum duplicatum Sowerby, Nerita (V ittochliton)

'picta Eichwald, Potamides mitralis Eichwald, Potamides mit-
ralis Eichwald var. ascalarata F r i e d b e r g, Ocenebra subla-
vata B a s t., Rissou sp., Terebralia duboisi Hörnes, Turritélla sp.,

Spirorbis serpulaeformis Eichwald.
Pontosabban nem ismert lelhelyrl: Ervilia cfr. pusilla

Philippi.

Ecseg faunájára vonatkozólag Sándor Ilona is közöl fau-

niszitikai adatokat* a falu délnyugati oldalán fekv Sándorhegyrl.
Az általa közölt fajokból anyagomból a következ fajok hiányza-

nak: Modiola volhynica Eichwald, Cardium sublatisulcatum

D’O r b., Ervilia podolica E i c h w a 1 d, Mactra vitaliana D’O r b.,

Trochus angulatus Eichwald (ez Kozárdon megvan), Natica he-

licina Brocchi, Cerithium rubiginosum Eichwald, Cerithium
trilineatum Philippi.

Olyan alakok, melyek anyagunkban megvannak, de Sándor
anyagából hiányoznak: Cardium cfr. conjungens Partseh, Limno-
cnrdilim lithopodolicum Dubois, Cardium suessi Barbot, Cor-

bula 0 1 i v i, Donax lucida Eichwald, Ervilia cfr. pusilla Phi-
lippi, Mactra podolica Eichwald, Terebralia duboisi II örne s,

Potamides mitralis E i c h w a 1 d var. ascalarata Friedberg.
Ha az ecsegi és kozárdi faunákat áttekintleg összegezzük,

úgy láthatjuk, hogy Kozárdról 12 csiga, 11 kagyló ás 1 féregmarad-

vány, összesen 2-J faj, Ecsegrl 11 kagyló, 9 csiga és 1 feregmarad-
vány, összesen 21 faj került el. Utóbbi anyagban feltnik a csigák

igen nagy egyedszáma.
Ha a faunákat külföldi lelhelyekkel hasonlítjuk össze, a leg-

nagyobb számbeli egyezést (Kozárd 66 2
/s százalék, Ecseg 69 száza-

lék) a bécsi medence faunájával mutat. Ezt a körülményt az ubiquis

* A Cserhát szarmáciai és pontus-pannoniai törés üledékei. (Me-

ztúr, p. 1—43.)
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összehasonlító táblázat.

Az ecsegi és kozárdi faunák összehasonlítása néhány ismertebb magyarországi szarmata elfordulás

faunájával.

Fajok; Sopron
Tinnye-
Uny Rákos

D. Cser-
hát Ecseg Kozárd

Barleea rubra Ad. var. miocaenice Sacco - - — - — X f

Buccinum duplicatum- S o w. - — X X X X

Cardium cfr. conjungens Partsch - - - — X —
;

Cardium suessi B a r b o t
- - - — X -

Corbula gibba 0 1.
1

- - - - X -

Corbula gibba 0 1. var. pseudolevls Sacco - — - - — X

Donax lucida E i c h w. - - - — - X

Ervilia cfr. pusilla P h i 1.
- - - - X -

Bydrobia frauenteldi Horn. X X - - - X

Limnocardium obsoletum E i c h w a 1 d forma
typica

- X - X - X

Limnocardium obsoletum E i c h var.

vindobonense Part.
X X - X X -

Limnocardium lithopodolicum D u b. — — — — X -

Limnocardium plicatum E i c h. X X X - — X

Limnocardium plicatum E i c h. var.

plicatofittoni S i n z.

- '
- - — X

Mactra podolica E i c h w. — X X - X X

Modiola sarmatica Gatj. — — — - X —

Modiola volhynica Eichw. var. X — — X - X

Nerita picta Eichw. — - X X X -

Occenbra sublavata B a s t. X X X X X -

Potamide6 mitralis Eichw. X X X X X X

Potamides mitralis var. ascalarata Fried b. — — - - X —

Mohrensternia (Rissoa) inflata A n d r z. — X X - - X

Rissoina aff. moravica Horn. — — - - - X

Tapes gregaria Partsch X X X X X X

Terebralia duboisi Horn. — X X - X X
(

Thracia sp. — - - - - -

Trochus angulatus Eichw. — X — X - x !

Trohus celinae A n d r z. - X - - - X .
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szarmata alakok nagy túlsúlyával magyarázhatjuk. Jellegzetes len-

gyel és orosz alakok (Pötamídes mitralis var. ascalarata F r i e d b.,

IÁmnocardium plicatum var. plicatofittoni Sinz, Modiola snrma-
tica G a t j.) elfordulása Lengyelországgal és Keleteurópával való

közvetlen kapcsolatra utal. Végül kiemelhetjük egyes pannóniai

alakok feltnését, így a Cordium conjungens Partseh, a bécsi

medence pannonjából ismeretes, a Cardium suessi Bar bot fajt,

melyet Barbot de Marny az oroszországi Cherson kormányzó-
ság szarmata rétegeibl írt le, Halaváts G y. Limnocardium pse-

ndosuessi Halaváts néven a pannóniai rétegekbl is ismertette.

Ezek arra mutatnak, hogy területünkön a pannon fauna fo-

kozatos kiédesedés útján alakult ki a szarmatából, miközben a pan-

non vizek a terület kiemelkedése folytán délkelet felé húzódtak. Az
is kitnik ezekbl az adatokból, egyéb lelhelyek faunisztikai ada-

taival együtt, hogy a szarmata és pannon faunajellegek nem feltét-

lenül idbeli különbséget, hanem inkább fácies különbséget jeleznek.

Ez a körülmény teszi hazánkban a miocén és pliocén rétegek elha-

tárolását oly bonyolulttá.

Külön érdekessége faunánknak néhány törtön tengeri kö-

vület fellépése. Ezek olyan fajok lehettek, melyek a sótartalom csök-

kenéséhez alkalmazkodtak és így a kiédesedett szarmata tengerben

is megmaradhattak. Ilyenek: Barleeia rubra Ad. var. miocaenica

Bacco és a Corbida gibba var. psendolaevis Sacco Kozárdról.

Készült az Országos Természettudományi Múzeum Föld- és

slénytani tárában.

TÓTH MIHÁLY.

Irta: Visnya Alftclár.

Azok a kevesek, akik ersen megközelítik vagy túl is lépik

a 90-edik életévet, amit 3 emberöltnek lehet számítani, rendesen

kisebb-nagyobb mértékben túlélik önmagukat. Különösen áll ez —
igen ritka kivétellel —- a tudomány munkásaira, mert az egymás

után múló évtizedek folyamán megváltozik körülöttük a problé-

mák fontossága, a módszerek és eredmények értékelése. Ezért ami-

kor haláluk alkalmából számot kell adni a túlhosszúra nyúlt élet-

pálya eredményeirl, erre a feladatra az idsebb nemzedék tagjai

lesznek az alkalmasabbak. Ezek a meggondolások késztettek arra,

hogy nem szakember létemre eleget tegyek annak a megtisztel

felszólításnak, hogy a múlt század utolsó és a mostani els negyed-

évének egy érdemes vidéki geológusáról, a nemrég 87 éves korában,

Nagyváradon elhunyt dr. Tóth M i h á 1 y-ról ezen a helyen meg-

emlékezzem. De ketts jogcímem is van arra, hogy ezt megtegyem.
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Egyrészt 1902-tl 1909-ig igen szívélyes kartársi és baráti viszony-

ban mködtem vele együtt a nagyváradi freáliskolánál, másrészt

pedig, mieltt matematikusnak indultam volna, igen élénken érdek-

ldtem a föld- és slénytan iránt és öreg napjaimra ismét vissza-

kanyarodtam a természetben való búvárkodáshoz.

Tóth Mihály 1854 nov. 3-án született Kolozsvárott. Elemi

és középiskolai tnulmányait az „ev. reformátusok kolozsvári f-
tanodá”-jában végezte és 1873-ban beiratkozott a kolozsvári Ferenc

József Tudományegyetemre. Tanárai közül Koch Antal volt rá

a legnagyobb hatással, egy évig tanársegédje is volt és ebben a

minségben tett nála doktorátust 1877-ben. Ugyanebben az évben

megszerezte a középiskolai tanári oklevelet is. A következ években

elemi iskolai tanítói állást vállalt Mocs-on, Kolozs megyében. Egy
év múlva azonban már a nagykrösi ref. fels leányiskola igazga-

tója. innen került 1881-ben Nagyváradra a községi polgári iskolához

elbb tanítónak, majd 1882-tl igazgatónak. Csak 47 éves korában
sikerült képesítésének és tudásának megfelel középiskolai tanszéket

elnyernie. 1901. okt. 19-én nevezték ki a nagyváradi m. kir. áll.

freáliskola tanárának és itt mködött 1918 decemberéig, a román
megszállásig. Minthogy nem volt hajlendó a románoknak felesküdni,

csnk két év múlva utaltak ki neki valami csekély nyugdíjat. De a
nehéz viszonyok ellenére is kitartott Nagyváradon. Még megérte a
felszabadulást is és 1941. február 1-én hunyt el.

Ama ritka középiskolai tanárok közé tartozott, akiknek szív-

ügye volt a geológia tanítása. „Ha nem tekintjük is a geológiai
ismereteknek gyakorlati hasznát, . . . lehetetlen léleknemesít és
képz hatásukat elvitatni” — írja egy 1898. június 14-én kelt nyomta-
tott körlevélben, amellyel eredeti kzetanyagokból összeállított geo-
lógiai reliefképeit hozta forgalomba, mint tanszereket. Közülük
„A kiscelli párkánysík geológiai szelvényének mintájá”-t Koch
Antal részletesen ismertette e Közlöny 29. kötetének 33—37 lapjain.
(1899.) A tíz ilyen reliefképbl álló sorozattal az 1900. évi párisi
világkiállításon bronz érmet és ezüst közremködési érmet nyert.
Szerepelt velük az 1900. évi temesvári országos tanszerkiállításon
is és az 1908. évi londoni magyar kiállításon.

Nevét leginkább a Nagyvárad melletti Püspökfürd hévízi
csigafaunájának tanulmányozásával tette emlékezetessé. Ö volt az
els, aki az alább (3.) említett dolgozatában megállapította,
hogy a Püspökfürdben ma él Melanopsis-ok fokozatos fejldés út-
ján jöttek létre az ott talált kihalt fajokból. Brusina 1902-ben
a legfigyelemreméltóbb kihalt fajt az tiszteletére Melanopsis tóthi-
nak nevezte el. Kormos Tivadar is ismételten (1904 és 1905)
felhasználta a Tóth által gyjtött anyagot. Maga Tóth az Orsz.
Középisk. Tanáregyesület 1911. évi közgylésén tartott eladásában
(7.) foglalta össze több mint két évtizedre terjed kutatásainak ered-
ményeit, amelyeket táblákon fejldési sorozatokba összeállított esi-
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gákkal igazolt. Ezek a ma is figyelemreméltó táblák, egynek a ki-

vételével, megvannak a Nagyváradi Szent-László-Gimnázium ter-

mészetrajzi szertárában.

Geológiai tárgyú dolgozatai a következk:
1. Kolozsvár és környékének kzetei és ásványai, tekintettel ipari

alkalmazhatóságukra. — Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve.

Új folyam. II. köt. 2. sz. Kolozsvár, 1877. (Külön is megjelent

mint tudori értekezés, 1—27. lap.)

2. (Nagykrös területének földtani viszonyai. — Orvos Természettud.

Értesít. Kolozsvár, 1880. 197—208. lap.

3. Adatok Nagyvárad környéke diluviális képzdményeinek ismere-

téhez. — A M. Orvosok és Természetvizsgálók Nagyváradon
tartott XXV. vándorgylésének munkálatai. Bpest. 1891.

474. lap.

4. A talaj (Termföld), különös tekintettel a mezgazdaságra. —
Nagyvárad, 1894

5. semberre vonatkozó leletek Nagyváradról. — Erdélyi Mz. Egyl.

Értesítje. XX. (1895.) 359. lap.

6. Mastodon Nagyváradról. — Földtani Közi. XXV. 1895. 191—192.

lap.

7. A nagyváradi Püspökfürd „Lótusz” virága és hévizi csigái. —
Orsz. Középisk. Tanáregyl. Közlönye. 44. évf. 1910/11. 30—38.

lap.

Irt ezenkívül számos tanügyi és állatvédelmi cikket és a VKM.
Hivatalos közlönyében megjelent sok tankönyvbírálatot. „Adatok

Nagykrös és környéke virányához” címen pedig 1890-ben ismertette

bárom évi florisztikai kutatásainak eredményeit. (583 növényfaj).
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DIE GEOLOGl'SCHEN ERGEBNISSE DES ERDBEBENS IN

SIEBENBÜRGEN AM 10. NOVEMBER 1940.

Von: Gy. Kulhay.

Dér südöstliche Bogén dér Kárpátén wurde am 10. November
1940, Sonntag friih gégén 2 h 40' von einein máchtigen Erdbeben
heimgesucht. Dieses Erdbeben konnte auch in Budapest beobachtet
werden; die Leute wurden aus ihrem Schlaf geweckt, die

Lampen bewegten sich, Glíiser und Porzellangegenstande klirrten.

Die cmfindlichen Seismographe registrierten auch in Stockholm
das weitentfernte Erdbeben.

lm Gebiete Ungarns gingen die Bewegungen am stárksten im
Háromszéker-Becken vor sich. Auch die bewohnten Gebiete erlitten

hier einen betrachtlichen Schaden. Dér Verfasser studierte zu dieser

Zeit die Geologie des Westrandes des Berecker-Gebirges. So liatte

er gelegenheit, das Erdbeben und seine Nachwirkungen zu beobach-
ten.

Dér südöstliche Bogén dér Kárpátén soivie die inneren Becken
bildeten im Laufe früherer Zeiten wiederholt Gegenstand von meh-
reren Studien. Hauer (5 und 6), Fr. Herbich (8), E. Hoff-
m a n n (40 und 11), A. Koch (12—15), M. M a c o v e i und 1. A t h a-

nasi u (16), C. M. Paul und E. T i e t z e (18), Gy. Primics (19)

und E. Schafarz ik (20—26) studierten Teihveise den geologi-

schen Bau des Gebirges, teihveise die sich hier öfters wiederholcnden
Erdbeben. Vas den geologischen Aufbau dieses Gebietes betrifft,

scheint zwischen dér alteren Auffassung und den jetzigen Beobach-
tungen ein Unterschied zu bestehen. Dr. G y. Kulhay sammelte
in den schwarzen Schiefern, die sich vöm Quellengebiet und dem
Oberlauf des Bodza bis Kovászna erstrecken und für das Három-
széker- (Berecker-) Gebirge so charakteristisch sind, zahlreiche
Fischreste. Diese Beste sind für das Unteroligozan sehr bezeichnend,
so dass nach seiner Feststellung das Gebirge von echten unteroligo-
zanen Menilitschiefern aufgebaut wird. Auch die tektonische Lage
dieser Schiefer ist von besonderer Wichtigkeit. Infolge des Druekes
rle^ sich vöm Baróter- und Bodoker-Gebirge hinziehenden Kreide-
Flysches entstand am Rande eine Schuppenstruktur. Am Ostrande
des Háromszékei- Beckens lassen sich in etwa N—S-lichen Richtung
ablaufendé Schuppenlinien nachweisen. Diese Schuppen gehen gégén
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Üstén zuerst in kleinere asymmetrische und dann in grüssere sym-
metrische Faltén iiber. (Siehe Figur 2.)

Über das Altér dér Bewegungen stehen uns keine genauen
Daten zr Verfügung. Da aber das Háromszéker- — sowie das

Barcaságer — Becken erst am Ende des Pliozáns eingesunken ist

und in den vöm Schnee bedeckten Bergen von Brassó auch um 1 03

m Höhe dér levantische Schotter anzutreffen ist, liegi dér Gedanke
nahe dass auch diese Bewegungen erst in jüngsten Zeit stattge-

funden babén konnten.

Die Einsenkung dér Becken erfolgte entlang jenen Bruch-
linien. die in NNO—SSW-licher und in NW—SO-licher Richtung
ablaufen und neben den Faltungen eine grosse Rolle in dér Aus-
bildung dér heutigen Morphologie spielen. Vöm Gesicbtspunkte dér

Erdbeben aus sind besonders die NW—SÖ-lichen Richtungen wich-

tig. Entlang diesel* Linie brachen auch die Spaltvulkane des Har-
gita-Gebirges empor, die auch noch gégén das Ende des Pliozáns tatig

ivarén. Fig. 1. zeigt den Lauf dér Fliisse und Bache im Bogén dér

südöstlichen Kárpátén. Nur selten kann ein so charakteristischer

Zusammenhang zAvischen den tektonischen Richtungen und dem
morphologischen Bild beobachtet werden, Avie in diesem Fali. Dies

ist damit zu erkliiren, dass die heutige Morphologie des Gebietes noch

jung ist, Aveil das urspriingliche Relief von dér Erosion noch nicht

zestört Avurde. Diese Tatsache ist vöm Gesichtspimkte dér Erdbeben

von sehr grosser Wichtigkeit, da die Erdbeben in erster Linie von

de.i Bruchlinien bedingt sind.

Das in Rede stehende Gebiet erlitt auch in dér Vergangenheit

sehr oft Erdbeben. Daten über siebenbürgisclie Erdbeben stehen

uns seit dem Jahre 1443 zr Verfügung. Aus diesen ist zu ersehen,

dass in jedcm Jahrhundert durschnittlich 20 grösere und mehrere

hundert schwachere Erdbeben den inneren Bogén dér südöstlichen

Kárpátén heimsuchten. Ein charakteristisches Merkmal dicsér Erd-

beben besteht darin, dass sie von 1—2 scliAvacheren Vorbeben einge-

1 ei tét Werden. Danach folgt das grosse, katastrophale Hauptbeben,

das noch von 3-—6 Monate hindurch dauernden und allmahlich

schwacher werdenden Nachbeben begleitet wird. F. Schafarzik
und A. Koc h erkliiren diese Tatsache durch den atoii SO bei* Avir-

kenden Seitendruck, dér eine standige Spannung verursacht.

Auch das katastrophale Erdbeben a
toiu 10. NoA'ember 1940 be-

gann mit Vorbeben. In dér Umgebung von Kovászna-Nagyborosnyó
wurden zAvei Vorbeben beobachtet. Das erste atou diesen suclite das

Gebiet am 22. Október 1940 gégén 7
h 40' beim. Bei diesel* Gelegen-

lieit íviden in Kovászna zwei WellenbeAvegungen beobachtet. Es
Avurde durch sie kein Sehaden verursacht. Auch in Nagyborosnyó
b ’obachtete mán ZAvei Stösse, Avodurch ZAvei Kamine des Bahnofge-

1 iiudis einstürzten. Das zAveite Vorbeben ging dem Hauptbeben nur
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37 Stunden vor. Es wurde am 8. November gégén loh bemerkt, Scha-

den wurde nicht angerichtet. (Das Budapestéi- Seismograph regist-

rierte dieses Beben um lóh 2').

Das Hauptbeben erfolgte am 10. November naeh 2h 40' früh.

Durcb einen Zufall konnte ich dieses Beben in dér Ortschaft

Ko\ íis.'na (Komitat Háromszék) in seinem ganzen Verlauf beo-

bachten. Zuerst wurde ich auf ein ungewohntes Geráusch aufmerk-
sam. Mán hatte den Eindruck als wenn von weitem ein Flugzeug
náher káme, was in dér náehtlichen Stunde recht unwarscheinlich
war. leli konnte aber nicht lángé íiber die Ursache des Geráusches
nachdenken, weil das Haus, welches ich bewohnte, hald von mácli-

tigen Stössen erschüttert wurde. Ich versuchte mit meinem Kom-
pass die Bichtung dér Bewegungen zu fixieren. Es war jedoch nicht

möglich. (Als ich dann am náchsten Tag die im Zimmer festgestellte

Bichtung mass, ergab sich die Bichtung 71°.) Ich ging ins Freie und
beobachtete dórt die Ereignisse. Mir fiel die vollkommene Wirtdstille

auf. Dér Hímmel war ganz wolkenlos und sternenklar. Dér 3/4

Mond ging grade unter. Gégén 5 h früh iiberzog sich dér Hímmel all-

máhlich, gégén 7h fielen einige Schneeflocken, um 1/2 8h kam
Schneeregen und zwischen ll h und 12 h regnete es dann bei Wind-
stille dicht: Diese auffallende atmospharische Buhe wird von mir
dedialb so besonders betont, weil die Erdbeben sonst meistens von
heftigen Gewittern und Blitzen begleitet werden. Die beiden Nacht-
wachter die sich auf dem Markplatz von Kovászna aufhielten,

behaupteten, Lichterscheinungen beobachtet zu hahen. In dér ange-
gebenen Bichtung sah auch ich am Horizont einen blassen Schim-
mer den ich aber auf den Mond zurückgeführt habé.

Grössere Scháden wurden in folgenden Ortschaften angerich-
tet: Sepsiszentgyörgy, Nagyborosnyó, Zágon, Papolc, Kovászna,
Maksa, Kézdivásárhely, aber auch in Szováta und Marosvásárhely
erhielten die Wánde von einigen Gebáuden Kissé.

Die interessantesten Erscheinungen fand ich in Nagyborosnyó.

Etwa 700 m SM-lich vöm Bahnhof entstanden im tiefliegenden

Wiesenboden zahlreiche Spalten, durch welche das emporsteigende

Gas einen bláulichgrauen Schlamm ausgeworfen hat. Die Spalten

besassen eine Lángé von 1—6 m und eine Breite von 2—7 cm. Allé

diese Erscheinungen traten in einem Gcbiet von 40 m Breite und
15 km Lángé auf. Die meisten Spalten liefen in NNO—SSW-licher

Bichtung ab, es gab aber auch Spalten, die sich ganz unregelmássig

erstreckten. Charakteristisch war die Erscheinung, dass die einige

Meter lángén Spalten nicht geradlinig, sondern in einer Sinus-Kurve
abliefen. Die Abbildungen lassen diese charakteristische Forrn ge-

nau crkennen. Ich halté es für wahrscheinlich, dass diese Kurve
c : ne Interferenzerscheinung darstellt, die dadurch zustandekam, dass

die Wellen dér Erdbeben die lockereren und hárteren Gesteine

nicht gleich getroffen habén.
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Über den Spalten sassen kleine Schlammvulkáné. Dér Schlamm
wurde durch das emporsteigende C0 2-Gas ausgeworfen. Für den

Rand des Háromszékei1—Beckens ist namlick das Auftreten von
zaklreichen Koklensaureexkalationen eharakteristiseh. Die Entste-

hung dér vielen Kohlensaure lasst sich auf das Vorhandensein dér

in die Tiefe gepressten Kalziumkarbonat-Gesteine zurückführen.

Dér magmatische Herd dér Vulkáné des Hargita liegt etwas höher,

dér Oberflache naher. Die karbonat-haltigen Flyschgesteine muss-
ten alsó nur in eine geringere Tiefe hineingepresst werden, um
ikren Kohlensaure-Gehalt infoige dér Warme zu verlieren. Es kann
dabei auek die durck die Pressung kervorgerufene Warme eine

Rolle spielen.

In dér Ungebung von Nagyborosnyó wurde die freige-

wordene Koklensáure durch die jüngeren Ablagerungen, durck
den levantischen Sand und Tón, abgesperrt. Das in den locke-

ren sandigen Schichten aufgestaute Wasser kann unter dem
gressen Druck eine betríichtliche Menge dér Koklensáure ab-

sorbieren. Das kohlensáurehaltige Wasser verteilt sick dann in den
porosén Sand. Als dann infoige des Erdbebens Spalten entstanden,

bracli die unter bohém Druck stekende Kohlensaure empor
und brachte auch den Schlamm mit. Auf diese Weise. entstanden

die in dér Figur dargestellten Kraterformen. Interessant ist, dass

die Bewegung sich auch noch nach dem Auswerfen des Schlammes
fortsetzte, weil die Erweiterung dér Spalten auch am Schlamm zu
bemerken ist.

Dem katestrophalen Erdbeben vöm 10. November 1940 folgten

noch zahlreiche Nachbeben. Das erste Nachbeben wurde am 11.

4h früh beobachtet. Es war so sebwacli, dass dadurch nur einige Leu'e

aus dem Schlaf geweckt wurden. Viel starker war das Beben
welehes die Gegend am 11. um 7 h 35' 33" (Budapestéi1 Zeit) heim-

sucbte. Ich stand gerade beim Fenster, als das Zimmer von zwei

keftigen Stössen erschüttert wurde. Die 140 cm lángé Lampenschnur
pendelte .'6 cm kin und her. Das Seismologische Okservatorium

von Bukarest zeichnete zwischen dem 10. und 24. November 27 Nach-

beben auf. Auch nach dieser Zeit fanden noch zahlreiche Nachbeben

statt. Diese Tatsache Aveist darauf hin, dass die Ruhe in den gestör-

ten Erdmassen nur allmáhlich hergestelt wurde.
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ÜBER DAS VORKOMMEN DES MAGNETITS IM MECSEK-
GEBIRGE (UNGARN).

Von K. v. Sztrókciy*

(Mit Taf. I.)

Auf dem Nordi-ande des Mecsek-Gebirges, etwa 1,5 km NW-lich
von dér Ortschaft Magyaregregy hat mán im vorigen Jahre in

einem tieíen Wasserriss das Vorkommen von Magnetit entdeckt.

(Abb. 1.) Das Erz wurde durch die Erosion des Baches aufgeschlos-

sen und kommt in einem geröllhaltigen Schutt vor.

In dér Gesellschaft dér Erzgerölle kommen andere Gesteins-

stücke, vorwiegend aus dunklem, basischem Gesteinmaterial beste-

hend vor. Die Erzstiieke sind eckig, scharfkantig oder nur wenig
abgerollt, durchsehnittlich von Kopfgrösse.

Bezüglich dér Erzbildung konnte das folgende festgestellt

Averden: In dér Kreidezeit spielte sich im Mecsek-Gebirge eine vul-

kanische Eruptionsperiode ab, wobei hauptsáchlich basische Trachy-
dolerite hervorbrachen. Vöm Centrum dér Eruption (bei Jánosi-

1 . úszta—Egregyer Tál) nach aussen, werden die Gesteine immer
heller und an Alkálién und Kieselsaure reicher (Abb. 2.). Es ist

offenbar, dass sich hier eine bedeutende magmatische Differentia-

tion abspielte und die untersuchten Eisenerze habén sich in dér

Erstkristallisationsphase derselben ausgeschieden. Dieser Differen-

tiationsprozess wurde, wie die diesbeziiglichen petrographischen

(M a u r i t z) und geologischen (V adás z) Untersuchungen bewei-

sen, durch den geologischen Aufbau des Gebietes ermöglicht. Von
dem jetzt gefundenen, oxydisehen Eisenerz ausgehend, liegt die

ldassische Differentiationsreihe, die durch das limburgitische

Trachydolerit, Trachydolerit, foyaitische Essexit, Phonolit bis zu

dem Andesit fiihrt, vor uns.

Das Erz befindet sich aber nicht an seiner Bildungsstelle.

Nach dér Kreidezeit, besonders im mediterránén Altér wirkten
starke Denudationskráfte im Gebiet und das Erzmaterial wurde in

das Geröll dér von dem vermuteten Eruptionszentrum etwa 4—5 km
Aveit entfernten Schuttablagerung gefördert.

Die obigen Ergebnisse werden auch durch die Resultate dér

crzmikroskopischen Untersuchung bewiesen. Es konnten folgen-

de Erze beobachtet werden: Magnetit, Eisenglanz, Nadeleisenerz,

Brauneisenerz und Schwefelkies.

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am 4. Juni 1941.
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Pie Kristalle des Magnetits sind automorph und es reihen

sich mehrere Generationen aufeinander. Dér Farbton dér Reflexión

ist rosagiau, meist aber braunrosa. Entmischung und Zwillings-

bildung kann mán nicht beobaehten. Durch Strukturátzung kann
dér zonale Aufbau dér einzelnen Individuen gut nachgewiesen wer-

den (Taf. I. Fig. 3.)- Fást in jedem Kristall ist eine Martitisierung zu

beobaehten. Die Martitlamellen lagern sich entweder parallel dér

Oktaederflachen des Magnetits, undzwar in einem dreieekigen Netz

im Tuneren des Kristalls (Taf. I. Fig. 1.) oder reihen sich dem zónáién

Aufbau dér Kristalle entsprechend lamellar aneinander. Ausser-

halb dér martitischen Bildungen kann aber Eisenglanz auch dann
beobachtet werden, wenn die Lamellen sich facherförmig auf die

Oberflache dér Magnetitkristalle ordnen oder die lückenhaft anein-

anderreihenden Kristalle verbinden. (Abb. 4. Taf. I. Fig. 4.)

Ausserdem konnte mán von den sekundáren Eisenerzen noch

Avenig Nadel- und Brauneisenerz beobaehten.

Stellenweise tritt sparlich Schwefelkies auf, manchmal als

Keime dér Magnetitkristalle; die Menge derselben ist aber allge-

mein untergeordnet, was auch zu erwarten war, weil sonst wegen
dér reduzierenden Wirkung des sulfidischen Érzés die Bildung des

Martiis unmöglich gewesen Avaré.

Die Menge dér Differentiations-Erzanreicherung lásst sich

nur schwierig schátzen. Aus dér Kenntnis dér „blutgeAvandteu”

Gesteine kann gefolgert Averden, dass das Erz als Rohmaterial un-

bedeutend ist. Die ursprüngliche Lagerstátte und die Menge des

aufschliessbaren Érzés, könnte mán nur durch geophysikalische

Untersuchungen nacliAveisen.

(Mineralog.-petrographisches Institut dér P. Pázmány Univer-
sitat, Budapest, 1940.)



161

BEITRÁGE ZR KENNTNIS DÉR SIEBENBÜRGTSCHEN
DAZITE.

Von: Gábor Csíki.

(Mit Taf. II—III.)

Siebenbürgen ist das klassische Lanti tler Dazitgesteine; von
da wurden sie znm erstenmal beschrieben,- hier habén sie ciné bedeu-

tende Verbreitung. Die Benennung Dazit stammt von II auer und
Staehe; sie bezeiehneten die sog. filteren Quarztrachyte als Dazi-

te. Tsehermak und Doelter nannten die Dazite quarzfiih-

rende Andesite. Von deu ungarischen Geologen beschaftigen sich

mit den Daziten A. K o e h, G y. Primics, M. P á 1 f y, K. P a p p,

P. R o z 1 o z s n i k, Gy. S z á d e c z k y, Z s. Szentpétery. A.

Ivoeh nnterseheidet folgende Dazitgebiete: 1. Das Dazitgebiet

von Vigyázó (Vlegyásza) im nördlichen Vigyázó—Bihargebirge; 2.

Das. Dazitgebiet des Csetrásgebirges im siidlichen Teile dcs Sieben-

bürgischen Erzgebirgen; 3. Das Dazitgebiet von Óradna, siidlich von
den Radnaer Alpen; 4. Das Dazitgebiet von Nagybánya im Gutin-

Czibles-Gebirge. Auser diesen gibt es noch kleinere Dazitvorkom-

men, welche einerseits isolierte kleinere Ausbriiche sind, andererseits

aber mit den Daziteruptionen in Zusammenhang stehen. Auf Grund
dér Gesteinstruktur lassen sich die Dazite in drei Gruppén einteilen:

I. Granitoporphyrische Dazite, bei welchen die Grundmasse gegen-

iiber den Einsprenglingen zurüektritt, wodurch das Gefiige gross-

körnig wird und das Gestein granitisches Gepragé bekommt; die

Farbe ist meistens grünlich oder blaulichgrau. Hauptrepresentant

ist das Gestein von Kissebes. II. Porphyrische Dazite von andesiti-

schem Aussehen, mittelklein-körniges Gefiige, die Grundmasse tritt

zurück, die Farbe ist immer dunkel, und zwar grau, braun, manch-
ma.1 fást schwarz. Typische Representante sind die sehwarzen Da-
zite von Hodosfalva und Kissebes, auserdem die Gesteine des Kalota-

gebirges (Bogdán-Gebirge) östlich von Vigyázó. III. Rhyolitisehe

Dazite mit reiehlicher diehter porzellanartiger oder hornsteinarti-

ger Grundmasse und spárlichen Einsprenglingen. Die porzelian-

artigen Gesteine sind hellgrau, z. B. dér Dazit von Oláhszentgyörgy
bei radna, die hornsteinartigen sind dunkelgrau, z.. B. dér Dazit
des Vigyázógipfels. Auf Grund dér mineralogisch-chemischer Zu-
sammensétzung und besonders des Kieselsauregehaltes kann mann
folgende Typen unterscheiden. 1. Typische Dazite, welche meist
granitopophyrische Struktur besitzen. 2. Rhyolitisehe Dazite, wel-
che Übergangstypen zu den Rhyolithen darstellen 3. Dazvtoide, d. h.

Übergánge zu den Andesiten. Die Mehrzal dér Dazite sind Hornblende
eder Homldende-Biotitdazite, Biotitdazite sind seltene Typen, z. B. vnn
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Oláhszentgyörgy. Mineralische Gemengteile sind: hexaedrisehe oder
abgerundete, nft zerbrochene Quarzkörner mit Korrosionsmerkmalen;
tafelförmige Plagioklase dér Andesin- oder Labradorreihe mit Zo-
nenbau; Zwillinge naeb dem albitkarlsbader und Periklingesetz:

haufige Kalzitisierung und Kaolinisierung, manchmal antipertiti-

sche Verwachsung mit Orthoklas. Griinliche Hornblende und brau-
ner Biotit mit Resorptionserseheinungen, meist ehloritisiert und
kalzitisiert. Die Pyroxene sind durch Hypersthen und Diopsid ver-

treten. In dér Grundmasse ist reichlieh Magnetit vovkanden; Apátit
und Zirkon bilden Einschlüsse. Butil (Sagenit)-Einschlüsse in den
Biotittafelchen. Sparlich Hamatit und Ilmenit; einzelne Granat-
körner; gelblicher Chalcedon mit radialfaseriger Struktur. Sekun-
dar bildete sieh viel Chlorit und zwar gelblichgrüner kurzfaseriger

Belessit und grünliehblauer Pennin, nebenbei viel Kalkspaí, vénig
Pistazit und reichlieh Pyrit. Die Grundmasse ist meistens holo-

kristallin oder felsitisch, seltener pilotaxitisch oder hyalopilitisch,

stellemveise í'luidal. Gemengteile dér Grundmasse, hauptsachlich

Feldspate und zwar allotriomorphe Kömer oder feine Leisten, vé-

nig Quarzkörnchen, viel Magneteisen, untergeordnet Gesteinglas;

triibe anisotrope Flecken bestehen aus devitrifiziertem Glas. Propy-
litisierung ist allgemein verbreitet. Das Haupteruptionsgebiet dér

siebenbiirgischen Dazite bildet das Vigyázó-Gebirge, das fást aus-

schliesslich aus Daziten besteht mit einem Flachenareal von 580 km2
,

begrenzt von den Talern dér Baehe Sebeskörös, Kalota, Meleg-

számos und Jód im Zentrum mit dem 1838 m hohen Vigyázó-Gipfel.

In diesem Gebiet sind allé drei Dazittypen A'orhanden, doeh hat die

grösste Verbreitung dér graue granitoporphyrische Dazit vöm Ivis-

sebes und Sebesvár und zwar auf beiden Efern des Sebeskörös. Dér
Dazit dér grossen Steinbrüchc von Kissebes ist dér am meisten ty-

pische Vertreter dieser Gruppé. lm Gizellasteinbrueh vird die

grosse Masse des granitoporphyrischen Dazites von sclivarzeu por-

phyrischen Dazit durchbrochen. lm Dazit dieses Steinbruches honi-

mén feinkörnige mikropegmatitische Einschlüsse vor, Avelclie keine

fremde Einschlüsse, sondern quarzílioritische Erausscheidungen sind.

Granitoporphyrische und porphyrische Dazite bilden die unteren

Teile des Vigyázó-Massivs die Gipfelteile bestehen aus rhyoliti-

schen Daziten. Am östlichen Rand des Vigyázó-Gebirges durch-

hrechen AÚele Dazitgange das Grundgebirge dér Kristallinen Scliie-

fer (Kisbánya). Das andere grosse Dazitgebiet befindet sicli im

Siebenbiirgischen Erzgebirge und zwar im siidlichen Teil des

Csetrásgebirges in dér Emgebung von Nagyág. Kleinere Dazitaus-

briiehe trifft mán in dér Xáhe ATon Zalatna (Breaza Berg) und in

dér Emgebung von Offenbánya. Diese Dazite sind a
t
oii denen des

Vigyázó griindlieli verschieden; sie sind meistens grosskörnige

typisch porphyrische Gesteine, seltener a
toii tracliytischem Aussehen

mit rauhporöser Grundmasse, vöm Doelter als trachytische Quarz-



Beitragp zr Kenntniss des Siebenbürgischeu Dazits 163

andesite benannt. Sie kommen hauptsachlich in dér Umgebung von

Offenbánya, seltener bei Nagyág vor und enthalten wenig Quarz,

viel Hornblende und ziemlich reichlieh Augit. Nagyág wird von

mehreren Dazit-Kuppen umgeben. In dér Umgebung von Óradna
durchbrechen vereinzelte Daziteruptionen die kristallinen Schiefer

dér Radnaer Alpen und den oligozánen karpatischen Sandstein. Es
sind teilweise typische Dazite, teilweise aber Dazitoide, welche in

die Andesite iibergehen. Die bedeutendsten Vorkommen sind: dér

granitoporphyrische Hornblende-Dazit im Uvatal (Magúra, Mika-

Kuppe), dér grünsteinartige porphyrische Hornblende-Dazitoid in dér

Valea Vinuluj und im Bányapataktal; rhyolitisehe Biotitdazite im
Korma j atal ind in den Steinbrüchen von Oláhszentgyörgy. Im
Dazitsteinbruch kann mán den Kontakt des Biotildazites mit
den oligozünen Tonschichten beobaehten; es entstanden Kontaktton-

schiefer und Kontaktbreccien; dér Sillimanit-haltige Schiefer wurde
an dér Grenze schvarzgebrannt; weiter entfernt enthalt er nur
Pistazit.

In dér Umgebung von Nagybánya, Felsbánya und Kapnik-
bánya enthalten die vereinzelten Dazitausbrüehe die Erzgánge.

Diese Gesteine sind meist propylizierte augitreiche und quarzarme
Hornblendedazitc, oder unsere Dazitoide. Etvas quarzreicher sind

die Dazite von Kapnikbánya.

Die volumprozentuelle Zusammensetzung dieser Gesteine be-

findet sick im ungarischen Text.

ÜBER DIE VARIABILITÁT DÉR MÉLÁNOPSIS-ARTEN.

Von Ladislaus Strausz.

Die Variabilitát dér fossilen Melanopsis-Arten ist allgemein
bekannt; zu ihrer Erklárung wurden meines Wissens von den Pala-

ontologen bisher drei verschiedene Versuche unternommen. Schon
1872 bespricht Fuchs (1.). dieses Thema anlásslich eines speziellen

Falles ausführlich und vergleicht den bei in Süss- und Brackwasser
lebenden IMollusken beobaehteten grossen Formenreiehtum mit dér
bekannten Erscheinung dér Hybridbildung bei Pflanzen, bezw. mit
dér beim Menschen auftretenden Rassenkreuzung. Er betrachtet in

seinen Ausführungen Melanopsis martiniana als einen Bastard
zwischen M. impressa und M. vindóbonensis. (Fig. 1.)

Zwei Jahre spater erwahnt Brusina (2.) nur ganz flüchtig,

dass M. costata var. abbreviata (nack Wenz. 3. p. 2648. M. abbre-

viata) dér Bastard von M. costata (bei Wenz falsehlich als M. abbre-

viata cosmanni bezeichnet, bei Pallary (4.) richtig als M. cos-

manni) und M. bouéi sei, da M. costata diese Übergangsgestalt haupt-

sachlich dórt annimmt, wo. zugleich mit ihr auch die niedrigere und
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gedrungenere M. bouéi vorkommt, wáhrend sie au anderen Stellen

scklanker und höher ist. lm Gegensatz dazu verzichten die Autoren
dér neueren Zeit (wahrscheinlich unler dem Einflusse dér gegen-

sátzliehen Auffassungen dér Zoologen), auf die Begriindung des

Auftretens dér Übergangsformen und erwáhnen sie meist nur ganz

kurz. So weisen z. B. L ö r e n t h e y (p. 209.) und v. Troli (7) nur ein-

faeh darauf Ilin, dass Übergangsformen zwischen M. bouéi und M.
pygmaea vorhanden sind, obwohl die eine Art vollkommen glatt

ist, die andere aber stark gerippt-skulpturiert, weshalb alsó dér

„Übergang” zwischen den beiden Arten keine einfache, selbstver-

standliche Erscheinung darstellt.

Eine andere Erklárung dieser Übergangsformen finden wir
in dér Monographie von Neumayr und Paul (8.). Audi dicse

Autoren berufen sich (gestiitzt auf die Beobachtungen von Fuch s)

auf die Übergangsformen zwischen M. bouéi, und M. pygmaea und
versuchen ihre Entstehung durch die Annahme zu begründen, dass

die beiden Arten, die trotz ihres stark abweichenden Habitus eben

infoige dér Übergangsformen als verwandt zu betrachten sind, viel-

leicht von einer gemeinsamen Ur-Form abstammen.

Als dritter Grund für das Auftreten dér Variabilitát bei

den Melanopsis-Arten wird angegeben, dass die starken physikali-

schen und chemisehen Veránderungen dér siissen und brackischen

Gewasser den grossen Formenreichtum dieser Mollusken bedingten.

(Pérés (9.) und J ekeli us (10. p. 91. und p. 42—44).)

Ein gut bekanntes Beispiel dér unbegrenzten Variabilitát dér

Melanopsis-Arten stellen M. parreyssi M ü h 1 f. und ihre Verwand-
ten im Wasser, bzw. in den Ablagerungen dér Thermen von Püs-

pökfürd bei Nagyvárad dar (Brusina (11), bei welchen auch
von zoologischer Seite an Rassenkreuzung gedacht wird). Da aber

in dem rezenten Matériái, das den Zoologen zr Verfügung steht,

die Zeugung von Hybriden (mit unbegrentzter Fortpflanzungsfáhig-

kei ) tatsáehlich unbekannt ist, ist mán auch nicht gewillt, die Er-

scheinung dér Hybridisation für die Paláontologie zuzugestehen.

Es kann wohl kaum hehauptet werden, dass es sich dabei

nur um eine rein theoretische Streitfrage ohne jede praktische Be-

deutung handelt und dass sich dér Paláontologe damit begniigen

möge, das Erfahrungsmaterial einfach zu registrieren, zu fixieren.

Es kann námlich nicht die Rede davon sein, dass wir jedes einzelne

Fossil, das uns in die Hánde kommt, beschreiben und abbilden (ja

vielleicht sogar mit einem eigenen Namen belegen), sondern wir

müssen aus dem untersuchten, verschiedenartigen Matériái eine

Auswahl, eine Auslese treffen. Diese Auswahl bedeutet aber schon

„Variabilitát”. Glauben wir námlich an die Möglichkeit einer Hybridi-

sation, dann beschreiben wir die beiden Extrem-Formen, benennen

sie und charakterisieren die Kreuzungsrichtungen. Bestreiten wir

aber diese Möglichkeit, so beschreiben wir die mittlere Form, wen-
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den nur für dicse eine Form cinen eigenen Namen an und charak-

terisieren, bezw. registrieren die Extrémén einfach als Abweichun-

gen von dér mittleren Form. Wir wollen nun anhand einiger

spezieller Fiille versuchen, das ganze Problem durch die von den

Zoologen empfoklene, graphische Darstellungsweise anschaulich zu

inachen. Abb. 1. stellt die auf dér letzten und vorletzten Gehause-

windung dér M. sturi (aus den pannonischen Schiehten von Vár-

] alota) beobachtete Verzierung, bzw. Bestachelung graphiseb dar.

(Fig. 2.) Dér Grad dér Bestachelung wird durch Zahlen angegeben,

die so errechnet wurden, das sich die Gesamtzahl dér an den beiden

Windungen auftretenden Stacheln, Knoten und Rippen je nach dér

Starke ihrer Ausbildung mit 0.5, 1, 1.5, oder 2 multiplizierte; diese

Art dér Wiertung ist natürlich rein subjektiv und weiters nur von rela-

tiver Bedeutung, da sie sich immer nur auf eine einzige Beobachtungs-

Serie beziehen kann. Die den Grad dér Bestachelung charakterisie-

renden Zahlenwerte wurden dann auf die Abszisse eines Koordina-

tensystems aufgetragen, auf die Ordinate hingegen die Zahl dér In-

dividuen (Háufigkeit). Dér den Eigenschaften dér dominierenden
Form entsprechende Punkt ist in dér Kurve mit*bezeichnet.

Die Variabilitát dér M. impressa var. (von einer Fundstelle

zwischen Cst und Bakonyság) versuchte ich nach einer anderen
graphischen Darstellungsweise wiederzugeben (Abb. 3.). Auf die

Abszisse sind die Verháltniszahlen des Grades dér Schlankheit

(Höhe/Breite) dér letzten Windung aufgetragen, wáhrend auf dér

Ordinate die Zahlen stehen, welche die relative Stellung dér Spiral-

rippe dér letzten Windung (im Vergleich zu dér Gesamthöhe dér

letzten Windung) ausdrücken; in den einzelnen Quadraten stehen

die betreffeuden Individuenzahlen. Die Stellung dér dominierenden
Form ist in dicsér Abbildung durch die unterstrichene Zahl be-

zeichnet. In diesen beiden Fallen ist es iiber jeden Zweifel erhaben
dass die mittlere Form als Normalform, als Typus aufgefasst wer-

den muss und dass die von diesem Typus abweichenden (uzw. sehr

stark und nach allén Richtungen abweichenden) Formen Varietaten
von geringerer Wichtigkeit darstellen.

Wir finden aber auch Falié, die ein ganz anderes Verhalten
zeigen. Die stachelige Melanopsis oxyacantha und M. kurdicci (die

nur auf ihrer letzten Windung Stacheln tragt) sind zwei Arten
mit verwandtem Habitus. Sie kommen an zahlreichen Fundstellen
gemeinsam vor und in diesen Fallen steht dann dér Paláontologe
bei einem Teil dér gefundenen Arten vor dér nicht leichten Aufgabe,
zu entscheiden, zu welcher dér beiden Arten einzelne Individuen
mit nicht rein ausgepragten Merkmalen zu stellen sind, da sie we-
niger Stacheln besitzen als die typische M. oxyacantha, aber mehr
als die typische M. kurdica, alsó Zwischenformen darstellen. (Fig. 4.)

Bei dér graphischen Darstellung erhalten wir nun folgendes Bild
(Abb. 5.). (Auf dér Abszisse sind die Gesamtzahlen dér Knoten auf
dér vorletzten und letzten Windung aufgetragen, wobei die sehr
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kleinen, schwachen Stacheln, oder die nur als Runzeln sichtbaren

Rippen nur im halben oder viertel Werte gerechnet werden, auf

dér Ordinate aber die Individuenzahlen.) Wenn wir hier nun genau
so, wie bei den beiden ersten Beispielen die Mittelform (nach ihren

Eigenschaften betrachtet) besehreiben und als Typus bezeichnen

würden, die im vorliegenden Falle die seltenste Form darstellt,

dann wúirden wir zumindest den Fehler begehen, dass wir die unbe-

deutende, seltene, verschwommene Fim aus den gut charakterisier-

len wiehtigen Formen herausheben. Das vorliegende Beispiel kann
aber trotzdem auch auf eine andere Weise seine Erklarung finden

und nicht nur durch die Annahme einer stattgefundenen Kreuzung.

Da tatsachlich zahlreiche áhnliche Ziige zwischen den beiden Formen
bestehen, kann námlich angenommen werden, dass auch ihre

Varietaten in Bezug auf den Grad ihrer Bestachelung einander so

nahe kommen, dass sie einer Verwechslung anheim fallen; diese

„Zvischenformen” würden alsó teils zu M. oxyacantha, teils zu M.
kurdica gehören. Wenn wir daher die beiden Arten richtig trennen

könnten, so würden wir folgendes Bild erhalten (Abb. 6.) : (voll aus-

gezogene Linie: M. kurdica

;

unterbrochene Linie: M. oxyacantha:

punktierte Linie: dér sich aus den Linien für M. kurdica und M.
oxyacantha zusammensetzende Wert. Dér Palaontologe wird natür-

lich vollkommen unabhangig von dér Bewertung dér Zwischenfor-

men die beiden (mit * bezeichneten) Extrem-Formen als wichtiger

betiachten und daher auch benennen.

Bei dem folgenden Beispiel soll aber nicht mehr von Über-

gangsformen zwischen verwandt-gestalteten Arten, alsó zwischen
einander nahestehembm Typen die Rede scin. Die Verzierung dér Über-
gangsformen zwischen M. honéi und M. pygmaea zwischen Pápa und

Aagygyimót aus den Congeria ungula caprae-Schichten wird in

Abb. 7. dargestellt. (Auf dér Abszisse finden wir die Skulpturelemen-

te dér letzten und vorletzten Windung angegeben, uzw. nach dersel-

ben Berechnungsiveise wie in Abb. 1. für M. sturi, wáhrend die Ordi-

nate die Individuenzahlen anzeigt. Die Zahl dér glatten, nicht ver-

zierten Exemplare von M. pygmaea ist unendlich, worauf im Graphi-

kon das Zeichen oo hinweist, was aber in dér Kurve selbst natiirlich

nicht zum Ausdruck gebracht werden kann.) Die beiden * bezeich-

nen alsó nicht nur die zwei háufigsten, sondern unbedingt auch am
bestén charakterisierten Formen, die über sehr gut umrissene Merk-

male verfügen und die sich auch an zahlreichen anderen Fundstel-

len wiederhohlen; an ihrer Stelle können wir unmöglich eine un-

sicher abgegrenzte, sehr seltene Zwischenform besehreiben.

Wenn wir nun bei den beiden gleichen Arten neben dér Rip-

pung (Skulptur) auch die Gestalt in Betracht ziehen, so würden

wir folgendes Bild erhalten (Abb. 8.; dieses Graphikon wurde nicht

auf Grund genauer Berechnungen angefertigt, sondern nur nach

Schátzuugen) : (Auf dér Abszisse ist dér Grad dér Bestachelung wie
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in Abb. 2. aufgetragen, auf dér Ordinate hingegen zr Charakteri-

sierung dér Gestalt die Verhaltniszahl, die aus Höhe und Breite

dér vollstándigen Schale errechnet wurde; in den Quadraten ist

dér Grad dér Háufigkeit angegeben: igy = sehr haufig; gy — haufig;

r = selten.)

Wie wir aber in den folgenden Ausführungen noch sehen ver-

dén, zeigen manche Melanops is-Arten Übergange nicht nur zu einer

anderen Art, sondern oft sogar zu mehreren; so ist z. B. M. bouéi

durch Übergange mit M. pygrnaea, M. confusn, M. cosrnanni, bzw.

obbreviata und M. oxyacantha verbunden, M. oxyacantha aber aus-

ser M. bouéi aueh noch mit M. kurdica. Derart komplizierte

Übergange waren nur mit hilfe von dreidimensionalen Koordinata-

tensystemen darstellbar, in welchen sich die háufigen Formen auf

Tetraederspitzen, oder vielleicht auf unregelmassig begrenzten Flek-

ken einer Kugelfláche anordnen würden, wáhrend die den zu be-

schreibenden Zwischenformen entsprechenden Stellen ieer bleiben

würden.

lm folgenden will ieh noch einige interessantere Falle be-

züglich dér Variabilitat dér Melanopsis -Arten anführen, die in dér

Pannon-Fauna dér von mir in dér letzten Zeit untersuchten TJmge-

bung des Bakonyer-Waldes und des Balaton-Sees vorkommen.

M. bouéi ist eine Art, die an allén ihren Fundstellen stark zr
Bildung von Varietaten neigt; Handmann (12.) besclirieb einen

grossen Teil dieser Formen von M. bouéi als eigene Arten, die aber

spiiter fást allé von Troli (7.) und Wenz (3. p. 2671) wieder in

die Stammform eingezogen würden.
Eine interessante Form von M. bouéi fand ich an dér reichen

Fundstelle zwischen Pápa und Nagygyimót. Audi hier kommt die

Form M. bouéi bouéi mit ihrer doppelten Knotenreihe und die

schlankere M. bouéi (hispidula, subáifinis) mit nur einer Knoten-
reihe vor, doch findet sich auch noch eine andere Form (aber in be-

deutend geringerer Individuenzahl als die beiden vorigen), die in

ihrer Gestalt mit dér von M. bouéi bouéi iiberstimmt, aber viel weni-

ger Knoten besitzt als sie; die Knoten dér oberen und unteren Kno-
tenreihe stehen ausserdem nicht untereinander, sondern abwech-
selnd (mit Phasenverschiebung). (Fig. 9.)

In dér Fauna des oberen Pannons von Nagyvázsony kommt ne-

ben M. bouéi eine dér M. oxyacantha sehr nahe stehende Form vor,

dérén oberste Windungen mehr Stacheln tragen, als dies normaler-
weise dér Fali zu sein pflegt. Es ist anzunehmen, dass diese Erschei-

nung eine Folge einer Kreuzung mit M. bouéi darstellt.

Bei Nemesvita, im Becken von Tapolca sind die oberen Win-
dungen von M. bouéi normál bestachelt, wahrend aber bei einigen

Exemplaren dér Grad dér Verzierung dér letzten Windung abnimmt,
ja mitunter sogar gánzlich verschwindet, wodurch dann die letzte

Windung ein ahnliches Aussehen geivinnt wie bei M. pygrnaea. An
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dér sclion erwáhnten Fundstelle zwischen Pápa und Nagygyimót
fiúdén sieh unter Formen, die als Übergánge zwischen M. bonéi

und M. pygmaea bezeichnet werden können, auch solclie, bi wel-

olien die oberen Windungen stárker skulpturiert sind (wie in Nemes-
vita; nur besitzen die Exemplare von Pápa verháltnismássig viel

weniger Staelieln und stehen náher zu M. pygmaea, wáhrend die

aus Nemesvita náber zu \t. bonéi stehen); doch gibt es in Pápa auch.

Übergangsformen, bei welclien dér obere Teil ganz glatt ist und
sicb in nichts von dér typischen M. pygmaea unterscheidet, wahrend
auf dér letzten (bezw. vorletzten) Windung Runzeln, schwache Rip-

pen auftreten. Diese Erscheinung kann natürlich auf zweierlei

Weise erklárt werden. Wer jede Möglichkeit einer Kreuzung leug-

net, dér kann in dicsen in verschiedenem Lebensalter auttretenden

morphologischen Veránderungen die Einwirkung áusserer Faktorén
seben. Wer aber den Gedanken an eine Kreuzung fiir plausibler

hált, dér kann annehmen, dass cin in den frühcren Entwicklung-
stadien rezessiv gebliebener Vererbungsfaktor im Verlauf dér wei-

teren Entwicklung dominant wird.

An melireren Stellen dér weiteren Umgebung von Tapolca
sammelte ich im Oberpannon Exemplare von M. entzi, bei

welchen die oberen Windungen glatt sind so wie bei

M. decollata, wahrend an den unteren Windungen eine gewisse

(ziemlich geringe) Rippung auftritt. In dér Regei liegen bei dieser

Art die Verháltnisse gerade umgekehrt: bei dér typischen M. en'Á

sind námlich die oberen Windungen etwas skulpturiert, die unte-

ren aber glatt. Ich bemerke an dieser Stelle noch, dass ich einige

dér von Lörenthey in seiner Balaton-Monographie (13.) unter

dem Namen M. entzi abgebildeten Formen (Tab. II. Abb. 13, 10,

vielleicht auch 14) für Übergangsformen (oder Varietáten) halté,

da sie viel stárker gerippt, bezw. bestaclielt sind als die Normal-

form (sie náhern sieh M. bonéi, oder M. oxyacantha).

Eine interessante und seltene Art ist M. confusa

(rov. nm.), dió friiher als M. hungarica P 1 r y. (non Kormos!)
bezeichnet wurde. In dér Náhe von Enying f'and ich diese Art nicht

in ihrer typischen, sondern in einer sieh M. bonéi náherenden Form
in Gesellschaft dér M. bonéi. Die typische M. confusa besitzt auf

ihrer letzten Windung grosse (starke leistenartige) Rippen, wahrend

bei den von mir gefundenen Exemplaren das mittlere Stückchen

dieser Rippen wosentlich schwácher ausgebildet ist; dagegen sind

ihr oberer und unterer Anteil stárker, gleichsam knollig aufge-

trieben, so dass die einheitlichen Leisten hier fást durch zwei über-

einander liegende Knoten vertreten erscheinen. (Fig. 11.) Padurch

erinnern sie ausgesprochen an M. bonéi, obwohl sie (bei

Berücksichtigung aller ihrer Dlerkmale) unbedingt dér M. confusa

náher stehen Eine mit dér M. confusa var. aus Enying fást iiber

einstimmende Abbildung finden wir bei P e n e c k e (1. c. Tab. X.



Über die Yariabilitát dér Melanopsis-Arten 169

Fig. 12. b.) unter dér Bezeichnung M. hastata hybostoma aus dér

Viviparus zelebori-Schieht. Dem „Übergaugscdiarakter” des dórt ab-

gebildeten Exemplares kann ieh jedoch nicht beistimmen, uzw. aus

folgenden Griindeji: 1. Die Hbe dér Spira des betreffenden Exemp-
lares steht nicht in dér Mitte dér Spirahöhe von M. hybostoma und
M. hastata, sondern ist kleiner als bei beiden; 2. Die Rippung des

erwáhnten Exemplares ist viel derber als die dér M. hybostoma
und dér M. hastata; 3. Weder M. hybostoma, noch M. hastata besit-

zen knotige, bzw. knollige Yerdickungen am unteren Ende dér
Rippen, wahrend Abb. 12. b. gerade dieses Merkmal deutlieh hervor-
hebt. Wenn es sich deshalb tatsáchlich um eine Übergangsform han-
delt, so können unter keinen. Umstanden die beiden von Penecke
lezeichneten Arten als Nachbar (Ausgangs-) Arten in Betracht
kommen.

M. tihanyensis Wenz ist im Allgemeinen eine scharf
abgegrenzte, gut charakterisierbare und leieht zu erkennende
Art. Jetzt fand ieh aber in Várpalota Exemplare dieser Art.
die zum Teil stark zu M. bonéi, zum Teil aber zu M. haueri neigen.
Diese Formen möchte ieh nun eher als Bastarde betrachten und
nicht als Übergánge, um dadurch den bisher scharf umrissenen
Art-Charakter dér M. tihanyensis nicht zit erweitern, bezw. zu
verwischen.

Als allerdings nicht zu meinem ei génén Untersuchungs-

material gehörig erwáhne ieh noch, dass auf Grund dér von
Brusina gegebenen Besehreibungen Übergangsformen bekannt

sind, die als Kreuzungsprodukte aufgefasst werden können, uzw.

zvischen M. inconstans und M. visianiana B. (Brusina 2.): weí-

ters zwisehen M. recurrens N e u m. und M. transitans B. (2. p. 42,

43), soAvie zwisehen M. sandbergeri Neum. und M. cosmanni Plry.
(die letztere Art nennt Wenz falschlich M. abbreviata cosmanni
und Brusina ebenfalls unrichtigerAveise M. costata; dér Name
dér Übergangsform ist nach Brusina M. costata glabra, nach
dér von Wenz angewendeten Nomenklatur M. abbreviata glabra).

Dér grosse Widerspruch, auf den in den Kreisen dér Zoolo-

gen die Annahme einer Hybridisation stösst, beruht ausser auf dér

Überschiitzung des Artbegriffes auch noch darauf, dass die Zoologen

ihren (eigentlich gar nicht zahlreichen) negativen Beobachtungen
eine ausserordentlich grosse Bedeutung zumessen. Denn wenn auch
in dér Tat Beobachtungsergebnisse aus dem Kreise dér Wierbel-

tiere und aus einigen Gruppén dér Wirbellosen vorliegen, so ist es

doch wohl kaum angebracht, von den marínén Mollusken zu be-

haupten, dass, die erwáhnten Ergebnisse nun auch bei ihnen voll

und ganz beweiskráftig seien. Über die Mollusken des Brackwas-
sers stehen aber meines Wissens den Zoologen überhaupt keine ef-

fektiven Versuchsergebnisse zr Verfügung, wahrend die Paláonto-

logen ausschliesslich nur bei diesen Tieren von dér Möglichkeit ei-
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ner Bastardierung sprechen, bezw. debattieren, im Gegensatz zu den

Land- und marínén Schnecken, bei welchen wir ohnedies keine Er-

seheinungen kennen, die sich nieht in dér Rahmen dér normalen

Variabilitat einordnen liessen. Wir können ja nicht wissen ob nicbt

das Leben im Brackwasser vielleicht eine minimale Veranderung
in dér Fortpflanzungsfahigkeit bewirken kann. Und schliesslich

stellen ja die Palaontologen nicbt einmal die Forderung, unbedingt
anzunelnnen, dass diese Übergangsformen, wenn sie sehon Hybride
darstellen, aueh fortpflatzungsfábig sein müssten. Wenn wir unter

unschatzbaren Mengen von Exemplaren mit rein ausgepragten Art-
merkmalen einige wenige Übergangsformen finden, so ist wohl aucb
auf diesem Gebiete ein Ausgleich möglich.

AUSLÁNDISCHE SÁUGETIERFOSSJLIEN DÉR UNGARISCHEN
MUSEEN. (1—4.)

Von M. Kretzoi (Budapest).

Wer einmal Gelegenheit hatte, zu seben, was alles in den
Museen Europas und Nordamerikas an auslándischen Saugetier-
oder Reptilien-Fossilien zusammengeschleppt und als Vergleichs-
material oder als Schauobjekt dér wissenschaftlichen Bearbeitung
entzogen berumliegt, dér wird meinen Vorschlag, allé diese Materia-
lien in irgendeiner Form zu veröffentlichen und damit den Spezia-
listen wenigstens darauf aufmerksam zu machen, wo er überhaupt
das ihn interressierende weit zerstreute Materiül zu suchen hatle,

nicht missbilligen.

In diesem Sinn möchte ich das in Ungarn aufbewahrte nicht-

ungarische fossile Sáugetiermaterial in einer fortlaufenden Reihe

kurzer Mitteilungen bekannt maciién.

1. Notoungulaten dér Pampasformation im Magyar

Nemzeti Muzeum (Geol.-Palaont . Abteil.)

1. Nesodon imbricatus maior n. ssp. (Toxodontia, Nesodontidae)

Holotypus: P. V. 21, Gesichtschádelfragment mit P^M1 dext. und den

Stummeln von I
1—C dext. und sin. Fundort: „Patagonien”. Ursprung:

F. Krantz. — Massangaben: P 1—

M

:1 cca 200, P'—

P

4
82.9, M 1—M'

129.2 mm. An Grösse übertrifft das Tier allé bekannte Arten, am
nachsten steht ihm noch N. imbricatus Owen (179—191, 80—82.5,

104—119 mm) von dem es abgesehen vöm Grössennnterschied durch

kürzere P-Reihe (mit dér M-Reihe verglichen) und dementsprechend

verháltnismassig kürzeren Schnauzenteil etwas abweicht. An Han-

géi weiterer Merkmale halté ich eine subspezifische Trennung für

genügend.
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2. Nesodon imbricatus Owen. (Toxodontia, Nesodontidae). -

P. V. 43, Unterkieferfragment dér linken Seite mit P 4—M und d?n

Wurzeln von P 3 . („Patagonien, F. Krantz, DupL a. d. Mus. Müu-
ehen). Dimensionen: M

4
—

M

3 124, M, 34 mm. Das Fundstück stixnmt

so dimensionell, wie morphologisch mit dem typischen N. imbricatus

Owen voilkommen überein. Dér stark fossilisierte, harte Zustand

des Objektes, sowie seine asehgraue Farbe weicht vöm mehr mor-

sehen, bráunlichen Stück, das ich als N. imbricatus maior n. ssp.

aufführe, betrachtlich ab, so dass mit cinem verschiedenen Altér die-

sel" Funde gerechnet iveiden kaim.

3. Adinotherium ovinum (Owen). (Toxodontia , Nesodontidae).

P. V. 22, Gesichtschadelfragment mit P 1—

M

3 dext. (M2—

M

3 labial

baschadigt) und P 2—

M

3
sin. („Patagonien, Pampas; Plioziin. — F.

Krantz, Pupl. d. Mus. München.) Das Exemplar kann ruhig ab
ein grosses Individuum (P 1—

M

3
99.1, P 1—

P

4
40.2, M 1—

M

3 C0 mm)
von A. ovinum (94—96, 40.5—43.5, 51—59 mm) aufgefasst werden.

A. rcbustum (Ameghino) int schon zu gross (107, 43, 64 mm),
ebenso A. karaikense (Ameghino), A. nit-idum (Ameghino)
dagegen idei zu kiéin.

4. Interatherium robusium (Ameghino) seu. n. ssp. (Typo-

theria, Interatheriidae). P. V. 23, zerquetschter Schadel mit C und
P 2—

M

3 dext. und P 3—^I 3
sin. Dimensionen: P 1—

M

3
26, M1—

M

3 13.S

mm. Von den beim Vergleieh in Betracht kommenden Formen ist

I. extensum (Ameghino) zu gross (29.0—29.5, 15.0—15.5 mm),
ebenso I. excavatum (Ameghino). Dazu unterscheidet sich noch
erstere Form dureh viel breiteren Schadel, letztere durch leierför-

mige Sehadelkammform von unserem Tier erheblieh. Am besten

lásst es sich noch mit I. robustum (Ameghino) vergleichen, des-

sen Dimens’onen (28—29, 14.4—15.0 jnm) zwar unsei’e übertreffen,

doch nicht in so hohem Mass, dass eir.e taxonomische Trennung ge-

rechtferti<rt sein würde. Ein Distinktivmerkmal liegt vielleicht im
sehr klemen C. sup. (Lángé: 1.7, Breite: 11 Kronenhöhe: 1.4 mm),
doch fehlen mir die Angaben iiber diese Vei’haltnisse beim typischen

7. robustum. Reste eines Tieres, das an Grösse unserem gleichkam,

wurden von W. B. S c o 1 1 (1) noch ohne Weiteres zu 7. robustum
gestellt.

2. Glires und Lagomorpha im Magyar Nemzeti Muzeum

(Geol.- Palaont. Abtg.)

1—2. Neoreomys sp. I—II. (Octodontidae.) P. V. 24, zerquet-

sehter Schadel mit P 4—

M

1 dext. und P 4—

M

3
sin. („Plioziin; Pampas,

Patagonien.” F. Krant z, Bonn. ex. Coll. Z i 1 1 e 1) ; P. V. 25, Schiidel-

fragment mit P 4—

M

3 beider Seiten. (Plioziin, Pampas; Patagonien.”

F. Krantz, Bonn. ex. Coll. Z i 1 1 e 1.)

Xagerreste aus dér Gruppé Neoreomys-Pseudoneoreomys sind

auf Grund dér Oberkieferformalen nicht zu bestimmen, da ein Teil
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dér Arten (pachyrhynchus, tec.) auf Grund dér Riisselíorm und
lángé, andere Formán auf Grund eines oder Anderen Unterkiefer-

merkmaLes beschrieben Avurden (indivisus, decisus, variegatus). Aus-
serdem werden sie nach dér Zahl dér Schmelzínseln arn P 4 in zwei

Genera zerlegt, Avahrend andere, Aveit Avichtigere Merkmale dér Ober-

kieferbezahnung übarhaupt nicht berücksichtigt werden. Filter sol-

ehen Umstanden ist mit dem Bestimmen vereinzelter Reste eine

Revision dieser Gruppé abzuwarten.

3 . Myospalax arvicolinus (N ebring). (Muridae.) — P. V 28.

rechter Fnterkieferkörper (ohne Symphysis und Fortsatzen) mit

P 4—

M

2 und dem Alveolarabschnitt des I. Das Objekt wurde neben

vier iveiteren Knocbenfragmenten

1

ATon L. L ó c z y sen. bei Quete

in Kansu, am Hoangho-Ufer gesammelt (2) und A. Nehring iiber-

sandt, dér es als Siphneus arvicolinus in die Avissenschaftliehe Lite-

ratur einführte (3). Die grossen Avissensehaftlielien Expeditionen

nach dem Weltkrieg braeliten AA’eiteres, A’iel kompletteres Matériái

aueh dieser Fönn aus mehreren Teilen des chinesischen Quartíirs

zutage, so, dass jetzt' schon Scbadel, Oberkiefergebiss, ete. gut be-

leunni sind (4, 5).

4. Ochotona (s. 1.) sp. ind. — P. V. 27, ein Stück des Ramus
ascendens des lisken Unterkiefers und P. V. 28, vorderes Bruchstüek
eines linken Unterkiefers mit I-Stümmel und Ah’eole für P 3 , beide
mit Myospalax arvicolinus gefunden- Das sparliche Matériái stammt
von einem kleinen Ochotoninen, dér auf Grund des A’orne etivas

abgerundeten Querschnittes am I sieher nicht zu Lagotona (6) zu

stellen ist. Kleine Ochotona -Reste sind aus dem chinesischen Quar-

tar A’on mehreren Lokál italén angekíindigt Avorden (7, S).

3. Raubtiere im Magyar Nemzeti Muzeum (Geol.-Pal. Abt.)

1. Nechyaenodon semseyi 2 n. sp. (Hyaenodontidae). P. V. 29.

beinahe A’ollkommener Schadel mit Unterkiefer. („Miezan; Bad
Lands, Dakota”. F. K ránt z, Bonn.) Dimensionen : Condylobasale

Lansre des Schadels 307, Gesamtlange des Unterkiefers 268, I
1—

M

2

163.5, P1—

M

2 117.6. P 1—

P

4
73, M 1—

M

2
44.3, I—M, cca 165, P —

M

?

132 mm. Dér prachtvolle Schadel zeigt die Gattungscharaktere (grosse

Dimensionen, Dolichocephalie, Proc. glenoidalis nach untén und hin-

1 ZAA’ei Bruchstücke dem hier zu erAviihiicnden kleinen Ochotoni-

den zugehörig, ein Zahnsplitter aa-oIiI einem Artiodactylen zuzuschrei-

ben, wiihrend das A-ierte Stück, ebenfalls ein Splitter, unbestimmbar ist.

2 Dem Andenken A ndor Se m s e y de Semse’s (1833—1823), des

grossen Gönners ungarischer nat urwissenschaftlicher Forschung, ge-

ívidmet.
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ten ausgezogen, M 3 mit Vertikalkante vorne-aussen), doch weicht er

von dér Typusart horridus in saíntlichen Merkmalen ab, indem er in

jeder Hinsicht etwas primi tiver erscheint. So bleibt er den Dimen-
sionen des N. horridus (P 1—

M

2

unter 118 mm gegenüber 127—137

mm) ziemlich nach, dann liegt die Glenoidalrinne nicht so ti.ef und
auch nicht so extrem hinten, endlich stehen die vorderen P aucb

etwas gedrángter. Unter solchen Umstánden scheint mir eine spezi-

fische Trennung von N. horridus (Leidy) für gerechífertigt. Ob
diese allgcmeine Pn'miüvitát dér neuen Art gegenüber elein Geno-

typus auch ein höheres ologisches Altér bedeutet, oder nur als

Kennzeichen eines weniger programi ven Neben^'/'s zu deuten ist,

kann an Mangel sicherer Daten iiber 1 undort un- : 'dschicht nicht

entschieden werden. (Abb. 1.)

Abb. 1 . Neohyaenodon semseyi n. sp., (Holotypus) Schadel von untén.

(‘A nat. Gr.)

2. Hyaenodon (s. 1.) sp. I. — P. V. 30, Bruchslücxe . reehten

Unterkiefers mit P 4
—

M

3 von St. Hippolyte de Haton, Eu «a d»

aus oberem Eozan (Ludien). (Compt. Miner. et Geol. Suisse, )

Das System dér europaischen Hyaenodontinen befindet sich tro z

Marti n’s Revision (9) noch immer nicht in brauchbarem Zustand.

Besonders ist es schwer, mangelhafte Betege zu identifizieren, zu-

mal in den einzelnen Grössenkategorien mehrere Arten zusammen-
treffen können. Uas ‘'mr w --»-, r +0 Obiel't künnte dimensionell

(P 4—

M

3 61.2, P 4 15.1, Mj 11.6, 14 8 M '* ...rab sowie dem
Vorkommen und geologischem Altér nacn bisweilen zu </. requieni

(G e r v a i s) gestellt werden.

3. Hyaenodon (s. 1.) sp. II. — P. V. 31. Unterkieferfragment
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dér rechten Seite mit P4 und M, (Mouillac, Caylux; L. E g e r, Wien)
Dimensionen: P4 11, (M, 7), M 2 9.6 mm. 3

4. Hyaenodon (s. 1.) sp. III. — P. V. 35, Maxillafragment mit
P 3—M 1 von ebendort. Dimensionen: P !

10.2, P 4
9.2, M1

9.C mm.
5. Metadeiniciis cyclops (Cope). — (Machairodonüdae, Dinic-

tinae). P. V. 36, defekter Schádel, ohne Hinterhaupt, mit bis auf
die C-Spitzen vollstandigem Gebiss („Bad Lands, Dakota; Miozán.”
F. Krantz.) Dimensionen: I

—

M1
71.7, C 12.5, P 3—

M

1
34.3, P 3—

P

4

30.2, P 3
12.9, P 4 17 .2 mm. Das Belegsiiick stimmt mit M. cyclops

so dimensionell, vie morphologisck vollkommen überein. Die Art
selbst ist als einziger kleinwüehsiger Reprasentant einer jiingeren

Xebenlinie des obereozan-mitteloligozanen Dinictis-Stammes auf

zufassen (10).

6. Ictitherium (s. 1.) sp. indet. (Hyaenidae, letitheriinae). — P.

V. 37, Sokadéi ohne Unterkiefer aus Samos (Unterpliozane Hippa-
rion-Fauna), Kauf von F. Krantz, Bonn. — Da ich eben mit dem
Bearbeiten dér ungarischen Hipparion-Faunén besckaftigt bin,

möchte ich die Bestimmung dieses Objektes nicht niiher rühren,

weil das Problem eine eingehendere Besprechung benötigt.

7. Stenogale sp. ind. (Mutelidac). — P. V. 38, rechtes Unter-

kieferfragment mit P 3
—M 4 (uur P 4 intakt) und dér Alveole für M,

(Caylux, L. Eger, Wien). Dimensionen: P 3 5.6, P4 6.2, M 4 8.0 mm.
Primitive Stenogale-Form von dér Grösse dér S. intermedia (Fii-

ból), doch eher noch dér kleineren S. gracilis ahnlioh, von dér sie

aber dureh primitiv gebauten M 1S kráftige P-Xebenhöcker und grös-

sere Gestalt abweieht. Die S. sp. von Kíittigen-Bifang hatte zwar
dieselben Dimensionen, doch ist an ihr dér schlanke, überaus nicht pri-

mitive Mj, sowie die abweichende Form des Fnterkieferkörpers für

unsere Form befremdend.

8. Gén. et. sp. indet. (nov.l) — P. V. 39, rechtes Unterkiefer-

fragment mit P 2—M, und dér Alveole von P, (Caylux, L. Eger,

Wien). Dimensionen: P
4
—

P

4 22, M 4 8.6 mm. Das Tier könnte als

idealer Übergang zwischen „Viverra” simplicidens und Tejlhard
de Chardin’s „Cynodon typicus, convergeant a Viverra simplici-

dens” aufgefasst werden, doch ist ein solcher Übergang nicht mög-
lich, so wird die Reihe dieser schwer auseinanderhaltbaren Formen
mit einer weiteren bereichert, dérén niihere Beschreibung besser mit
dem reicheren Phosphoriten-Material dér kgl. Ungar. Geologischen

Anstalt zusammen durchzuführen ist.

9. Jmphicynops platyodon n. g. n. sp. (Canidae). Holotypus: P.

V. 40, etwas verdrückter Schadel mit Unterkiefer, „Bad Lands, Da-

3 Ein C inf. (P. V. 32, Caylux) ist ebiem Hyaenodon dieser Grös-

senkategorie zuzuschreiben, wahrend ein weiterer O inf. (P. V. 33) und
ein C snp. (P. Y. 34) derselben flerku.nft und Grösse auf ar.dere Carni-

voren (Canidae?) bezogen werden müssen.
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kota”. (Abb. 2.) — Dimensionen: I
1—

M

3 cca 91, P 1—

M

3
62.3,P —

P

4
44, P‘

14.5, M1—

M

3
23.2, P —M a 68, P —P4 38.8, M—M, 28.8, M, 14.4 mm.

Das Tier vereinigt Merkmale von Cynodictis, Daphaenus, Amphi-
cyon, Haplocyon, etc. mit Eigentümlichkeiten, die keinem dér ge-

nannten Gattungen zuteilkommen. So besitzt es einen verhaltnis-

massig stark aufgebláhten Stirnabsehnitt, niederen Unterkiefer mit

onter M3
beginnender Biidung einer „Proe, angularis-Dupplikatur”,

niederen, durch Abstande getrennte P, massige, Cynodictis-artige

Abb. 2. Amphicynops platyodon n. g. n. sp„ linken Unterkieferkörper

von aussen. (Nat. Gr.)

Reisszahne, Amhicyon-artige obere M, einen (nicbt einmal stark redu-

zieiten) M3, besonders aber áusserst flache Tuberkularzahne.

4. Pinnipedia lm Magyar Nemzeti Muzeum (Gcol.-Pal. Abtg.)

1. Phoca (s. 1.) bessarabica Simionescu. — P. V. 41. Hu-
merus dext. (Kischinew, % sarmatischer Kaik; Fahrenkohl, 1849).

Das Objekt stimmt mit Phoca (im weiteren Sinn) vollkommen iiber-

ein und kann auf Grund seiner verhaltnismássig grossen Abmes-
sungen (Lángé 118, distale Breite 40.5 mm) nur mit dér grössten

dér drei aus Kischinew besehreibenen Phocinen, P. maeotica Nord-
m a n n, P. pontica Eichwald und P. bessarabica Simionescu
(11) verglichen werden.

2. Pinnipedia indet. — P. V. 42, Ilumerus dext. (Iving Island,

Bass Strasse; Coll. Rotschild, (Quartár). Dér grosse Humerus (Ge-

samtlíinge 235, distale Breite 82.5 mm) ohne Entepiconylarforamen
kann entweder Eumetopias, oder einer dér in südaustralischen Ge-
wassern auch jetzt lebenden Monachinen (Ogmorhinus, Lobodon

)

zugeschrieben werden.

(Geologisch-Palaontologische Abteilung des Magyar Nemzeti
Muzeum, Budapest.)
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TAFEL II. TÁBLA. Földtani Közlöny. Bánd LXXI. kötet 1941.

A mecsekhegységi magnetit.

SZTRÓKAY KÁLMÁN: Vber das Vorkommen des Magnetits int

Mecsek-gcbirge.

Fig. 1. ábra.
Martitosodott magnetit

;
a hematitlemezek okta-

éderlapok szerint rendezdnek. — Martitisierung
von Magnetit ; die Eisenglanzlamellen lagern
sich || (111) zum Magnetit. 200: 1. Olajimmerzió.

— Olimmersion.

Fig. 3. ábra.

Zónás felépítés a magnetitben. Étetve konc.
HC1 — Zonarer Aufbau des Magnetits. Geátzt

mit rauch. HC1. 100 : 1.

Fig. 2. ábra.
Zónás martit. — Zonare Martitisierung von Mag-

netit. 200:1 Olajimmerzió. — Olimmersion.

Fig. 4 . ábra.
Hematitlemezek fészek-formájú elrendezdése
a magnetitkristályok kórül. — Nestförmige
Anordnung dér Hematitlamellen 200:1. Olaj-

immerzió. — Olimmersion.





TAFEL III. TÁBLA. Földtani Közlöny. Bánd LXXI. kötet 1941.

CSÍKI GÁBOR:
Adatok az erdélyi dáeitok ismeretéhez.

Beitroye zr Kenntnis dér siebenbürgischen Dazite.

Fig. 1. ábra.
Majdnem függleges világos gránitporfiros dácit-

padok a kissebesi Gizella bányában.
Beinahe senkreehte helle Granitporphyr-Dazit-

Lager im kissebeser Gizella-Steinbíuch.

Fig. 3. ábra.
Amphibol-biolit-dácit. Kissebes

(Keresztezett nikolok között, 2(i x nagyítás.)
Amphibol-Biotit-Dazit, Kissebes.

(Zwischeri gekreuzten Nikols, Vergröss. x 26.)

Fig. 2. ábra.
A világos gránitporfiros és a fekete porfiros dácit
érintkezési vonala a kissebesi Gizella-bányaban
Kontaktfláche des hellen Granitporphyr- und
schwarzen Porphyr-Dazit im kissebeser Gizella-

Steinbruch.

Fig. 4. ábra.
Oláhszentgyörgyi fekete kontakt agyagpala.
(Párhuzamos nikolok között, 80 x nagyítás.)

Schwarzer Kontakttonschiefer von Oláhszentgy.
(Zwischen parallelen Nikols, Vergröss. x 80.)





TAFEL IV. TÁBLA. Földtani Közlöny. Bánd LXXI. kötet 1911.

CSÍKI GÁBOR:
Adatok az erdélyi dáeitok ismeretéhez.

Beitrdge znr Kenntnis dér siebenbürgischen Dazite.

Fig. 1. ábra.
Amphibol-dácit. Nagyág.

(Keresztezett nikolok között, 26x nagyítás.)

Amphibol-Dazit. Nagyág.
(Zwischen gekreuzten Nikols, Vergröss. x 26.)

Fig. 2 ábra.
Amphibol-biotit-dácit, Kissebes.

(Keresztezett nikolok között, 26 x nagyítás.)

Amphibol-Biotit-Dazit, Kissebes.
(Zwischen gekreuzten Nikols, Vergröss. x 26.)

Fig. 4. ábra.
Amphibol-dácit. Nagyág.

(Párhuzamos nikolok között, 26 x nagyítás.)
Amphibol-Dazit, Nagyág.

(Zwischen parallelen Nikols, Vergröss. x 26.)

Fig. 3. ábra.
Biotit-dáeit. Oláhszentgyörgy.

(Keresztezett nikolok között, 26 x nagyítás.)
Biotit-Dazit. Oláhszentgyörgy.

(Zwischen gekreuzten Nikols. Vergröss x 26 )
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