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A BAUxiT vasAsvAnyai

NEMECZ ERN*

1. A vizsgálat célja

Bauxittelepeink földtani viszonyaival a geológusok már sokat foglalkoztak.

Fleg Vadász E . munkássága alapján bauxitjaink keletkezési ideje, az ekkor
uralkodó éghajlati viszonyok, a jelenlegi települési mód minden számottev
telep esetében részleteiben is tisztázott. A földtani kutatások elrehaladottságá-
val, a bauxit ásványos összetételének vizsgálata nehezen haladt elre. Eltekintve
a régebbi, egyes telepeink allitos ásvjányait ismertet közleményektl, a rendszeres
ásványtani vizsgálat csak a legutóbbi idben indult meg. Az újabb kutatások
körébl kiemelkedik Vendel M . munkássága, aki kidolgozta a hidrargillit

. és böhmit polarizációs mikroszkóppal történ mennyiségi meghatározásának
í módszerét. Kiss J . szintén polarizációs mikroszkópot használva, a bauxit
valamennyi ásványának meghatározását tzte céljául s ennek a bauxit kíséreté-

ben jelentkez kismennyiségü, vagy éppen csak nyomokban elforduló elemek
ásványos mihez-kötöttségének tisztázása szempontjából is nagy jelentsége van.
Ugyancsak kiemelked munkásságot végzett Földvári A. -né, aki defferen-

ciális termikus módszerrel a legtöbb hazai bauxitelfordulás allitos ásványait
meghatározta.

E vizsgálatok közös jellemvonása, hogy az alkalmazott módszerek elvébl
következleg a bauxit vasásványainak vizsgálatára nem terjeszkedhettek ki.

A bauxit vasásványaival a korábbi irodalmunkban fképpen két közlemény
foglalkozik. G y ö r íc i J . dehidratációs kísérletek útján általában limonit, hema-
tit, vaskaolin (?) és valamilyen vastartalmú spinéi! jelenlétére következtet, de
vizsgálatát kevés bauxiton végezte és módszere az azóta megismert limonit
ásványok megkülönböztetésére alkalmatlan. Ismeretes, hogy Fe-ion a kaolin

Al-ionját nem helyettesíti, ,,vaskaolin” ásvány tehát nincs, valamilyen vasspinellre

vonatkozó következtetés pedig nagyon bizonytalan.
Náray-Szabó I. és Neugebauer T. 1944-bl származó közle-

ményükben foglalkoznak ugyan a bauxit vasásványaival is, de azt említik, hogy
röntgenelemzéssel a bauxit vasásványai közül csak a hematit mutatható ki.

Valószín, hogy a sokkal bonyolultabb diagrammot nyújtó vasoxihidroxid ásvá-
nyok megfigyelése említett szerzknek azért nem sikerült, mert CuK a-sugárzást
használtak FeK a-sugárzás helyett.

Ilyen körülmények között a szélesebb alapon megindult bauxitkutatások
kiegészítéseképpen szükségesnek mutatkozott a szerkezetileg párhuzamos vas-

és aluminiumoxid-, ill. oxihidroxidos ásványok összefüggését a bauxitban külön
megviz.sgálni.

2. Vizsgálati módszer

A vasásványok meghatározása olyan szemcseméretekben, amint azok a
bauxitokban általában szerepelnek, röntgenometrikus úton lehetséges. Mieltt

• Eladta a Magyar Földtani Társulat Ásvány-Kzettani Szakosztályának 1952. nov. 19-i eladó
ülésén.
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a vizsgálatok eredményének tárgyalására térnénk át, röviden ismertetem a
röntgenelemzés néhány, a bauxitvizsgálatokkal kapcsolatos kérdését.

A röntgenelemzés, abban az esetben, ha az elhajlított sugarak rögzítése
— mint általában és a jelen esetben is — Óimén történik, kis mennyiség elegy
részek iránt meglehetsen érzéketlen. A kimutathatósági határ, tehát az a leg-

kisebb súlyszázalékos mennyiség, ami még biztosan észlelhet, tág határok között
változik és függ a hatókomponens, st a jelenlév egyéb komponensek min-
ségétl is. Kvarcot pl. már 2—3%, hematitot 5% esetén biztosan ki lehet mutatni,
de általában a legtöbb ásvány vonalai csak akkor észlelhetk, ha mennyisége
a keverékben legalábbis 5— 10 %-ot, st kivételes kedveztlen esetben 15—20%-ot
is elér. Az elemzés érzéketlensége kedveztlen a kis mennyiség járulékos ásvá-
nyok kimutatása szempontjából, de jó képet ad a kzet lényeges összetevirl,
ezeken keresztül a kzet kialakításában alapveten fontos szerepet játszó fizikai-

kémiai tényezkrl, bár az ásványi szemcseméret, mint a bauxitban legtöbbször,
a mikroszkóp feloldóképességének alsó határánál is kisebb.

A minségi röntgenelemzés szempontjából két körülménynek van szerepe :

1. tiszta ásványokról összehasonlító felvételekkel, vagy az ásvány sík-

hálótávolságainak és a vonalak ersségének értékeivel rendelkezzünk

;

2. a kimutatandó ásványok meghatározási vonalait minden szerepl
elegyrész mellett elre megállapítsuk.

A bauxithan lév vasásványok egymástól könnyen megkülönböztethetk,
de bizonyos nehézséget okoz az aílitos ásványoktól való elhatárolás. Ennek oka,

hogy csaknem minden vasoxid vagy vasoxidhidroxidos ásványnak van szereke-

zetileg vele teljesen egyez alumíniumoxid vagy oxihidroxid ásványa s ezek
egyez vonálsorozatokat adnak, amelyek között különbség csak a rácsméretek
eltérésénél és a struktúrfaktor jellemz alakulásánál fogva adódik (I. táblázat).

I. táblázat

Vasásvány Tércsoport Alumíniiimásvány

göthit, a — 0(0H)Fe d’' Pbnm diaszpor, a— 0(OH)Al

lepidokrokit, y — 0(0H)Fe .... d” Amani böhmit, y — 0(0H)A1

/3 — Fe» O3-H 0 0

wüstit, FeO

_

hematit, a — Fc 203 D j — R3c korund, a —

y — timföld, y — AljOjmaghemit, y — FCgOj '
. Fd3m

magnetit, FeO-FeFe -

Ha tekintetbe vesszük továbbá, hog^^ rendszerint a sziallitos ásványok
mennyisége is elegend ahhoz, hogy a felvétel során róluk vonalakat nyerjünk,

érthet, hogy bauxitról készült röntgenfelvételen igen sok vonal összeesik. Fel-

téve azt a ritkább esetet, amikor a kimutatandó ásvány mennyisége oly csekély,

hogy csak legersebb vonalai jelentkeznek, ezek pedig kivétel nélkül egj^éb ásvá-

nyok vonalaival esnek össze, a röntgenvizsgálatot kétféleképpen lehet elvégezni

;

1. amint a jelen esetben is, a vonalak ersségi viszonyainak pontos tisztázása

útján, 2. a feloldóképesség növelésével.

A feloldóképességet növelni lehet a röntgensugárzás hullámhosszának
növelésével (pl. a jelen esetben használt FeK a-sugárzás nag^'obb feloldást

biztosít, mint a CuK. oc-sugárzás), de lényegesen csak a Debye— Scherrer kamra
átmérjének növelésével. A kámraátmér növelésének lehetségét azonban még-
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sem használtam, mert a jelenlegi filmrerögzítés módszerrel a feloldóképesség nö-
velése csak az érzékenység rovására történhet.

E nehézségek megszüntetésében alapvet új megoldást a felvétel során
eddig használt film kiküszöbölése hoz. Ha ugyanis film helyett az elhajlított

sugarak észlelése Geiger—Müller számlálócsvel történik, egyszerre két probléma
oldódik meg : az érzékenység csökkenése nélkül növelhet a feloldóképesség, s ez
által több komponens rendszerek esetén is biztossá válik a minségi elemzés.

Külföldi adatok szerint a preparátumtól 25 cm távolságban elhelyezett Geiger—
Müller számlálócs olyan sugarakat képes észlelni, amelyek rézsugárzásból eredve
2,5 cm sugarú kamrában is csak 5 órai e'xpozíció után okoznak fotométerrel
éppen csak hogy érzékelhet feketedést. Ez tehát azt jelenti, hogy 25 cm kamra-
sugár esetén kb. 4 mm kerületi hosszúságnak csak egy elhajlásívfok felelj meg,
ennek viszont a középs Bragg-szög tartományban csak néhány század A sík-

hálótávolság. A készülék tehát elvben 1/10.000 Á-nyi pontossággal mér. Másik
elnye a készüléknek, hogy a filmmel ellentétben a röntgenfotonokat tökéletesen

a röntgensugárzás ersségének arányában számolja elektronikusan, úgyhogy
a mennyiségi elemzés hibahatárát az eddigi 10— 15%-kal .szemben 1% alá

szorítja.

3. Vizsgálati adatok

A bauxitban lév vas kristályszerkezeti állapotának meghatározását, az
elbbiekben vázolt filmes röntgenmódszerrel végeztem. A közönséges agyagokat
nem számítva, 45 bauxit, vagy bauxitszer anyagról készítettem röntgenfel-
vételt. A minták lelhelyei : Gánt, Iszkaszentgyörgy, Ürkut, Halimba, Nagy-
harsány, Nézsa, Bihar (Románia), Pelsc-Horka (Csehszlovákia), Sifernik (Jugo-
szlávia), Tungar Hill és Bagru Hill (India).

E vizsgálatok eredménye szerint a bauxit, ill. bauxitszer kzetekben vas
mindig önálló kristályos ásvány, leggyakrabban mint hematit van jelen. St
az üledékes kzetben a hematit megjelenése és a kzet allit ásványtartalma
között összefüggést lehet megállapítani.

A közönséges tengeri agyagokban önálló vasásvány sohasem mutatható ki

röntgenometrikusan, tehát feltételezhet, hogy a vas egyéb ásványokhoz nem
kötött része alaktalan állapotban van. Meg kell jegyezni azonban, hogy egyes
szerzk szerint az agyag alaktalan vasoxidja voltaképpen igen finoman elosztott

goethit és csak a kristályszemcsék rendkívül kicsiny mérete miatt nem kapunk
róluk goethit vonalakat. így a tengeri agyagok 2 /x-nál kisebb frakcióját a kö-
vetkez ásványok jellemzik : sok illit (vagy általában csillámszer filloszilikát

ásvány), sok kvarc, némely esetben kevés kaolin, esetleg kalcit.

A megvizsgált minták közül a pelsc-horkai triász mészkövön települ
bauxitszer vörösagyag ásványos összetétele részben hasonlít a tengeri agyagé-
hoz, részben azonban szárazföldi eredetének megfelelen, különbözik is attól.

Hasonlóság a nagy kvarctartalomban és a vasásványok hiányában van, holott
az elemzésben szerepl 10,2% Fe^Oj feltétlenül elegend volna ahhoz, hogy vas-
ásvány vonalai jelentkezzenek (II— 1, III— 1). Másrészt azonban hiányzik belle
a csillámszerü agyagásvány, helyette montmorillonitot tartalmaz. A kaolin
mennyisége szintén kevés. Allitos ásvány, aránylag nagy AUOs-tartalom ellenére

sincs benne.

Az urkuti kréta vörösagyag röntgenképe (III— 2) az itt követett sorrend
szerint elsül, határozott hematit vonalakat tartalmaz. Mellette montmorillonoid
ásvány és kaolin állapítható meg. Minthogy hematit a vizsgálatok alapján e

kzetekben csak allitosodási folyamat kapcsán keletkezik, a mintáról differen-

ciális termikus görbét is felvettünk. E görbe 320 C°-on kicsi, de határozott endo-
term minimumot jelez (1. ábra), amely a hidrargilliten kívül csak lepidokrokit-
nak volna tekinthet. Lepidokrokit jelenlétét azonban kizárja az a tény, hogy
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6,25 kX-es ers vonala, amely a röntgenképben zavartalanul jelentkezhetett
volna, hiányzik, másrészt áz az általános tapasztalat, hogy lepidokrokit bauxitok-
ban általában nem fordul el. Mindenesetre Geiger—Müller csöves felvétellel
még meg kell ersíteni ezt az eredményt, de valószínnek tarthatjuk, hogy az
urkuti vörösagyagban hidrargillit van.

1. ábra. Urkuti vörösagyag differenciális termikus görbéje. i

;
TT fnhinrnf 'cII. táblázat

1 3 4

28,20 29,11 61,36
SiOj 49,46 41,69 0,48

FC20s 10,20 15,10 5,20
TiOg 1,40 1,85 2,90
MnO 0,08

P*0, 1,01

HgO+ 9,16 12,25 . 29,06

1. Pelsc-horkai vörösagj'ag
3. Siferniki bauxit
4. Tungar hilli bauxit

Elemz ; Gedeon T.

Szembeszök, hogy a siferniki bauxitban — amelynek összetétele nem
sokban különbözik a pelsc-horkai vörösagj'agétól (II— 3), és mindenesetre-
elegend kovasavat tartalmaz ahhoz, hogy összes alumíniumtartalma szilikátos^

kötésben legyen — böhmit vonalai jelentkeznek. Röntgendiagrammján (III—3)
a hematit ers vonalakkal jelentkezik, egjalttal a 2,508 kX vonal kiszélesedése'

kb. 10“*— 10“* cm nag>"ságrendü kristályszemcsékre vall, ezeken kívül még-
sok kaolint és kevés montmorillonitot tartalmaz.

A hematit jelenléte az indiai bauxitokban is megállapítható (III— 4). ^A tungar-hilli bauxitban úgyszólván kizárólag hidrargillit és hematit van és csak i

nagjmn kevés montmorillonit.
j

A tungar-hilli bauxithoz rendkívül hasonlít ásványos felépítés tekintetében
.

az urkuti 104. sz. fúrás, 28, 60—33, 90 m-ébl elkerült paleocén bauxit (IV— 5,

V— 5). Ebben sok hematit mellett goethit is van, a kaolin mennyisége tekin-

télyes, a montmorillonit csak valószínsíthet, az egyedüli allitos ásvány pedig

a hidrargillit. E tekintetben új típust képvisel a magyarországi bauxitok között.
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Debye— Scherrer felvétel kiértékelése •

(kX-ben) : III. táblázat

1 2 3 4

14,83 e Mo 14,75 gj' Mo 14,60 k Mo 14,74 igy Mo
7,14 igy K 7,12 k K 7,14 k K 4,83 ie Hi
4,451

ked
3,54 k K 6,20 e B 4,344 e Hi

4,45/ Q 4,37 k K 4,37 e B 3,310 k Hi
3,73 gy K 2,69 k He 3,66 ke He 3,159 k Hi
3,54 gy K 2,48 e K 3,55 ke K 2,453 e Hi
3,344 ie Q 2,29 k K 3,15 k B 2,375 e Hi
2,561 r- Mo 2,18 k He 2,687 e He 2,273 k Hi
2,46/ 1,979 k K •

2,5421 He 2,191 igy He
2,28 k Q 1,834 gy He 2,488/ 2,040 e Hi
2,12 k Q 1,777 k K 2,331 d K 1,989 k Hé
1,983 k Q 1,685 k He,K 2,195 k He 1,914 e Hi
1,683 d Mo 1,489 gy Mo 1,978 gy K 1,801 e Hi
1,542 k Q 1,444 gy He 1,840 e He 1,746 ie Hi
1,493 gy Mo,K 1,425 gy K 1,691 e He 1,589 k Hi,He
1,377 ie É 1,233 igy K 1,660 gy K, B 1,483 , gy He
1,289 gy Mo 1,135 gy He 1,595 gy He 1,445 gy He
1,178 kgy Q 1,100 gy He 1,487 e He,K 1,406 k Hi
1,150 gy Q stb. 1,451 e He,K 1,359 k Hi
stb. 1,427 igy K 1,208 k Hi

1,380 gy B 1,143 k Hi
1,308 ke He
1,296 igy B
1,254

stb.

igy He

Rövidítések : igy (igen gyenge), gy (gyenge), k (közepes), e (ers), ke (közepesen ers),
ie (igen ers), d (diffúz).

Mo (montmorillonit), K (kaolin), Q (kvarc). He (hematit), B (böhmit), Hi (hidrargillit).

1. Pelsc-horkai vörösagyag 3. Sifemiki bauxit
2. Urkuti vörösagyag 4. Tungar-hilli bauxit.

Az átlagos gánti bauxitban (IV— 6, V— 6), a goethitmindig jelenlév vas-
ásvány. Lepidokrokit biztosan nincs. A hematit mennyisége mindig jelents és

kb. egyez a goethittel. Gondolni lehet még a chamosit jelenlétére és arra, hogy
a vas egy része izomorf helyettesítés útján a böhmitben foglal helyet. Egyes
felvételeken ugyanis olyan böhmit vonalak jelentkeznek, amelyek kissé a lepido-

krokit irányába tolódtaik el. A minták azonban ebben a tekintetben ingadoznak,
mert pl. a pizolitos gánti bauxit halványpiros alapanyaga böhmitkristályokat
tartalmaz. A fényes 1—2 mm átmérj pizolitok ú^szólván tisztán hematitból
állnak nagyon kevés böhmittel. A róluk készített röntgenfelvétel csaknem
tökéletesen egyezik a bagru-hilli laterit pizolitról készült röntgendiagrammal
s különbség csak abban van, hogy a böhmit mennyisége az indiai mintában
valamivel még kevesebb.

IV. táblázat

5.

6 .

7.

5 6 7

A1,0, 45,0 55,31 4,89

SiO* 10,8 6,74 21,58
Fe,0, 20,3 20,20 51,05
TiOj 2,0 2,75 0,50
MnOj

egyéb
Izz. V. 21,7 21,98

Úrkút, 104. sz. fúrás, 28,90 m.
Gánt, északi külfejtés.

Bagru Hill, 'laterit pizolit.

Elemz : Máriássy M. (6)

dr. Gedeon T. (7).
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V. táblázat

Debye— Scherrer felvételek kiértékelése

5 6 8 7

7,12 k K 6,23 ie B 14,50 k Mo 3,67 k He
4,84 ke Hi 4,10 d G 6,25 d B 3,15 gy B
4,34 e Hi, K 3,51 gy K, Gh? 3,66 k He 2,685 e He
4,14 k G 3,809 e B 3,13 így B 2,505 e He
3,55 e K 2,687 k G, He 2,688 ie He 2,339 k B
2,69 e He, G? 2,441 gy G 2,506 e He 2,197 k He
2,55 k K 2,377 e B \ 2,347 így B 1,833 e He
2,435 k G 2,200 gy He 1,833 k He 1,685 e He
2,365 k Hi 2,003 így Ch? 1,690 e He 1,654 gy B
2,192 d He 1,975 k B 1,593 gy He 1,589 gy He
1,986 k K 1,892 e B 1,483 k He 1,480 e He
1,841 gy K 1,765 gy B, G 1,449 e He 1,445 e He
1,793 így Hi 1,705 gy G 1,307 k He 1,375 gy B
-1,693 d G, He 1,659 gy B 1,254 gy He 1,308 d He *

1,481 k He 1,529 Így B 1,185 így He 1,251 gy He
1,451 k He , 1,485 így He 1,135 gy He 1,159 így B
1,404 így Hi 1,445 k B 1,101 k He 1,134 gy He
1,307 k He 1,430 gy B 1,050 k He 1,098 k He

’ stb. 1,381 gy B stb. 1,052 k He
1,305 k B, G, stb.

He
1,175 Így B
stb.

Üjabb rövidítések : G (goethit), Ch (chamosit).

5. Úrkút, 104. sz. fúrás, 28,90 m.
6. Gánt, északi külfejtés.

7. Bagru Hill, laterit pizolit.

8. Gánt, pizolit.

Az indiai bagru-hilli minta azért is figyelemreméltó, mert 21—58% SÍO2
-

tartalom mellett az AI2O3 mennyisége csak 4,89 (IV— 7, V— 7). Az alumínium-
tartalom böhmitben és talán kevés montmorillonitban van, de minthogy kvarcot
kimutatni nem lehet, teljesen bizonyos, hogy benne a Si02-tartalom nagy része

amorf állapotú. A gánti pizolitos bauxit beágyazó anyagának ásványos össze-

tétele ép’pen ellentétes a pizolitéval : az alapanyagban a böhmit uralkodik és

csak nagyon kevés hematit, valamint egy magnetit-vonal van.

V/. táblázat

9/a 9/Ö ,
9/c 9/d 9/e 10

AljOs 58,46 57,35 56,32 57,06 54,08 52,07

SÍO2 ,85 2,0 2,20 1,34 4,22 6,10

FcjOj 24,30 24,50 24,90 24,80 25,50 24,20
TiOj 3,05 2,94 3,10 3,0 3,10 2,65

CaO 1,13

MgO 0,09

P.Os 0,35

Egyéb 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Izz. V 12,34 12,20 12,48 12,26 12,10 13,18

9/— 9/e Nyirád, 10. Malimba. Elemz : Máriássy M.
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VII. táblázat

A Debye— Scherrer-íelvételek kiértékelése

9/a 10

6,24 e B 6,25 e B
4,14 így G 4,22 gy
3,67 gy He 3,68 gy He
3,506 gy He 3,54 gy K
3,162 e B 3,153 e B
2,688 e He, G? 2,679 k He
2,510 k He 2,495 k He, K
2,339 e B 2,338 e B
2,201 gy He 2,195 k He
2,050 így He, G 1,846 e B
1,976 gy B 1,762 k B
1,860 ie B, He 1,689 gy He
1,768 gy B 1,655 gy B, K
1,694 k He, G 1,524 gy B
1,661 k B 1,480 k He, K
1,597 gy He 1,447 gy He, B
1,524 k B 1,431 gy B
1,485 k He 1,380 g B
1,443 e. B, He 1,309 k He
1,431. k B 1,176 így B
1,384 k B 1,158 így B
1,309

1,255

1,205

stb.

ie

így

így

B, He
He
B

1,133

stb.

k He

9/a Nyirád. (A 9/6— d minták röntgenképe gyakorlatilag azonos a 9/a-val).

10. Malimba.

A nyírádi és halimbai bauxitok ásványos összetétele rendkívül egyez.
Korábban a nyírádi bauxitban hidrargillitet is, st a halimbaiban túlnyomórészt
hidrargillitet állapítottak meg. A jelenlegi szállításból származó mintákban (5

nyírádi és 3 halimbai felvétel alapján) csak böhmit volt. A vasásvány Halimbán
hematit, Nyírádon hematit mellett kevés goethit is (VI— 9/a, VI— 9/e, VI— 10,

VII-9/a, VII-10).
A Nagyharsányból származó minta szintén böhmitet tartalmaz. A vas

túlnyomó része hematitban van. Ez az egyetlen bauxit, amelyben lepidokrokit

jelenléte teljes bizonyossággal nem zárható ki.

VIII. tábláza

11 12/a 12/6 13/a 13/6

AI2O3 54,76 49,68 53,58 .34,66 57,30

SÍO2 2,03 12,30 5,42 29,03 22,71

FegOj 19,0 15,80 19,0 22,24 2,47

TiOj 3,05 ,85 ,80 1,49 2,91

CaO 1,80 ,55

MgO ,70 ,14

SO3 2,70 2,20
P,0, ,01 ,010

V3O3
*

,010 ,026

MnO ,10 ,014

COj 1,27
,

,036

Izz. V 21,16 18,70 20,34 12,58 14,61

11. Iszkaszentgyörgy, átlag

12/a Kincses, 6— 7 modulus

z

12/6 Kincses, 10 modulusz

13/a Nézsa (N— 4)
13/6 Nézsa (N— 4a)

Elemz: M á r i á s s y (11 — 12/6),

Gedeon (13a6)
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IX. lábtázat

Debye— Scherrer-felvételek kiértékelése

11 12/a 13/a 13/5

13,59 k Mo 7,12 K 7,16 K 7,10 K
6,24 e B *

6,24 B 4,44 K 4,42 K
5,44 d ? 5,43 9 4,15 K 4,06 K
4,84 e Hi 4,82 Hi 3,98 D 3,91 D
4,161 k G 4,85 Hi 3,669 He 3,55 D
3,508 így He 4,33 Hi 3,549 K 3,15 D
2,688 így He 4,16 G 2,697 - He 2,549 D, K
3,165 ke B 3,55 K 2,553 K, D 2,483 K
2,931 k He 3,161 B 2,502 He 2,126 D
2,457 ke Hi, Mo 2,700 He, G 2,338 K, D 2,064 D
2,337 k B 2,549 K 2,208 He 1,979 K
2,243 gj' G 2,433 G 2,131 D 1,886 D
2,181 gy G 2,381 Hi 2,073 D 1,703 D
2,035 gy Hi 2,336 B 1,978 K 1,624 D
1,996 gy Hi, G 2,070 Hi (D?) 1,837 He 1,603 D
1,915 így Hi 2,062 He 1,662 K 1,477 D
1,861 e B 1,975 B 1,633 D 1,420 D

.
1,804 így Hi 1,920 Hi 1,608 D, He 1,397 D
1,745 így Hi 1,85 B 1,485 He 1,370 D
1,711 d G, Mo 1,825 He, Hi 1,447 He 1,334 D
1,673 gy G 1,763 B 1,425 K, D 1,323 D
1,600 így He 1,710 G 1,307 He, D 1,300 D
1,495 gy Mo 1,659 B 1,284 D 1,284 D
1,443 gy B 1,637 ?(D?) 1,186 He 1,202 D
1,413 k G, B 1,491 He, B, K 1,100 He . 1,171 D
1,373 gy B 1,456 B, He
1,316 e B, Mo 1,426 B
1,218 gy B 1,382 B

Rövidítések : D (diaszpor).

11. Iszkaszentg>'örg>% átlag. 13/a Nézsa (N— 4)
12/a Kincses, 6— 7 módulusz. 13/í> Nézsa (N— 4a)
12/á Kincses, 10 módulusz.

Az iszkaszentgyörgyi elfordulás valamennyi magyarországi bauxit közül
a legösszetettebb. E telep bauxitjából 7 mintát vizsgáltam meg. Egyet a jelen-

legi termelés átlagából, 3—3-at pedig a Kincses - és József-akna területén tele-

pített kutatófúrások 6— 7, 7— 10 és 10-nél nagjmbb hányadosú mintáiból.

A jelenleg termelt bauxitban avasásvány goethit, mellette kevesebb hematit
van. A vas egy része szilikátos kötésben is lehet, mert sem a goethit, sem pedig
a hematit vonalainak erssége nem látszik arányban állónak az elemzésben
szerepl 19% FcaOs-tartalommal. A böhmit ^esetleges vastartalmára ugyanaz
vonatkozhat, mint Gánton. A másik allitos ásvány a hidrargillit, kaolin nincsen.

Különös ebben a mintában a 13,59 kX vonal megjelenése. Ez ugyanis kevert
szerkezet montmorillonoid ásvány jelenlétére utal. Ha ez nontronit-rétegeket

tartalmaz, a vas egy része ebben a szilikátban lehet. Ennek a montmorillonoid
ásványnak jelenléte egyébként az iszkaszentgyöFgyi bauxitot szembeállítja vala-

mennyi alumíniumgyártásra használt hazai bauxittal. Közelebbi meghatározása
nagy nehézségbe ütközik részben kevés mennyisége, másrészt kevert szerkezeti

jellege miatt. Differenciális termikus görbéje sem egyértelm, 100—300 C° között

fokozatokban süllj’^ed, de 700 C° körül csekély endoterm mozgása van, ami szin-

tén montmorillonitra jellemz.
A kutatófúrások bauxitja lényeges vonásokban egyezik az átlagos iszka-

szentgyörgyivel. A legalacsonyabb hányados értékek esetén a röntgenképen
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kaolinvonalak jelennek meg s a hányados növekedésével ersségük fokozatosan
csökken.

A diaszpóros bauxitokban a vasásvány mindig hematit (IX— 13/a).

A nézsai bauxitból Kiss J . mintáit vizsgáltam meg. Bennük a hematit mindig
jelen van, kivéve a 4/a jel mintát (IX— 13/ft), amelyben a vasásvány vonalai
nem jelentkeznek, de ennek oka az, hogy a FeaOs-tartalom mindössze 2,47%
(VIII— 13/6). Egyébként ebben a mintában a diaszpor vonalai annyira ersek,
hogy a mintában alaktalan kovasav jelenlétét gyaníthatjuk. A bihari Fatea
Arsaból megvizsgált minta hematit mellett csak diaszport tartalmaz.

Összefoglalás

A bauxitfélék vasásványaira vonatkozó vizsgálatok eredményét a követ-
kezkben foglalhatjuk össze

:

1. A vas minden bauxitban önálló kristályos ásvány alakjában van meg
a közönséges agyagokkal szemben, amelyekben önálló vasásvány nem mutat-
ható ki. A vas és allitos ásványok fajtái között közvetlen összefüggés az együtt-
elfordulás tekintetében nem állapítható meg, legfeljebb csak annyiban, hogy
goethit csakis hidrargillites-böhmites bauxitban alakult ki, diaszporosban soha-
sem. Emellett goethit egyedüli vasásványként egyetlen megvizsgált esetben sem
szerepel, hanem mindig több-kevesebb hematit kíséretében. Lepidokritot a

bauxit nem tartalmaz. Minthogy goethit a természetben víztartalmú bázisos
'feirioxidgélek átalakulása útján k^eletkezik, a lepidokrokit viszont ferrovegyületek
oxidációja révén, a lepidokrokit általános hiánya arra utal, hogy az allitosodás

folyamata oxidációs környezetben játszódik le.

2. A hematit jelenléte agyagos kzetben allitosodásra vall. Ha az agyagos
kzetben hematit nem képzdik, allitos ásványok sincsenek. Hematit finoman
elosztott goethitbl keletkezik ismeretlen mechanizmussal. Nem valószín, hogy
a goethit -> hematit átalakulás minimálisan 250 C°-át a telepek valaha is elérték

volna. Ilyen hhatással csakis a diaszporos telepeken számolhatunk, ahol ennek
megfelelen a goethit teljes mennyisége hematittá alakult.

3. Nincs összefüggés a vas ásványos fajtái és a bauxit sziallitos ásványai
között sem. Hematit egyképpen megvan a kaolin, montmorillonit, st amorf
kovasav mellett is, de kvarc és hematit társulását nem figyeltük meg. Nagyon
valószín azonban, hogy hematit mellett észlelhet hidroszilikátok utólagos,

a bauxit fölhalmozódás helyén végbement újbóli szilikálódás termékei.

4. Minthogy montmorillonit biztosan, chamosit pedig egy esetben való-

színleg van, a vas egy része szilikátokhoz is lehet kötve, vagy ritkán a böhmit
szerkezetében foglal helyet. A magnetithez és ilmenithez kötött vastartalom
a bauxit összvastartalmához képest lényegtelen mennyiség.

A vizsgálatok a Nehézvegyipari Kutató Intézet röntgenkészülékével
készültek, amelyet PolinszkyK. igazgató bocsátott rendelkezésre. A minták
egy része, elemzési adatokkal' együtt, Gedeon T. és Máriássy M. kar-
társaktól származik.

3. H e M e u :

>Ke.ie3HCTbie MHHepa.ribi öokchtob

Peay.ibTar HCcacAOBauHH no jKeaeaiiCTbiM MnnepanaM öokxhtob cboahtch k
c.icAyiomeMy :

1. >KeJie30 HaxoAHTCH bo Bcex pasHOBHAHOcrax öokchtob b bhac caMOCToareJib-
Horo KpncTajiJiH»iecKoro MHnepaaa, b npoTHBonoao>KHOCTb oöbiKHOBennbiM rjinnaM, b
KOTopbix xceaeSHctbiií MHnepaji caMOCToareJibHO ne oÖHapywHnca. He ycTanoBHaocb
UenocpeACTBeHHoro cooTHOiueHnn Me>KAy BHAaMn >KeJie3iicTbix h ajiauTOBbix MHuepajiOB
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c TOMKH speHHfl oöiuepo MecTopo)KflenHH. B KpaiÍHeM CJiyMae mo«ho BbicKaaarb to,
qro réTHT o6pa30BbiBa;ic« xojibKO b öoKCHTax, coflep>Kamnx rnflpaprnJiJiHT h öcmht,
a HHKOPfla He BCxpeqaeTCH b fluacnopoBbix öoKciixax.

Hh b oahom cjiy4ae ne Haui-xocb réXHX b bhac eAHHCXBeHHoro >Ke:ie3HCxoro mbhc-
pajia, HO b conpoBOJKACHHn HeKoxoporo KOJiimecxBa reJwaxHxa. Bokchx ne coAepwaji
jxenwAOKpoKHxa. BBHAy Toro, mxo réxHx B03HHKaex b npnpOAe nyxeM npeo6pa30BaHHH
ocHOBHbix, coAepxíaiuHX BOAy, reJieií okhch wejieBa, a jienHAOKpoKHX nyxeM OKHCJieHHH
coeAHHeHHií AByxBajxeHXHoro jKCJieaa : oömníí HeAOcxaxoK JienHAOKpoKHxa ynaauBaex
na XQ, qxo npopecc annnxHpoBaHHH npoH3BOAnxcH b cpeAC OKHcneHHH.

2. ripHcyxcxBHe reMaxHxa b rnHHHCXbix nopoAax ynaabiBaex na npopecc anjJHxii-

poBaHHH. B xoM cnyqae, ecjiH b rnuHHCxbix nopoAax ne opaaoBbiBajiocb reMaxwxa, ne
HaxoAHTcn h ajiJiwxoBbie MHHepanbi. PeMaxHX B03HHKaex h3 xohko pacnpeACJieHHOro
reMaxHxa c noMombK) HeH3BecxHoro MexaHH3Ma. Majio BepoHXHO, qxo 3ajie>KH KOXAa-xo
AOCxhXjxh MHHHManbHbix 250° npeo6pa30BaHHH „réxiix-reMaxHx". C noAOÖHbiM AeíícxBHeM
xeMnepaxypbi mojkho cwHxaxb xonbKO xaM, XAe ue.noe KOJiHwecxBO réxnxa cooxBexcxBeHHO
npeBpamanocb b reMaxHX.

3. He cyiuecxByex luiKaKOro cooxHOUieHiin MewAy MHHepanbHbiMH paanoBHA'
HOCXBMH weneaa h cnajinxoBbiMH MHnepanaMH öoKCHxa. TeMaxHX HaxoAHXcn xaKwe b
KaojiHHe n MOHXMopnjinoHHxe, k3k BMecxe c KpeMHeKncjroxoíí, OAnaKO ne HaöjiioAaJiocb

AO CHX nop coqexaHHe Kaapua h reMaxHxa. BeponxHO, qxo HaöJiioAeHHbie B03Jie reMaxHxa
THApocHnnHKaxbi — npoAyKXbi nocjreAyiomeií CHJiHKaxH3aunH, npoHCXOAHmeK Ha Mecxe
paKonjieHHH öoKcnxa.

— 4. BBHAy xoro, mxo ycxaHOBHJiocb npiicyxcxBHe MOHXMopHJiJiOHHxa — onpeAC-
• leHHO, a npncyxcxBHe uiaM03Hxa xoJibKO b oahom cJiyMae, npeAnojiaraeM, mxo qacxb
M<eJie3a CBnaana c CHJinKaxaMu mjih, b HeKOxopwx cJiyManx, yMacxayex b cxpyKxype
öeMHxa. CoAepxcaHHe >Ke.ie3a, CBH3ano c MarnexHXOM h nnbMeHHXOM npHcyxcxayex b

HHMXOWKOM KO.XHMeCXBC HO CpaBHeHHK) C OÖIUHM COAepXíaHHeM ÖOKCHXa.

Irion minerals of bauxite

E. NEMKCZ

The results of research concerning iron minerals of bauxite may be listed

in the following:

1. írón exists in every type of bauxite in the fönn of independent crys-

talline iron minerals, as contrary to common clays in which no independent
iron minerals occur. As to common occurrence, no direct relation was found
between allitic and iron minerals, if nt inasmuch that no goethite occurs in -

diasporitic bauxites : it is found in hydrargyllitic-boehmitic types only. No lepido-

crocite was found in bauxite. Considering goethite to be formed in natúré as an
alteration product of basic ferric-oxide gels, lepidocrocite, on the other part,

as an oxidation product of ferrous iron compounds, the generál absence of lepido-

crocite indicates oxidative circumstances during allitization.

2. Presence of haematite in a clay sediment indicates allitization. If no hae-
matite is formed in a clay sediment, no allitic minerals can be traced, either, Hae-
matite originates from finely dispersed goethite by an unknown mechanism.
There is no probability of the deposits ever having reached the minimál tempe-
rature of 250° centigrade required fór the goethite -> haematite transition.

This temperature can be supposed to have existed in diasporitic deposits only,

where, consequently, all of goethite was altered int haematite.

3. No relation exists between the siallitic and iron minerals of bauxite.

Haematite may occur in connection with montmorillonite and kaolinite, or

even with amorphous silicic acid, bút no association of haematite and crystalline

quartz was observed. It is most probable, although, that the hydrosilicates

accompanying haematite resulted from resilification at the bauxite deposition

locality.
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4. Considering that montmorillonite was found in several samples, and
chamosite, at least in one case, can be assumed as probable, part of iron may
be connected alsó with silicate minerals, or may, sometimes, be found in the
boehmite structure. The iron content of magnetite and ilmenite is minute as

related to the totál iron content of bauxite.
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karboxAtos maxgáxüledékek a bakonyhegységbex

NOSZKY JEN — SIKABONYI LÁSZLÓ*

(XX lY. (ábhíval)

A bakonyi júra-üledékek között, a középs- és fels-liász határán lév
mangános üledékek jelenlétére elször az 1951. évi akadémiai nagygylésen
mutattak rá. V a d á s z E. akadémikus és N o s z k y J. ekkor állapította meg,
hogy a fels-liász mangándús üledékek tengeri eredésüek és általános elterje-

désüek. Az akadémiai nagygylésen elhangzott új megállapítások nyomán
(melyekkel a mangános feldúsulást a Bakonyban szélesen ismert szinthez, nagy
területen képzdött tengeri üledékcsoporthoz kapcsolták) indulhatott meg

. nagyobbarányú kutatómunka a mangános üledékek földtani megismerésére. Az itt

felvetett szempontok részletkérdéseinek és a mangánércek kiterjedésének további
kinyomozására több mélyfúrást telepítettek a bakonyi mangánércbányák
közvetlen és távolabbi környékén.

Az akadémiai nagygylésen elhangzott megállapítások, egyéb indokok
mellett, ugyancsak szükségessé tették, hogy a fels-liász radioláriás márga alsó

szintjein lév agyagos és márgás jelleg mangános üledékeket közelebbrl meg-
ismerjük. A Ny-i bányamez mélyfúrásaiból, a III. sz. akna keresztvágatából

elkerül barna zöldesszürke fels-liász agyagos jelleg képzdményeketVadász
E., NoszkyJ., Fekete Z. és Siposs Z. több esetben is megvizsgáltatta,

j

azonban nagy mangántartalmuk ellenére kedveztlennek mondott fizikai saját-

ságuk ipari felhasználásukat állandóan elodázta.

Az urkuti oxidos érceket helyettesít agj’agos jelleg képzdmények ásvány-
i

tani megismerését R u d i c s V. G. szovjet vezérigazgató többször sürgette, :

utalva arra, hogy az a nikopoli karbonátos ércfácieshez mutat hasonlóságot.
;

Ö hívta fel a figyelmet Betechtin összefoglaló munkájára.

Csehszlovák analógia alapján P a n t ó G. is az egri oligocén mangános
agyagokban karbonátos mangánásványok jelenlétét tételezte fel. Urkúti bejárása í

után vizsgálati anyagot kért az urkuti II. sz. aknából.

Az urkuti bányák feltárásaiban a karbonátos típusú ércek nem voltak

mindig hozzáférhetk. Ugyanakkor az egri hasonló anyagokat a vizsgálatok

ipari szempontból jelentéktelennek bizonyító ták.

Ezért az urkuti mangándús agyagos jelleg képzdmények vizsgálatával

csak akkor kezdtünk behatóbban foglalkozni, midn a ritkafémvizsgálat céljára i

gyjtött minták vizsgálatát összekötöttük az érces rétegösszlet‘ valamennyi
|

agyagos képzdményének együttes vizsgálatával. Ebbl az együttes vizsgálatból
f

a mangános fels-liász agyagos jelleg rétegek ipari és földtani értékeléséhez r

elegend adathoz jutottunk.

Vizsgálataink megindulása óta az urkuti és eplényi oxidos érceket mennyiség-

ben többszörösen meghaladó tömeg, jóminségü, agyagos jelleg mangánércet tár-

tunk fel. Szovjet analógia alapján, semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy ez a

ftömegében üledékes mangánkarbonát gyakorlatilag értékesíthet. Ezért szük-

ségesnek látjuk, hogy eddigi eredményeinkrl beszámoljunk és felhívjuk a

fig^'elmet erre az új népgazdasági értékre.

* Eladta a M. Földtani Társulat 193. m; jus 20-i szakülésén.
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A bakonyi mangánkarbonátos ércekre vonatkozó vizsgálataink nincsenek

befejezve. Reméljük, hogy a földtani, technológiai és ásványtani kérdések vég-

leges tisztázására hamarosan megfelel munkaközösség jön létre, s ennek
a jelents ipari nyersanyagnak további megkutatása még használhatóbb ered-

ményeket fog hozni.

Az Állami Földtani Intézetben folyt anyagvizsgálat és Nagy K., C s a -

jághy G., Nemesné, Serényi E., Guzyné és Simó B. szíves,

önzetlen munkája révén a tények megállapításához már elég adat áll rendelke-

zésünkre. A karbonátos mangánércek szovjetunióbeli vizsgálatának több mint
10 éves tapasztalata szerint, további kutatási eredményeink csak akkor lesznek

biztosítva, ha földtani munkánkat a gyakorlati fölhasználásra vonatkozó vizs-

gálatokkal eg>mttesen folytathatjuk.

Az urkuti mangánércbánya feltárásaival kapcsolatos évtizedes tapaszta-

latok szerint az érctelep, különösen az érctelepet körülvev agyagjelleg üledékek
igen változó s helyileg sokszor ellentétes kifejldést mutatnak.

1. ábra. Az urkuti régi lejtösakna föltárás mangánösszlete (Vadász E. nyomán).
1. zöldesszürke agyag. 2. tarka agyag (zöld, vörös, szürke). 3. fekete agyagos
mangán, 4. fekete mangános agyag, 5. tömör mangán, 6. középs-liász mészk.

A Csárda-hegy régi külfejtéseiben (1-es számú ábra) a mangánérctelep oxidos,

gumós, tömbös, néhány helyen ersen tzköves alakban mutatkozott. Az érc-

gumók és tömbök ott legtöbbször vörösbarna, sárga agyagba voltak beágyazva
és fedjükben szintén tarka (sárga, vörösbarna, téglavörös) agyag volt.

Az I. sz. akna régi mveléseiben az érctelep feküjében és fedjében több
olyan képzdmény van (barna és zöldsávos agyagok, radioláriás márga), mely
valószínleg tartalmaz mangánkarbonátot is, amely azonban a vizsgálat szá-

mára csak a most megindított lejtakna elrehajtásával lesz hozzáférhet (2. ábra).

Az 1951 óta folyó mvelésekben az I. sz. akna + 280,260 és 240-es szintjén

az .ÉNy-i mostani mvelések-})en, a Déli ereszke két oldalán tarka agyaggal vas-
tagon körülvett teleptípust találtak, melynek jellemz szelvényeit a 2-es számú
ábrán láthatjuk. Az eddigi vizsgálatok kimutatták azt, hogy az itteni rétegek,

beleértve az érc rétegzettségét okozó vörösbarna, vagy zöld anyagokat is,

mikrofaunában elég gazdagok. Halmaradványok, Radioláriák, kovaszivacstk

,

Foraminiférák és Osztrakodák kerültek el S i d-ó M. vizsgálatai szerint a mangán-
összletbl. Meg kell itt jegyeznünk, hogy az érctelepes csoport egyes rétegei az
alumíniumszilikátokon kívül, meglehetsen nagymennyiség szabad kovasavat
is tartalmaznak. Csak a fekü vörös, tzktörmelékes és a fed okkersárga kép-
zdmény tartalmaz nagjunennyiség agyagos alkotórészt.

Érdekes, hogy már az alsó-liász mészkre települ vörösbarna tömött
agyag is elég nagy mangántartalmú (6— 10%). Hasonlóan nagy mangán-, fleg
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azonban vastartalmat mutatnak közvetlenül az oxidos (piroluzit, pszilomelán,
manganitból álló), rétegezett vagy tömött érctelep alatt lév élénkvörös, vagy
vörösbarna rétegek. Ezekben a képzdményekben limonit és pszilomelán-vaad

színezanyag van. Vastagságuk rendszerint egészen jelen-

téktelen (3— 15 cm). Valószínleg mangánhidroxid és limo-

Q nit a színezanyaga a telep oxidos mangánércrétegei között
lév barna agyagos rétegecskéknek is. A vizsgálatok azon*

-'I bán még nem elégségesek ezeknek a kérdéseknek a végle-

ges eldöntéséhez.

-2 A karbonátos mangántelep megjelenésének általában
két formája van :

1. A II. sz. akna teleptípusa az oxidos mangánérc fe-

küjében. Ezt a területet nagyrészt krétakorú fed borítja.

2. A II. sz. aknától Ny-ra (94, 95, 160 és 101 sz. fúrá-

sok), valamint ÉNy-ra (36, 38, 41, 92 és 109-es számú fúrások)
lév terület érctípusa a fels-liász márgás
agyagmárgás képzdmények alsó részén
Az oxidos érctelep itt teljesen hiányzik

Az oxidos és a csak karbonátos telep

területei között lév határzóna még kevés
adattal ismert.

1. A II. sz. akna 70-es szintjén leg-

gyakoribb szelvényt a 3-as sz. ábrán mu-
tatjuk be. Természetesen ettl a szelvény
ti lényeges eltérések is vannak mind a

vastagsági értékeiben, mind a képzdmé-
nyek számában (egyesek kimaradnak). A
2, 3, 4, 5 és 6 számmal jelzett képzdmé-
nyek azonban minden esetben csak feküben
találhatók. A vörösbarna, néha szürke tz-
ktörmelékkel és puha porló, amorf kova-
lisztlencsékkel tarkított jellegzetes fekü-

képzdmény vas és mangánhidroxidos
agyag (3-as számú ábra, 2-es számú réteg),

amiben szép számmal találhatók apró hal-

fogak, kovaszivacstük, Osztrakodák és Fo-
raminiferák. A Radioláriák ritkábbak. Az
I. sz. aknában is igen gyakori ez a réteg

(lásd : 2-es számú ábra, 7-es számú réteg).

Az ábrázolt (3-as számú ábra) bányavágat-
ban nagy vastagságban van kifejldve a
szürke világosszürke sávos képzdmény (3-as

számú réteg, 1-es számú fénykép). Az akna
többi területén már nem nagy jelentség
0,2— 0,5 m-ig váltakozó vastagságú, gyak-
ran egészen hiányzik. Ennek a szürke ré-

tegnek a nem minden elegyrészre vonat-
kozó kémiai összetételét az 1-es számú táb-

lázaton láthatjuk (1-es sorszám). A rodo-

krozit jelenléte a világos sávokból kimu-
tatható volt. Meg kell jegyeznünk, hog>'

mangánkarhonátos anyag azonban már bi-

zonyos mértékig oxidálódva is lehet. Az
iszapolási maradék mikroszkóp! vizsgálatá-

nál sok pirit, kevés kvarcszemcse és né-

hány oxidos, kemény mangándarabka volt

2. ábra. Az érctartalmú rétegcso-
port jellemz szelvényei az úrkút

i

I. aknában, a) Urkuti I. akna 260
m szint, b) Urkuti I. akna 260 m

szint felett.

1. Középs-kréta kszenes agyag és

márga, 2. fehér és rózsaszín man-
gánpettyes és mangántörmelékes
agyag, 3. élénksárga, barna (egész
ritkán lila) eres fedagyag, 4. élénk-
vörös, ritkán vörösbarna, sárga vagy
feketesávos agyag, 5. oxidos (piro-
luzit), pszilomelán manganit tartal-

mú érctelep barna, ritkábban zöld
agyaggal rétegezve, 6. tarka (vörös,
sárga, ritkábban zöld, néha finoman
rétegezett) agyag, 7. vörös, vörös-
barna, ritkán szürkés agyag, ke-
ménytzkdarabokkal és fehér kova-
iszap lencsékkel, 8. Alsó-liász tz-
köves és kovaiszapréteges mészk,
9. fekete, szürkésfekete agyag, 10.
barna, vörösbarna, mangándendri-

tes halványan sávozott agyag.
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az ásványok között felismerhet. Halmaradványok, Osztrakodák és szivacstük
is találhatók rendszerint az anyagban.

A szürke sávos képzdmény feletti vékony vörös betelepülés nem állandó
az úrkúti II. sz. aknában (4. sz. réteg). Vastagsága 5—50 cm között változik.

Kémiai analízise szerint (2. sorsz.) Ca, Mg-tartalma már kevesebb, mint az elz
rétegé. Valószínleg a rodokrozitból oxidálódott vernaditos alapanyaggal van
itt már dolgunk (rodokrozitból a szovjet tapasztalatok szerint oxidáció révén
csokoládé- vagy vörösbarna vernadit keletkezik, a szilikátos mangánásványok
rendszerint fekete vernadittá alakulnak). Ebben a 4. számmal jelzett képzdmény-
ben az eddigi vizsgálatok szerves maradványt nem mutattak ki.

3. ábra. A mangántelep szelvénye az urkuti II. aknából (70. szint). 1. Alsó-liász
tzköves mészk, 2. tzktörmelékes agyag, 3. szürke, világosszürke sávos rodokrozitos
ersen szilikátos agyag, 4. vörös barna-sávos vernaditos agyag, 5. zöld-sávos
rodokrozitos mangántelep. 6. barna-sávos vernaditos rodokrozitos mangán-
telep, 7. vörösbarna limonitos ? agyag, 8. barna agyaggal rétegzett oxidos mangán-

érc, 9. élénksárga barnaeres agyag.

A II. sz. aknában igen jelents mennyiségben található a 0,5— 1,5 m vas-

tagságú telepet alkotó zöld-sávos rodokrozitos mangánérc (5. sz. réteg, 2—3.
fénykép). Ebbl az érctípusból készült elemzések (3, 4, 5, 6) és N a g y K. adjunk-
tus termikus vizsgálatai azt bizonyítják, hogy itt karbonátos mangánásványok
vannak jelen. Az anyagban élénkebb zöld sávok váltakoznak világosabb zöld,

fehér vagy szürkésfehér sávokkal. Ezek a rétegecskék egyenltlen távolságokra
váltják egymást. Vastagságuk leggyakrabban 1—2 cm. A sávok kémiailag meg-
lehetsen eltér összetételek. Ilyen zöld-sávos képzdménybl vett átlagminta
analízisét a 3. sorsz. alatt láthatjuk, míg a 4. sorsz. alatt kipreparált sötétzöld

rétegecske elemzése van feltüntetve. A sötét rétegben kevesebb mangántartalom
volt, viszont a vastartalom emelkedett. Az eddig végzett vizsgálatok azt bizo-

nyítják, hogy a zöld-sávos réteg összetételében a polunocsnyi szovjet mangán-
ércterület karbonátos ércéhez hasonló. A zöld színezdés kérdése még eldöntetlen.

Lehetséges, hogy a vason kívül a zöld árnyalat glaukonitból ered. Az anyag
iszapolási maradékában mangánszemcsék, kevés pirít és elszórtan zöld bevonatos
kvarcszemcsék is láthatók. A szerves maradványokat S i d ó M. szerint hal-

fogak, Foraminiferák (Ammodiscus, Globomospira)

,

szivacstük, Molluszka-héj-
törmelék, Osztrakodák és Radioláriák képviselik.

A II. sz. aknában a zöld-sávos képzdmény fokozatosan megy át a barna-
sávos agyagos jelleg rétegbe (6. sz. réteg, 7. sorsz. analízis, XXIV. tábla 4. sz.

fénykép). Sok esetben elfordul, hogy ez a két réteg egymást felváltja. A bar-

na-sávos képzdmény lényegileg a zöld-sávos karbonátos érc oxidált formája.
Pirit kevesebb van benne, mint a zöld rétegben. Szivacstk, Osztrakodák és

Foraminiferák az eddig elkerült smaradványai. Valószínleg a rodokrozit
vernadittá való oxidálásából ered a barna színe.

24 Földtani Közlöny — 14/16
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A II. sz. aknában az oxidos érctelepet vörös vas- és mangánoxidos réteg
követi, akárcsak az I. sz. aknában. Áz I. sz. aknához hasonlóan az oxidos ércet
itt is élénksárga agyag fedi.

2. A jura közén lév karbonátos teleptípust eddig csak mélyfúrásokban
és a III. akna fökeresztvágatábanharántolták. A fedjében lév radioláriás agyag-
márga (4. ábra 1. sz. rétege) igen változó vastagságú és kifej ldésü képzdmény.
A 109. sz. mélyfúrásban harántolt 48 m vastag szürke márgaréteg vizsgálata azt
bizonyítja, hogy a CaCOs-tartalom szabálytalanul változik. Az összelet fels
részén valamivel több meszes anyag van (a CaCOs-tartalom 40%-ot is elér),

mig az alsó szinten bizonyos ingadozással fokozatosan csökken. A 36. sz. fúrás-

ban a vastagság még nagyobb s a rétegsor is változatosabb. A radioláriás agyag-
márga alsó részébl származó minta az 1. táblázat 8. sz.elemzésén van feltüntetve.

A nagy kovasavtartalom mellett itt igen kis mennyiség az alumínium, kálium,
nátrium, kalcium és magnézium. A radioláriás agyagmárga helyenként kissé

homokos. Sávos padok és nem sávos, tömött, sötétszürke padok váltják benne
egymást. A sávos márgából álló alsó részeken néhány helyen több méter vastag-
ságú rétegekben már igen nagy a mangántartalom. Az 1. táblázat 9. sorsz. min-
tája az úrkúti III. akna kerülvágatából, ilyen sávos részbl való. Valószínleg
a mangán karbonátos formája van benne. Megfigyelhet a vágatban, ami viszony-

lag nem régen van nyitva, a karbonátos mangán oxidációja révén keletkezett

vékony mangánhidroxidos burok, mely az anyagot barnára színezi. Ez a réteg

az urkuti III. aknában lefelé tömött sötétszürke,

rétegezettség nélküli agyagmárgába, majd karbo-
nátos és oxidált karbonátos mangántelepbe
megy át.

A radioláriás agyagmárgában, a közéje tele-

pült mangánkarbonátos, sávos rétegekben is igen

gazdag a fauna. Molluszka-héjtörmelék, Echinus-
tüskék, igen sok szivacst, Radioláriák és Fora-
miniferák vannak benne. Az iszapolt mintákban
igen sok pirít és markazitszemcse figyelhet meg
minden szinttájról. A pirit-tartalom, különösen
az alsó részen nagy, amint azt a nagy kéntartalom

is mutatja. Az eddig feltárt részek vegyi elemzése

szükséges ennek, a mangánképzdés szempontjá-
ból kétségen kívül fontos képzdmény esetleges

-gyakorlati értékének végleges meghatározására.

A radioláriás agyagmárga alsó mangándús
rétegei fokozatosan mennek át a barna, fehér-

sávos mangános rétegbe (4. ábra, 2. réteg, 5.

fénykép). Ebben a mangán már barna hidroxi-

dos formában (vernadit) is jelen van. Pirittar-

tahna kevesebb, mint a radioláriás márga többi

szintjeié. A kvarcszemek is igen ritkák az iszapo-

lási maradékban. Faunája teljesen egyez a radio-

láriás agyagmárgáéval. Többletként egy mintá-

ban Krinoidea-nyéltagok jelentkeztek.

A barnasávos, vernaditos mangántípus le-

felé legtöbbször újra zöld, szürke és barna réte-

gessé válik (4. ábra, 3. réteg). Faunisztikai és szö-

veti jellegei a radioláriás márga egyéb mangános,
sávos képzdményeivel azonosak.

Az eplényi mangánércbánya telepes csoportjában az oxidos érceket fel-

váltó agyagos képzdmény eddig még nincs feltárva. A fedben (5. ábra, 2. réteg)

radioláriás sávos képzdmény van. Ugyanaz, mint Urkuton, benne a pirít és

markazit még jelentékenyebb mértékben van meg. Alsó részén fekete tönwtt

agyag található, meglehetsén nagy szervesanyag-tartalommal. Az eplényi

4. ábra. Az Úrkút 109-es mély-
fúrás rodokrozit-vernaditos te-

lepe. 1. Szürke radioláriás

agyagmárga, 2. barna világos-

sávos vernaditos - rodokrozi-
tos mangánérctelep, 3. szür-

ke, zöldesszürke rodokrozitos
mangántelep, 4. tzkdarabos
kovaiszap vörös vas- és man-
gánhidroxidosszilikátos agyag-
gal, 5. középs- liász mé^z-

márga.
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radioláriás márga mangánkarbonát szempontjából az eddig feltárt részeken

kisebb jelentségnek mutatkozik, mint az urkuti. Vizsgálata egyelre hiányos.

Az oxidos érc közvetlen fedjében élénksárga agyag található, ami lényegében
az urkuti I. és II. aknai élénksárga fedagyaggal egyezik. Sok esetben az oxidos

telep közé is behúzódik, az érctömbök mintegy ebbe vannak ágyazva.

Az eplényi érc puha, fénytelen vagy
kemény tömbös jelleg. Nagyon gyakoriak
benne a nagy konkréciók, amelyeknek köze-

pe gyakran tzköves. A kemény tömbök a
telep alsó részén vannak.

Az oxidos érctelep közvetlenül az
alsó-liász brachiopodás, az urkuti-csárda-

hegyivel azonos mészkre települ. Csak né-

hány cm vastagon kifejldött vörös, limo-

nitos agyag vagy vékony fekete mangános,
mállott kéreg van a fekümészk felszínén.

A feküböl az Urkúton is elterjedt,
.
amorf

kovalisztes réteg és a tzköves mészk is

hiányzik.

Amint a fentiekbl kitnik, az urkuti
oxidos mangántelephez kapcsolódva a kar-
bonátos ércek .egész sora van kifejldve,
eg^Tészt ennek az oxidos ércnek a fekü-

jében, másrészt a fels-liász folyamatos
üledéksor között. Ezek közül kétségkívül

nagy jelentsége van a földtani képzdés-
folyamatok helyes nieg\úlágitása szempont-
jából a II. akna szürke (3. ábra, 3. réteg), vörös (3. ábra, 4. és 7. réteg),

mangánkarbonátos, pirites, oxidált mangánkarbonátos és limonitos képzd-
ményeinek is, azonban gyakorlati szempontból csak a II. akna zöld és barna,
világos-sávos feküképzdményeinek, valamint az ú. n. urkuti Ny-i mez
radioláriás márgához tartozó karbonátos és oxidált karbonátos rétegeinek van
jelentsége, mivel az elbbi rétegek nem nagy elterjedésüek, bennük a mangán-
tartalom kicsi, a kovasavtartalom és kéntartalom igen nagy.

A II. aknai és a Ny-i mezben, azaz a III. aknai keresztvágat környékén
lév karbonátos ércek elterjedése meglehetsen nagy. A II. akna területén lév
zöld és barna rétegek vastagsága fejtésre alkalmas. A fels-liász márgához kap-
csolódó karbonátos érc 5—10 m-es vastagsági tekintélyes területen. Az eddig
megállapítható fémvagyon elzetes becslések alapján többszörösen meghaladja
az oxidos ércek fémvagyonát.

A karbonátos mangánüledék kémiai adatait a szovjet mangánércekre vonat-
kozó adatokat összefoglaló Betechtin-tl átvett diagrammban ábrázoltuk. Az egyes
anyagok helyét ezen a diagrammon á fém mangántartalom és a salakos alkotó-
részek egymáshoz való viszonja határozza meg. A vízszintes összetev a mangán-
tartalom %-os mennyisége, a függleges összetev az SiOa-fAljOg-l-MgO-l-CaO-l-
-fBa Ó-tartalom. Az ásványtanilag és kohászatilag fontos alkotórészek egymáshoz
való viszonyát az így kapott pont körül vektorokkal ábrázoltuk. Az egyes negye-
dekhez tartozó vektorok összetevit a diagrammon jelmegyarázatok alakjában leol-

vashatjuk. A vektorok szerkesztésénél minden elemre vonatkozóan azonos mértéket
vettünk fel, csak a P és S-tartalom szerepel nagyított formában. Összehasonlítás
céljára ezen a diagrammon a hazai adatokon kívül ábrázoltuk a Szovjetunió polu-
nocsnyi karbonátos, a marszjátszki oxidált karbonátos, az uluteljákszki mangáno-
kalcitos és a csiaturai oxidos ércét is.

Az urkuti II. akna zöld feküképzdményében igen nagy a mangán-
tartalom. Ennek az anyagnak a vastartalma is meglehetsen nagy. Ezekben
a képzdményekben az eddigi összes vizsgálat adatait figyelembevéve az Mn-|-
-f Fe-tartalom átlagosan 20 — 28%. Az oxidos ércekhez viszonyítva nagy a magné-

5. ábra. Teleprészlet az eplényi man-
gánbánya II. szintjébl. 1. Fekete
agyag, fényes csúszási lapokkal, 2.

szürke réteges, pirit-markazitlen-
csés szilikátos márga, 3. élénksárga,
néhol mangánszemcsés agyag, 4.

laza, fénytelen oxidos mangánérc,
5. limonitos agyaggal burkolt oxi-
dos mangánércgumók és tömbök,
6. Alsó-liász csárda-hegyi típusú

mészk.
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ziumoxid- és a kalciumoxid-tartaima. A COa-tartalom ezekben az ércekben viszony-
lag igen nagy. A foszfortartalmuk sem kisebb, mint az urkuti oxidos érceké.

Ezek az anyagok, amint azt a diagrammon lév helyzetük, a komponenseik-
bl összeállított vektorok is mutatják, teljesen egyezek a polunocsnyi karbonátos
mangánérccel. A különbség csak annyi, hogy az urkuti karbonátos ércekben a
vastartalom magasabb, mint a polunocsnyiakban és így a mangán és vas összes
mennyisége is több. A kohászatilag káros alkotórészek közül azjurkuti ércben keve-
sebb a P és S-tartalom. Meg kell jegyeznünk, hogy a szovjet karbonátos ércekhez
viszonyítva itt igen nagy a magnéziumtartalom is, ami valószínvé teszi, hogy a

mangándolomit is jelen van. Amint már az elbbiekben is említettük, itt a fehér
részek mutattak nagyobb mangántartalmat.

6. ábra. Az Urkuti mangános képzdmények minségi jelleinzése és összehasonlí-

tása a külföldi, hasonló típusú ércfeldúsulásokkal. (A kémiai összetételek az 1 ,

és 2 . táblázatokon láthatók.) I. A vas vektora. II. A salakosodó alkatrészek viszonya :

függleges komponens Si02-f-Al203, vízszintes komponens CaO +MgO. III. A kohós

sításnál káros alkatrészek viszonya : függleges komponens P ;
vízszintes kompo-

nens S. IV. A könnyen illó alkatrészek viszonya : függleges komponens CO2, víz-

szintes komponens HgO. V. A mangánoxid és mangándioxid viszonya : füg^lege-

komponens MnOi, vízszintes komponens MnO.

51 Polunocsny (oligocén) karbonátos mangánérc.

52 Márszjátszk (harmadkori) oxidált karbonátos mangánérc.

54 Uluteljákszk (fels-perm) mangános mészk.
M, Urkuti zöldsávos mangánkarbonátos agyag (rodokrozitos).

M4 Urkuti zöldsávos mangánkarbonátos agyag (rodokrozitos).

M5 Urkuti barna-fehérsávos oxidált mangánkarbonátos képzdmény (vernaditos)

55 Csiatura oxidos érce.

Az urkuti II. akna feküjében lév barna agyagból Nagy K. szintén kimu-

tatta a rodokrozitot. Ennek a viiágosabb és sötétebb anyagnak a fehér savjaiban

halmozódott fel a rodokrozit, míg a barna rétegecskék már nagyrészt mangán-
hidroxiddá oxidálódtak. Ez -az anyag igen könny, térfogatsúlya kisebb, mint az
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oxidos ércé. Lényegileg amorf kovaanyagból álló finom váza van. Kovasavtartal-
mát a fémkinyerés folyamatában ellensúlyozhatja a magnézium- és kaicium-tarta-
lom, valamint a nagy porozitás.

A radioláriás agyagmárga alsó szintjein lév zöld- és fehérsávos'^képzödmé-
nyek még teljes rétegsorban nincsenek alaposan megvizsgálva. A III. aknai kerül-
vágatban látható és a keresztvágatban elfalazott feltárás egyedül nem elégséges
arra, hogy az ott tapasztaltakat általánosítsuk. így ennek a gyakorlati kiértékelése
még a jöv feladatai közé tartozik.

Nagy gyakorlati jelentséget tulajdonítunk azonban azoknak a barnasávos
képzdményeknek, melyek a mélyfúrásokban a radioláriás márgacsoport alsó
részén egybefügg telepet alkotnak, s amelyek nagy kiterjedések és nagy vastag-
ságúak. Á 10. sorsz. analízisünkben található minta nem mondható a legszeren-
csésebben kiválasztottnak. Ezt az anyagot már az 1944. eltti fúrások figyelmen
kívül hagyásával, az újabb idben is több mélyfúrásban harántoltuk. Ezekbl a
mélyfúrásokból a különböz részekrl vett 32 db. minta elemzéseinek Mn és Fe-
tartalomra vonatkozó átlagértéke nagyobb, mint a teljes analízisre leadott minták-
ban volt. A barna rétegnek az átlagos mangántartalma 17,4%, Fe-tartalma
8,9%. A mangántartalom a mintákban 14,0— 32,8%, az Fe-tartalom 5,5— 11,5%
között ingadozik. Az eddig megelemzett viszonylag rossz minség anyag értéke
sem marad el a marszjátszki oxidált karbonátos érctl. A Ny-i ércmez barnasávos
képzdményeiben már a mangán hidroxidos formája van jelen. Minden jel arra
mutat, hogy ez az anyag teljesen hasonló a II. akna zöld fekü-érceihez, csak azok-
nak már oxidált típusa. Az Mn és Fe-tartalom dúsabb, mint a zöld képzdmények-
ben, bár a táblázatunkban bemutatott teljes analízis nem mutat ebbl a szempont-
ból helyesen az anyag tulajdonságaira. Az oxidálódáskor csökken kalcium- és
magnéziumtartalommal párhuzamosan a szilikátos anyag nem változik és így
viszonylagos mennyisége emelkedik. Hasonlóan az anyagban marad veszteség
nélkül a P és S-t ártalom is. Diagrammunkon a f komponensek értékének aránya
szerint az elemzésre átadott minták átlagnál rosszabb minsége miatt az anyag
lényegesen feljebb kerül, mint a marszjátszki oxidált érc.’ Többi komponenseinek
aránya azonban (amint azt a vektorok iránya jelzi), hasonló a marszjátszki oxidált
karbonátos érchez. Egyedül a CO 2 és HoO vektora mutat arra, hogy az oxidációs
folyamat még nincs azon a fokon, mint a marszjátszki érc esetében, ugyanis itt

még magas a CO 2 mennyisége. Erre a félig oxidált jellegre enged következtetni a
kalcium- és magnéziumtartalomnak a marszjátszkinál lényegesen nagyobb értéke
is. X a g y K. eddigi vizsgálatai alapján itt valószínleg csak a barna sávok hidr-
oxioosak, a fehér sávok még mangánkarbonátosak. A fehér részek mangántartalma
a termikus vizsgálatok szerint rodokrozitból áll. Ennél az ércnél szintén tapasztal-
juk a mangándolomit jelenlétére utaló magnéziumtartalom viszonylagosan nagy
értékét.

A Szovjetunióban ezekkel a karbonátos ércekkel igen komolyan foglalkoztak
és hasznosításuknál eddig is igen jó eredményeket értek el. Az oxidos ércekben
gazdag Szovjetunió ezeket az anyagokat rendszeresen használta a háború idején
és a nyersanyaggazdálkodás észszersítésének érdekében használja ma is, mind
nagyobb és nagyobb mértékben.

A polunocsnyi mangánnak a bakonyi karbonátos mangánhoz hasonló kémiai
felépítése és ásványtani sajátságai ellenére azonban van egy az urkuti karbonátos
ércnél elnyösebb tulajdonsága, az, hogy ott a karbonátos érc konkréciók alakjá-
ban mutatkozik. Ezért sikerrel jártak ennél az ércfajtánál az Uráli Mechanikai
Intézet egyszer gravitációs dúsítási kísérletei is, ki kell emelni azonban, hogy ezt
az anyagot az uráli kohók mégis minden dúsítás nélkül alkalmazzák. A szverd-
lovszki gyár 1944-ben alkalmazta elször a dúsítás nélküli polunocsnyi ércet Martin-
kemencében krómosacélolvasztásra. Az alkalmazás nagy sikerrel járt. Ezenkívül
a nyersvashoz is sikerrel adagolták.

Az urkuti karbonátos üledékek nem konkréciósak, fizikai dúsításukra tehát
valószínleg nem térhetünk rá. Azonban nyers állapotban jobbak, mint polunocsnyi
nyersére. Szilikát-tartalmuk nem nagyobb, st azt nálunk aránylag nagy kalcium-
és fleg magnéziumtartalom ellensúlyozza. A polunocsnyi érc nagy hibája a magas
foszfortartalom, a mi ércünk foszfortartalma nem nagyobb, mint az úrkúti kon-
centrált oxidos nyersércé. Az urkuti karbonátos ércek tehát akárcsak a polunocsnyi
érc minden további dúsítás nélkül alkalmazhatók Martin-kemencékben krómos-
acélolvaszt ásnál és nyersvashoz adagolva. Ezenkívül a kohókban való berétegzé-
seknél javasoljuk használhatóságuk kísérleti megállapítását. Helyes lenne az oxidos
érccel való különböz arányú keverékek kipróbálása is.
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Az uluteljákszki barnasávos, agyagos jelleg, mangános mészk és niárga >

oxidációjából létrejött vernaditos, porózus, szilikátvázú, permkorú érc leginkább,
hasonló a mi barnasávos ércünkhöz. Ezt az ércet sikerrel használták az asinszki

'

gyár olvasztóiban. i

A Szovjetunió nagy gondot fordít a karbonátos mangánércterületeinek a ^
felkutatására és az ott talált anyagokat nemcsak mélyreható tudományos és gyakor- f
lati vizsgálatoknak vetette alá, hanem azonnal értékesítésükrl is gondoskodott. I

A földtani kutatómunkával a legutóbbi idben a Bakonyban felismert és a
|

fentiekben leírt karbonátos mangán a mi viszonyaink között olyan nagy érték,
|

hogy annak kihasználatlanul hagyása népgazdaságunk súlyos kárára lenne. Nyers- I

anyaggazdálkodásunk helyes irányítása követeli ezeknek az anyagoknak az érté- f
kesítését, mert az urkuti II. sz. aknában lefejtésük a feltárásokban különösebb |
többletmunka nélkül történhetik, illetve a III. akna keresztvágatában is könnyen i
megindítható lenne. Halaszthatatlanul szükségesnek tartjuk, hogy a kohászat, az!
ércelkészítés és a kémia szakembereivel közös tervet dolgozzunk ki az általunk I

felkutatott és feltárt eddigi és továbbiakban feltárandó karbonátos ércek tudó- f
mányos és gyakorlati szempontok szerinti teljes vizsgálatára, hogy evvel is lehetvé

j
tegyük az értékesítés mielbbi megindítását. Komoly figyelmet kell szentelni a I
munka megszervezésénél arra, hogy a karbonátos érceink járulékos színesfém- f
elegyrészeinek kinyerésére, a kémiai olcsó dúsítási eljárások kidolgozásának kérdé-
sére is súlyt fektessenek.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet a bakonyi mangánérckutatás másik értékes
,

eredményére, a mangános mészkövek (mangáno'kalcit) felismerésére, amelyek kohá- i

szatunkban sokat segíthetnének. Sajnos ezen a vonalon egyelre gyakorlati érték
eredményekrl beszámolni nem tudunk, mivel errevonatkozó kémiai vizsgálataink
még nem teljesek. A mangános mészk, mészmárga a? úrkút 114. mélyfúrásban
a falutól K-re is jelentkeztek. Itt a dogger mészmárga tartalmazott 2 —4% mangánt.
Ez valószínleg a manganokalcitos részekbl adódott. A permkorú mangános
mészkövet a Szovjetunióban igen nagy sikerrel használják. A kohókban az olvasz-
tást rentábilisabbá teszi ugyanis olyan salakosító használata, mely maga is mangán-
tartalmú, tehát mint többlet ennek a mészknek a mangántartalma is a fémkihoza-
talhoz kapcsolódik.

A karbonátos mangánérceink leírása után nyilvánosan is felhívjuk a figyel-

met arra, hogy az urkuti mangánbánya képzdményei a kohászaton kívül más
úton is értékesíthetk lehetnek. így megemlítjük, hogy a mangántclep egyes részei

elég nagy mangán- és foszfortartalmú agyagokból állanak, amelyek Eplényben
és Urkuton a hányóra kerülnek, pedig talajjavításra eredményesen lehetne használni

|
ket. Festékiparunk idegenkedik az itt található gazdagon színezett anyagoktól, <

pedig hasonló, a mangántelep körüli rétegek anyagait használja a cseh és a szovjet
|

festékipar is.

A mangánkarbonátokkal kapcsolatos kutatásaink közben figyeltünk fel a
mangántelepes csoport feküjében több helyen is elbukkanó 0,8— 2,0 m vastag,
nagy területen található SiOa-anyagra. Majdnem teljesen kovasav. Átlagmintá-
jának analízise SiOj = 98,8%, AlgOg 0,28%, FejOs = 0,27%. Ez az anyag
teljesen amorf állapotban lév kovaliszt.

Figyelmet érdemel a III. aknai keresztvágatban az oxidált mangánkarbo-
nátos rétegcsoport közvetlen feküjében mutatkozó 4 m vastag gazdag pirites zöldes-

szürke márgás rétegcsoport. A pirit itt lepények, gumók alakjában fordul el, amit
flotálással, vagy vizes szeparálással jól el lehetne különíteni, illetve feldúsítani.

A pirittartalmú rétegek itteni vizsgálatát megersíti a III. aknai kerülvágatban
látható dúsabb pirites rétegcsoport is, azonban akkor a most már elfalazott részt

újból kellene nyitni. A III. aknai keresztvágatban elfalazott karbonátos érccsoport ^
s feltétlenül újra nyitandó lenne, hógy az elmulasztott rétegenként! kémiai vizsgá- |
latokat el lehessen végezni, mivel kell mangántartalom és megfelel összetétel i

esetén itt lehetne leghamarabb a karbonátos teleprészt a termelésre elkészíteni.
;

Az ércfeküben lév réteg pirittartalmának jelents koncentrációja az 1. elemzési f

táblázatban látható, a III. aknai kerülvágatból származó minta 13,09%-os
kéntartalma élénken igazolja.

Az urkuti és eplényi képzdmények részletes földtani vizsgálata nemcsak
a gyakorlat szempontjából vezetett nagyjelentség felismerésekre, hanem a

települési viszonyok is nagyrészt tisztázódtak. Az itt bemutatott szelvényen
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láthatjuk, hogy a Csárda-hegy a többi teleprésztl eltér típust mutat. A karsztos
mélyedésekben másodlagosan bemosott oxidos érc van. A tarka-agyag egész
sora veszi körül az oxidos telep többi részét, amely már nyugodtabb felület fekün
helyezkedik el. A fekü egyenetlenségei, melyek itt is megfigyelhetk, részben a
mangánképzdést megelz, részben az utána következ lepusztulással magya-
rázhatók. Az eredetileg vékonyabb liász-rétegekkel fedett oxidos ércfácies lepusz-

tulása néhány helyen a feküig hatolt, inig egyes helyeken, pl. az 1. akna fels
szintjein a lepusztülás nem volt ilyen mérték. A Ny-i mezben a karbonátos
ércet liász-takaró védi az oxidálástól, a karbonátos és oxidos ércfácies határán
lehet szó akár fokozatos átmenetrl, akár tektonikus érintkezési'l. Ennek eldön-
tésére adataink nem elégségesek.

Vizsgálataink a keletkezés kérdésében új szempontokra mutatnak rá.

Ezeket a következkben foglalhatjuk össze :

1. A bakonyi mangánércfeldúsulásaink Vadász E. megállapította ten-
geri keletkezését kétségtelenné teszik a bennük gazdagon található tengeri

smaradványok.
2. A bakonyi júra-üledékek közén, a maimban, doggerben és a liász külön-

böz szintjeiben mangánfeldúsulások vannak. Leggazdagabb a fels-liász radio-

láriás agyagmárga, melynek alsó részén a most rendelkezésre álló adatok szerint

oxidos és karbonátos mangánüledékek is keletkeztek.

3. Az oxidos ércek elslegesen sekélyebb-tengerben keletkeztek sok
oxigén jelenlétében, a karbohátos anyagok ugyanakkor a mélyebb ^ngerrészek-
ben, ahol az oxigén már nem volt megfelel mennyiség. Az oxidos mangán-
telepek másodlagosan a mangánkarbonátok oxidációja révén jöhettek létre,

részben még a keletkezés alkalmával, részben pedig a fed lepusztulása követ-
keztében meginduló oxidációs folyamatok révén. Ezzel az eredetileg karbonátos
érctípusból a vernaditosodáson át a pszilomelános és piroluzitos ércig jutott el

a dúsulás.

4. Ennek megfelelen kutatómunkánkat egyrészt a partközei felé kell

irányítanunk, ha az elsdleges oxidos teleptípust akarjuk felkutatni, másrészt
pedig komoly reményeink lehetnek a kréta és eocénfeds területeken, ahol a
karbonátos ércekbl másodlatosan oxidálódott ú. n. ,,másodlagos oxidos” érc-

típust kell keresnünk. Az oxidos érctelepeink környékén mindenütt van remé-
nyünk karbonátos mangánércekre, viszont a karbonátos érctípus megjelenése
esetén reményünk van arra, hogy a környezetünkben az oxidos teleptípus is

k fejldött.

5. Bakonyi területeink mangánércfelhalmozódásai nem egyedülálló külön-
leges képzdmények, hanem azoknak egész keletkezési folyamata nagy vonalak-
ban ugyanazon törvényszerségeknek felel meg, amelyeket a Szovjetunióban
a tengeri üledékes telepek során már megállapítottak. A bakonyi ércesedéseink

magyarázatában részletes vizsgálatunk tanúsága szerint a már meglév szovjet

eredményeket kell alapnak használnunk. Nevezetesen :

a) Az Eplénybl és ürkutról elkerült növényi maradványok arra utal-

nak, hogy a mangánérctelepek hidegebb tengerben keletkeztek, amint ez a
szovjet telepek nagy részére is megállapítást nyert.

b) Már Földvári A.-né régebbi vizsgálatainál is feltnt az urkuti érces

szint agyagjainak igen egyszer felépítése. Amint Nagy K. újabb vizsgálatai

igazolták, közülük sokban igen kevés az agyagos komponens. A kémiai vizsgá-

latok is tanúskodnak amellett, hogy mangános képzdményeink sok amorf kovát
tartalmaznak. A mangántelepben és a körülvev képzdményekben igen sok a
Radiolária. A szovjet mangánterületeknél, a harmadkoriaknál és a paleozoo-
soknál is egyaránt megállapított tény, hogy úgy az elsdleges oxidos, mint a
karbonátos ércfeldúsulások radioláriás és kémiai kovás üledékekhez vannak
kapcsolva. A Challenger-expedíció, valamint K 1 e n o v a tengertani adatai is

a mangános kémiai üledékeket egyértelmen a radioláriás, kovás, partközeli

kémiai ülepedési zónában határozzák meg.
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c) Urkuton a karbonátos és oxidos érc azonos idben eg^nnásmellett kép-
zdött (heteropikus fáciesek). A karbonátos és hidroxidos mangánérceknek terü-
letünkön tapasztalt egymásfelettisége, illetve váltakozása többszörös partvonal-
ingadozást bizonyít. Az azonos idben különböz helyen lév fáciesek, külön-
böz idben egymás fölé is kerülhettek. Hasonló jellegek találhatók a csiaturai,
a nikopoli mangánércterületeken, a Kaukázus és az Ural eg)>^éb harmadkori,
valamint az Ural paleozoos telepeinél is, ahol a karbonátos mangánércek az
oxidos érctelep feküjében, vagy fedjében és az oxidos érctl különálló terü-
leteken is.

d) Az urkuti és eplényi mangánércterületeink mrevaló oxidos ércének
nagyrésze fiatalabb kréta, vagy eocén fed alatt van. Ennek magyarázatát az
elbb említett lepusztulás folytán beálló oxidációs zónába kerülés révén történ
dúsulási folyamat adja.

*

Mindezek a tények arra vezetnek, hogy a mangánkutatásnál eddig kiala-

kult munkamódszereinket is sok tekintetben meg kell változtatnunk. Mivel a
karbonátos mangánércek nagyon hasonlítanak a márgához és mészkhöz, kuta-
tásaink folyamán elkerülhették fig^’^elmünket, mint ahogy a Szovjetunióban is

alig 10 éve ismerték fel ket. A tágabb értelemben vett Bakony területén, tehát
a júra-idszak igen változatos képzdményeit felül kell vizsgálnunk ezen új
szempontok szerint. Még fontosabb azonban az, hogy az urkuti és epfényihez
hasonló mangántelepfed jura-, kréta- és eocén-területeket kutatófúrásokkal
vagj^ eg5'éb mélykutatási módszerekkel nagjmbb mélységig feltárjuk.

B. H 0 c K H — Jl. ni II K a 6 0 H II

:

HaKonjieHHH KapöoHarHwx MapraHUesbix pyA b ropax BaKOHb

AsTopbi flaioT OTtieT o6 otkputiih pacnpocTpaHeuHoro MecTopowAeHua Kapöo-
uaTHbix AiaprauueBbix pyfl. Ohii noflpoÖHO oniiCbiBaioT WHHepa.ioruMecKHe, xuMimecKue
H .Miik'pona.ieOHTO.aoruMecKHe xapaKTepucTUKii necTpou tjuihhctoh tojiiiui, OKpywaio-
meu pyAHOe MecTopo>KAeHiie, b KOTopoM c AauHUX nop npoiiBBOAiinacb ropHaa paöora.
ycTaHOBHuocb, UTÓ Ha MapAaxeAb b Ypnyre, b ojiacTii ApeBHeü OTKpbiTOu paapaöoTKH,
nOA aouenoBbiMH noKpoBaMu Heojibmoü moiuhoctii, b rpemimax ii JiojKÖUHax HimHC-
nuacoBoro, KpuHOiiAHOro ii öpaxuonoAHOro uBBecTHHKa HaxoAUTca pyAW OKCiiAHOro,
KpyuHoro xapaKTepa (unponysuT, ncuaoMeJiaH, MaHraHur), saneraBuiiiecH cpeAU Kpac-
Hbix H 6ypbix r.iHH )Ke.^e3H0^o h MapraHueBO-riiApooKCiiAHoro npOHCXowAeuHa.
K sanaAy ot MapAaxeAb HH>KHe-JiiiacoBbi{í H3BecTHíiK noAcriiJiaiomHX cjiocb CTauo-
BHTCH öo.aee paBHOAiepHUM. CpeAHUü niiac noHBJiHeTca tokc AiecraAiH b noACTHiíaiomHX
cnoHx, a b noKpoBHbix cnoax cpeAUHÜ Aiea, KOTopbiü yTonmaeTca nocTeneiiHO k aanaAy,
B HanpaBueHiiH naACHua.

B 3T0Ü onacTH, noKpuToü AienoBUAi noKpoBOAi, rnuHUCTbie o6pa30BaHUH, OKpy-
jKaiomue pyAHoe AiecTopo>KAeHHe, HaxOAUTca y»e b xapaKTepHOü nocjieAOBareJibHOCTH
(puc. 1, 2, 3), a OKCUAHOe pyAuoe -MecTopoKAeHue noKaabiBaex neKOTopyio c.ioucTOCTb.

rjiiiHiicTbie o6pa30BaHHH, OKpy>KaiomHe OKciiAHoe pyAuoe AiecTopowAeHue apKO-jKen-
Toro, KpacHoro, aejieHoro ii qepHoro .UBexa. Ohii öorarbi cBoSoAubiAui CHJiMKaraAiH h b

HHX H.MeexcH Aiaao rjiuHHCXbix npiiAieceü.

Bo.xbiuoe Ko.iHqecxBO paAiionapuü, Kpe.MHiicxbix iirononeK ryöoK h uihhhob
OKeií oÖHapywHBa.xocb b hhx. Hx yKpacKa nponcxoAux ox >Ke.xe3a, AiapraHua, raayKO-
Hiixa H oprauHAecKiix semecxB.

B 3anaAH0H qacxH OK'CUAHoro pyAHoro nojm b VpKyxe, b noACXii-xaiomnx cjiocb

OKCHAHoro pyAHoro Aiecxopo^KAeHiia coAcpwaioxcH KapöoHaxHbie AiapranucBbie pyAW.
Ohh Bcxpe^aioxcH b bhac ypbix, cepux ii acJiCHbix, ciinbHO cjioucxbix, T.o-xocuaxbix

caocB rjiHHHCxoro xapaKxepa.

K 3anaAy ox okchahoxo pyAuoro ho.xh, BAoab onpcAe-xcHHoií ccBcpo-ioKHOü
J7IIHHH, BepxHC'.XHacoBbie o6pa30BaHHH Bcxynaiox b noKpoBHbie c.xoii pyAiioü aajiewH.
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B 3T0ÍÍ o6;iacTii naxoflJiTCfl TOJicTLie, cepbie, acJienbie ii Bypbie cjioiicTO-nojiocqaTbie,

KapöoiiaTHbic cjioii MapranueBOíí pyAi>i na cpeAne-JmacoBbix nsBecTnBKax. MapraimeBO-
KapöoHaTHbie Cjnon nocTenenHO nepexoAHT BBepx b cepbie, Bepxne-JiiiacoBbie, paAno-
Aapesbie MepreBii ii b Aa^bHefiuieM Bepxne-BiiacoBbie ii Aorre-pcKiie o6pa30Baniia (pHC. 4).

Ha ocHOBamiii xiiAuiAecKiix aHajiiiaoB PeojiorimecKoro HncTiiTyTa h repAumecKiix
anajiHSOB K. H a A b, asTopbi ycTaHOBHJiii, mto öoraToe coAepjKamie Mapranua öeJionaTO-
cepbix, aeneiiOBaro-cjiOHCTbix ii öypbix, öeBOBaTO-cepbix-c^oiiCTbix o6pa30BaHiifí naxoAH-
lAHXCH B noACTUJiaiomiix cjioflx OKCiiAHOH pyAbi uiaxTbi JiJb n b VpKyTe h b aanaAHOM
nojie, B HHWHeií uacTii BepxHe-JinacoBoro, paAnonapeBoro MeprexiH npoiicxoAUT ot
npHcyTCTBHB MapranueBoro KapBoHara (poAOKpo3nx) » MapranueBOíí ruApooKucu
( epuaAHT).

CBexuocepbie, öeuoBaxbie uacxii cocxoux U3 poAOi<po3iixa, n HeM Bcxpeuaioxcu
ueBoubiuoe KO.ximecxBO ruiiHucxoro Mnuepana (uu/inx), neKOxopbie 3epna KBapua,
rjiayKOHHX, mipiix u öapux. Bypue cuoh cOAep>Kax aMop(})Hbiií BepnaAUT ruuHiicxoro
xapaKxepa, B03HHKaiomnHCH b peayjibxaxe OKUcneHUH poAOKpoaiixHbix cuoeB. Bypbiíí

UBex ripoucxoABX ox OKHCJieHuoro MaprauueBoro KapöoHaxa. Boraxoe coAepwaHue
Aí^^yuasbiBaex na npiicyxcxBHe MapranueBoro AoaoMiixa.

MuKpoífiayHa KapBoHaxubix n OKucjieuHbix KapBoHaxnbix MapraimeBbix pyA Ta

>Ke caMafl, uau y OKCiiAHbCí pyA- Mouiuocxb -KapöOHaxHbix pyA aoxoaux ao 5- 10 m Ha
öoubiuoH xeppiixopHH, c coAep>KaHHeM 17,4% Mn h 8,9% Fe.

riOAOÖHbiM oöpaaoM pasBuxbi KapBonaxHbie MapraiiueBbie pyAbi b Sujiene, b

HioKHeíí uacxii BepxHe-niiacoBoro paAHOjiapeBoro, ruHHucxoro MepreJiu. Hx KauecxBO,
OAHaKO, xy>Ke ypKyxcKOü KapSoíiaxHOfí pyAU.

ABxopbi yKa3biBaiox Ha Bojibuioe snaueHiie HOBOOXKpbixoro MecxopoKAennH c

XOHKH 3peHHH H pOH3BOACXBa . C HOMOmbK) AWarpaMMbl OHH CpaBHHBaiOX KaUeCXBeHHbie
xapaKxepucxHKH coBexcKiix u BenrepcKnx KapBonaxHbix MapranueBbix pyA- BsuAy
BbiroAHoro cooxHOuieHHH uiJiaKOBbix KOMBOHeHXOB, OHH npeAJiaraiox nenocpeACXBenHOe
npHMeneHHe KapöonaxHbix MaprauueBbix pyA b Mapxenax. PIo MnenHK) asxopoB CMeiUH-
BAHHe HX c OKCHAHbiMH pyA3MH MO)Kex A3Xb xo)Ke xopouiHe pesyHbxaxbi.

O B03HHKH0BeHHH MappaHueBbix pyA asxopbi ycxaHOBHJiH cjieAyioiuee :

1. MopcKoe npOHCxOMíAeHue MapranueBbix pyA rop Banonb, onpeACueHHOe
npo(}). B a A a c, noATBep>KAaJiocb MUKponajieonxononmecKHMH iiccueAOBaHHHMH.

2. B ropax BaKOHb, b pasjXHUHbix ropnaoHxax Beuoií lopbi, Aorrepa ii Jiuaca

naxOAHXCH oSoramenHH Mapranua. CaMbiH Boraxbifi MapranueM — BepxHe-HnacoBbifí,
r.XHHHCxbiií Meprenb, b nimneri uacxii Koxoporo BoannKauH h KapBonaxnbie h OKCiiAHbie
MapranueBbie pyAbi.

3. OKCHAHbie pyAbi BOSHUKami nepBOHauaubHO b 6jih30cxh Bepera, a KapBonax-
Hbie BemecxBa b xo BpeMH, b Bonee rnyBoKHX uacxHX Mopu, pác HexBaxauo KiicuopoAa.
OKCHAHbie MecxopowAeHHH B03HHKauH, MO)Kex Bbixb, BxopocxeneHHO, nyxeM OKHCueHHU
MapranueBbix KapBonaxoB

; uacxbio bo speMH BoannKHOBeHiiH, uacxbio no nponeccaM
OKHcneHHH, nauHHaiomHMCH B peayubxaxe paapyuieHHH nonpoBHbix cjioeB.

4. Tox í{)aKX, nxo KapBonaxHbie h OKHcneHHO-KapBonaxHbie xHObi naxoABTCH
OAHH naA APyruM, o6x>HcnHéxcH KOJieBanHHMH Ana Mopn.

Accumulations de minerai manganésiféres dans la montagne Bakony

pár J. NOSZKY et L. SIKABONYI

Les auteurs rendent compte de la découverte d’un gisement manganésifére
carbonaté de grande étendue.

Ils discutent en détail les caractéres minéralogiques, chimiques et micro-
paléontologiques des couches d’argiles grises qui enveloppent le gisement manga-
nésifére oxydique exploité depuis longtemps. lls constatent qu’á Úrkút, dans
l’ancienne exploitation á jour sur le Csárdahegy, il y a, sous une mince couverture
de couches eocénes, dans les creux et les cavités du calcaire liasique -inférieur á

Crinoídes et Brachiopodes du minerai oxydique de caractére fragmenté (pyrolu-

síte, psilomélane, marganite), enrobé d’argiles rouges et brunes á hydroxydes
de fér et de manganése. Vers l’ouest du Csárdahegy le calcaire liasique infé-

rieur du mur prend une allré plus égale. Pár endroits le Lias-moyen se trouve
aussi dans le mur et dans le tóit on observe le Crétacé-moyen qui s’épaissit

successivement vers l’ouest dans la direction du plongement.
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Dans ce terrain recouvert de couches du Crétacé les formations argileuses
entourant le gite minéral sont déjá présentes en une sülte caractéristique (fig.

1, 2 et 3), et le gisement á minerai oxydiflue fait voir de la stratification. Les
formations argileuses enveloppant le gite minéral sont d’une couleur jaune-vif,
rouge, verte et nire. Elles'sont riches en silicates libres, les constituants argileux

y sont présents en faible quantité, elles renferment un grand nombre de Radiolai-
res, de spicules de Spongiaires et d’Echinides. Leur coloration vient du fér, du
manganése, de la glauconie et des matiéres organiques.

Dans le secteur ouest du champs minier oxydique d’Urkut, dans le mur
du gisement on peut déjá retrouver les minerais manganésiféres carbonatés. Ils

s’y trouvent sous forme de couches argileuses striées, bien stratifiées, de couleur
brune, grise et verdatre.

A l’ouest du champs minier á minerai oxydique, le long d’une ligne nette
nord-sud, on observe l’entrée des formations du Lias-supérieur dans le tóit du
gisement. Dans ce terrain il y a sur le calcaire liasique-moyen des couches épaisses
de minerai manganésifére carbonaté, d’une apparence striée, stratifiée, d’une
couleur grise, verte et brune. Ces couches á carbonaté de manganése passent
graduellement, vers le hant, á la marne grise, á Radiolaires, du Lias-supérieur,
puis á d’autres formations du Lias-supérieur et ensuite aux formation du
Dogger (fig. 4).

D’aprés les analyses chimiques de l’InstitutGéologique et les analyses thermi-
ques de Károly Nagy les auteurs établissent que la haute teneur en manganése
des formations gris-blanchátre, striées de vert et des formations brunes, striées de
gris-blanchátre situées dans le mur du minerai oxydique du puits No. II. d’Urkut,
ainsi qu? dans le champs minier ouest, dans la partié inférieure de la marne
á Radiolaire liasique supérieur, provient de carbonaté de manganése (rhodo-
chrosite) et d’hydroxide de manganése (vernadite). Les parties blanchátres, gris

clair, consistent en rhodochrosite, elles renferment une petite quantité de minéraux
d’argile (illites), quelques grains de quartz, de glauconie, de pyrite et de bar\-te.

Les couches brunes contiennent de la vernadite amorphe, de caractére argileux,

produite de l’oxydation des couches á rhodochrosite. Leur coloration brune est

causée pár le carbonaté de manganése oxydé. La haute teneur en magnésium
indique la présence d’une dolomie manganésifére.

La microfaune des minerais manganésiféres carbonatés et carbonatés oxydés
est la mérne que celle du minerai oxydique. L’épaisseur des gites est de 5 á IQ
métres, sur une grande étendue, avec 17,4% de Mn et 8,9% de Fe.

A Eplény les minerais manganésiféres carbonatés se trouvent pareillement

dans la partié inférieure de la marne argileuse á Radiolaires du Lias supérieur.

Mais leur qualité est inférieure á célúi du minerai carbonaté d’Urkút.
Les auteurs indiquent la grande importance industrielle du type de gise-

ment nouvellement découvert. A l’aide d’un graphique ils comparent les carac-

téres quantitatives des minerais manganésiféres hongrois et sovietiques. Ils

préconisent són emploi direct dans le four Martin, vu le bon rapport des compo-
sants formánt le lairier. A leur avis le mélange avec les minerais oxydiques peut
aussi donner de bons résultats.

Quant á la formation des minerais manganésiféres les auteurs sont arrivés

aux conclusions suivantes :

1. L’analyse micropaléontologique a confirmé l’origine marine des minerais

de manganése établie pár Elemér Vadász.
2. Au Bakony, dans différents horizons du Maim, du Dogger et du Lias

il y a des enrichissements de manganése. La plus riche en manganése est la marne
argileuse liasique supérieure, dönt la partié inférieure renferme aussi du minerai

de manganése carbonaté et oxydique.

3. Le minerai oxydique s’est formé primairement tout á la proximité du
littoral, les matiéres carbonatées se sont formées en mérne temps dans la mer
plus profonde, oü il n’y avait déjá plus d’oxygéne suffisant. Les gisements manga-
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nésiféres oxydiques ont pu se former aussi secondairement pár oxydation du
carbonate de manganése, en partié déjá lors de leur formation, en partié comme
conséquence des processus d’oxydation survenus pár suite de la dénudation
du tóit.

4. La superposition des types carbonatés et carbonatés oxydés trouve
són explication dans les oscillations du fond de la mer.

TÁBLAMAGYARÁZAT - EXPLICATION DE PLANCHE

XXIV. tábla

1 .

2 .

3.

4.

5.

fúrás.

Szürke-sávos mangánkarbonátos agyag. Úrkút II. akna.
Barna-zöldsávos mangánkarbonátos képzdmény. Úrkút II. akna.
Zöld-fehérsávos mangánkarbonátos réteg. Úrkút II. akna.
Barna, fehérsávos oxidált mangánkarbonátos réteg. Úrkút II. akna.
Barna-fehérsávos oxidált mangánkarbonátos mangánérc. Úrkút 100. sz.

Fényképezte : Pellérdyné
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MANGÁNÉRC-NYOMOK A KSZEGI-HEGYSÉGBEN

LENGYEL ENDRE*

A Kszegi-hegység K-i felében ismert ércnyomok, részben prehisztorikus
leletek és kultúrtörténeti adatok alapján oxidos és szulfidos érc jelenlétére lehe-

tett következtetni. A régebbi és újabb felvételek is utaltak érc várható meg-
jelenésére, de szálbanálló ércnyom csak az 1952. évben Velem környékén végzett
érckutatások révén került napfényre.

A Velemtl Ny-ra es hegységrészben érces behintésü öv bontakozott ki,

fleg a Vidhegy körüli lejtkön, fillit és zöldpala kíséretében. A hegy K-i lejtin
3— 4 m mélyre bevágódott erdei utak feltárásai-

ból pirittartalmú kzetdarabok kerültek el.
A kutatóaknák mélyítését kilúgozott, lika-

csos kvarcitdarabok srbb jelentkezése alapján

indítottuk el a Boronkertben, ahol a kvarcit
üregeinek oxidos kitöltésébl, kioldott szulfidos

ércre is lehetett köyetkeztetni. Az aknából(21 db)
3—6 m mélységben szálbanálló, érces-kvarcitos

kzetdarabok kerültek felszínre..

Az els kutatóaknát a Boron-kert ÉK-i sar-

kában telepítettük s a 10 m-re lehajtott akna
szelvénye a következ :

1. 0,00 — 0,50 m, humuszos, palatörmelékes
erdtalaj

2. 0,50—2,50 m vörösbarna, agyaggá mál-
lott fillit

3. 2,50 — 3,25 m elbontott lemezes fillit

4. 3,25 — 6,50 in vörhenyes, mállott fillit, ki-

sehb-nagyobb kvarcitlen-
csékkel, érces kitöltéssel.

5. 6,50 — 8,00 m zöldesszürke, üde fillit, ér-

ces kvarcitlencsékkel

^ 6. 8,00 — 9,70 m yörösbarna, elbontott fillit,

límonitos-szulfátos fészkek-
kel

7. 9,70— 10,00 m téglavörös, elváltozott, zsí-

ros tapintású fillit, vas-
hidroxidos festéssel

A kutatóaknákból kikerült anyag igazolta, hogy
a felszín alatt 3— 10 m közti mélységben a pala

szétszórtan elhelyezked, néha bven érces kvarcit-

fészkeket zár magába. Régebbi, magánkutatások

(I V á n y i, M a c s e k) az ércet tévesen antimonitnak tartották s a köztudat-

ban is Így maradt meg. srégészeti kutatások a Vidhegy lejtin talált bronztár-

gyak és lepények anyagát szintén az itt bányászott ,,antimonittal” hozták kap-

csolatba. Közelebbi vizsgálatok alapján azonban az érc p i r o 1 u z i t n a k bizo-

nyult, melyben a színképelemzés mindössze nyomokban állapította meg az Sb

jelenlétét is.

• Eladta a M. Földtani Társulat Ásvány-kzettani Szakosztályának 1953. április 1-i szaküiéscn.

Mangánérces n.varclencsék
homokos agyag-fitlitben.-

Tcmbszelvény a-velemi Vid-
hegy DK-, lejtjérl.
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A terület földtani felépítése és hegységszerkezete

Velem környékét paleozói homokos, meszes-márgás-agyagos üledékekbl
és vulkáni tufából kristályos palává alakult fillit, kvarcfillit, meszes-csillámpala

és zöldpala építi fel. Kzettani vizsgálat szerint az átalakulás nem ers, a pala-

sorozat az epizónába tartozik. Az egyes rétegek váltakozásában ismétld üledék-
képzdési ritmus ismerhet fel.

A mélyebb szinteket általában fillit és kvarcfillit alkotja 50—60 m vas-
tagságban, felette meszes csillámpala következik. Eredeti mészanyagából erek-

ben, lencsékben kristályos kalcit vált ki. E lencsék gyakran tartalmaznak kvarcot
és piritet is. A velemi Bányaoldalon az 50 m vastag mészcsillámpala feküjét
100—120 m-es fekete pala, kvarcfillit és palás homokk sorozat alkotja. Válta-
kozásukban az egykori tengermélység ingadozása tükrözdik. E palák karbonát-
és csillámtartalma, valamint átkristályosodásának mértéke szeszélyesen vál-

tozó. Bozsok felé haladva (Középhegy, Sötétvölgy) a fed fillit és homokkpala
közé vékonyabb-vastagabb mészkpalarétegek illeszkednek. A Kalaposkö,
Szélesk lejtin zöldpala alkotja a meredek sziklafalakat. Vulkáni tufára utaló

zöldpala jelenik meg még a Vidhegy és a Wiesinger- (Mária-) major körzetében
is, kevés pirittel, kalkopirittel és fuchsittal, valamint malachitos-azuritos bom-
lási termékkel.

A fillit zöldes- vagy vörhenyesszürke, selymesen fényl, a felszín közelé-

ben gyakran zsíros tapintató, lemezesen szétes, helyenként kisebb-nagyobb
kvarcitlencséket zár magába. A fekete, fényes fillit-változat, bár széntartalmú,
nem igazi grafitpala. Már 500° C-on vörös-agyagos tömeggé égethet. Általában
a mangánérces övben a fillit ersebben elváltozott, itt színe vörhenyesbarna,
tapintása zsíros, könnyen fejthet. A kzettani megfigyelések szerint a pirit-

behintés s a paíásság síkjában elrendezett kvarcitlencsék kialakulása nem függ
össze ércképz folyamatokkal. Nem hidrotermális eredet, hanem az epizónális

kzetátalakulás közvetlen kísér jelensége. Lencsés szerkezet a Kszegi-hegység
palaösszletére mindenhol jellemz.

Velem környékén a legmélyebb, felszínen megfigyelhet képzdmények
a zöldpala és fillit, melyben' vékony mészcsillámpala közbetelepülések is talál-

1 hatók. Efölé kvarcfillit, préselt, pados homokk, feketepala borul. A Vidhegy

Í

tetöve , s a velemi Bányaoldal D-i oldala vastag mészcsillámpalából áll. E hegy-
ségrész elszórt ércesedése részben fiilithez, részben mészcsillámpalához kap-
csolódik.

•' A hegység szerkezetében két ftörésirány állapítható meg. Egy NyDNy—
I KÉK-i idsebb, hosszanti s egy ÉD-i fiatalabb, haránttörés-irány. Ez utóbbi
I a peremek neogén üledékeit is érte. A völgyek lefutása is hegységszerkezeti irá-

1 nyokat követ. A völgyek kialakulásában fontos szerepet visz a kzetminség.
I Bontott, laza kzetekben mélyebb völgyek vágódtak be (Vidhegy D-i és ÉK-i
i lejtje).

A hegység mai alakját erteljes törések alakították ki, melyeket több

^
fázisban nagyszabású redzés elzött meg. Az si, ÉK—DNy-i, varisztikus

li hegységszerkezeti elemek mellett a késbbi alpi redzés hatása is felismerhet.
I Ez utóbbi fként a D-i peremeken jelentkezik NyK-i izoklinális redzdés alak-

j|
jában. Azonos hajlású redzdés és térdráncok minden szintben felismerhetk,

? kialakulásukat fleg a kzettömeg képlékenysége befolyásolta. A képlékenyebb

^ agyagcsillámpala legtöbbször szimmetrikusan, a ridegebb mészkcsillámpala
I aszimmetrikusan gyrdött. Az uralkodó rétegdlés DNy-i, átlagosan 236—
( 242°/18— 20°.’ A vékonyabb mészcsillámpala betelepülések ersebben, a vastag-

!

pados rétegek kevésbbé gyrtek. Nagyobb flexurás törés a Kalaposktl ÉNy-ra
figyelhet meg, 200 m-es elmozdulással.

Velemtl É-ra, a Mária-majori zöldpalában meredek szárnyú szinklinális

állapítható meg, 58—65°-os dléssel. A redk magja legtöbbször mészfillit, a
szárnyak kzete „grafitos” és szericites pala, a teknben kvarcfillit jelenik meg.
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Yelemtl Ny-ra, a hegység központi részében bázisos eruptív kzetek nyomultak
a palák közé. Megjelenésük, egyes szerzk szerint, a szulfidos ércek képzdésé-

,

vei is kapcsolatba hozható.
Az eddigi megfi^elésekbl az a következtetés vonható le, hogy a Kszegi- ^

hegység kzettani felépítés és hegységszerkezet szempontjából inkább a Cseh-
;

masszívum elszakadt D-i ága, mint az Alpok K-i tartozéka. Nem illeszthet be i

szorosan sem az Alpok, sem a Kárpátok rendszerébe. Eltér alkotású hegységek
érintkezésén fekszik s ez magyarázza sajátos, különálló jellegét. Amig a hegj-^ség
E-i tömege az alpi gyrdésnek kemény magként ellenállott, a D-i részen a két-
féle szerkezeti elem keresztezdött. A D-i szárny hegységszerkezetileg bonyolul-
tabb. A hegység K-i pereme lehajlással és vetsorozattal bukik lépcszetesen
a fels-pannon agyag- és alsó-levantei homkrétegek alá.

Fontosabb érclelhelyek a Kszegi-hegységben

R: D0RFUN6ER

Jelmagyarázat:

1
- '•

1 Harmadkori üledék FiHit Zöldpala Szerpentin

A kszegi hegység ausztriai részének éretelepei \

Több jel arra utal, hogy a hegység Ny-i oldalán ismert oxidos-szulfidos \

ércelfordulásokhoz hasonlók a K-i lejtkön is keletkezhettek, habár itt a föld-
’

tani helyzet, a t. sz. feletti magasság, a hegységszerkezeti viszonyok némileg
eltérk.

A Ny-i oldal mangánérc-elfordulásainak s a jelenleg is müveit antimonit-
bányák irodalmának tanulmányozása, valamint az onnan küldött kzetanyag
vizsgálata alapján meglehetsen tisztázódott az ottani ércek keletkezése és el-
fordulási viszonya.

A szalónaki (Neustift, Bergwerk, Kurt), bányák antimonérceinek kísér
kzete lágy, kékesszürke, zsíros tapintású, grafitos mészcsillámpala, melynek
fedjében egyez településsel kloritpala és fillit, fekvjében mészcsillámpala
foglal helyet. A palaösszlet általános dlése DNy/20°. A szulfidércek nagyjából
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a mészcsillám- és kloritpala érintkezésén helyezkednek el. A két képzdmény
lefutása párhuzamosan hullámos, vastagsága 20— 60 m. Neustift és Schlaining

között 3— 5 km hosszú, a palákat átszel telér halad végig, többszöri oldal-

elágazással. Két ftelér van, kissé eltér 65— 75° és 60— 70°-os dléssel; a két
telér DK-i irányban találkozik s egyetlen telérré egyesül. Ez áttöri a mész- és

kloritpalát, st a fed csillámpalát is, de csak a kloritpalában érctartalmú, a

többi kzetben medd (kvarcitos-kalcitos, helyenként baritos).

A telérhasadékot 2—50 cm-es, uralkodóan vaskos-tömeges, helyenként
kristályos antimonit tölti ki, néhol bséges limonit kíséretében. Üregek, druzák
ritkán fordulnak el. Kísér ásványok : kvarc, kalcit, hintett pirít és barit.

Az érc a telér mentén szabálytalanul oszlik meg : a szulfidtartalom növek-
szik-csökken, néhol a telér teljesen ki is ékeldik. A kísér palazóna lágy, bom-
lott, sárgás-vöröses. A hasadékrendszer metszéspontjaiban az érces kitöltés

jelentsen feldúsult. A neustift-kurtwaldi ércvonulatot fiatalabb szerkezeti moz-
gások darabolták el és szintbeli eltolódásokat okoztak. A telérek legnagyobb
vastagsága 1,50 m. Átlagban 20—30 cm. Vannak telepszer elágazások is,

melyeknél az érc a pala lapjai közé nyomult s a palásság síkjában elnyúlt lencséket

alkot. A goberlingi lelhelyen kvarcit-fillit, agyagpala a kísér kzet, máslrol

homokk vagy konglomerátum. A bezáró kzet tehát teljesen azonos, ami az
ércképzdésnek a hegységképz mozgásoknál fiatalabb korára utal.

Az antimonit a magasabb szintekben különböz Sb-oxidokká alakult át.

A szalónaki bányákban e másodlagos érceket fejtik. Az ausztriai antimonérc-
telepeket, viszonylag magasabb szintekben, vas- és mangánércek is kísérik.

Mangánérc fordul el a Kis Plischa D-i és DNy-i lejtin ; Schönautól D-re, Mönch-
meierhof (Barátrnajor)-tól ÉK-re, Rumpersdorftól ÉÉNy-ra, Goberlingtl K-re,

Königsbrunntól ÉNy-ra s több más helyen. A mellékkzet zöldpala, vagy kvarc-
fillit. A zöldpalában egyébként limonit és pirít jelenik meg. Limonit Áltschlaining-

tól K-re és ÉK-re, Rauriegeltöl ÉNy-ra
;

pirít Königsbrunn környékén, a szer-

pentintömeget borító kloritpalák kíséretében fordul el, fleg ÉÉNy—DDK-i
törésvonalak mentén.

A hegység K-i oldalán ugyancsak kvarcfillitben jelenik meg a Mn-érc és

limonit, zöldpala szomszédságában. így limonit Kszegtl ÉNy-ra, a Gyöngyös-
patak jobbpartján, továbbá a hegység É-i peremén Pálkútnál, D-en Rrotriegel-

nél. A velemi Vidhegy K-i lejtjén piroluzit és limonit.

A Velem-környéki érckutatások célja az volt, hogy az osztrák érctelepekkel

azonos, szerkezeti és kzettani viszonyok esetleges felismerével határozottabb
nyomokat hámozzon ki. A velemi Vidhegy DK-i lejtjén mélyített kutatóaknák
egyelre csak kvarcitlencsékhez kapcsolódó piroluzitot tártak fel.

Ércképzödési és teleptani viszonyok

A Kszegi-hegység Ny-i oldalán lév érctelepek, antimon-mangán-rézércek
keletkezési kérdései már a múlt század 70-es éveitl foglalkoztatták a kutatókat.

Schnablegger (1) szerint érchozó a mész volt. Az antimonércet
karbonkorú vegyi üledéknek tartotta.

V a c e k (2) az ércet kloritpalával hozza összefüggésbe. Szerinte az Sb-
érc elsleges, résztvett a fiatalabb hegymozgásokban, ezétt a nagyobb anti-

monit-oszlopok hajoltak, siklatás révén görbültek. Elsdleges a kvarc és pirít

is, mely a telep-teléreken kívül a palássággal egyez, néha attól eltér fészkek-
ben is megjelenik.

S c h m i d t (3) szerint a neustifti és goberlingi érc kisebb-nagyobb fész-

kekben, erekben fordul el, mindig bséges kvarccal. A szulfidérc megjelenését
illeten a fillit-csoportba' tartozó kloritpalának tulajdonít fontosságot. A kurt-
waldi grafitos palában az Sb-ércet kvarcon kívül cinnabarit, pirít, kalcit kíséri.

Hinterlechner (5) az antimonérc képzdését karbonkorinak tartja

s a schlainingi (szalónakii elfordulásokat részletesen ismerteti. R a n d a t (6)
a Kszeg-Rohonci hegység Ny-i részének földtani felépítését, hegységszerkezetét

25 Földtani Kö/lönv — 8,6
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tanulmányozta. A mangánérc a hegység Ny-i és É-i lejtjén fleg grauwackehoz
kapcsolódik s kolloidális oldatokból csapódott ki. Fleg kvarcit üregeiben helyez-
kedik el, gyakran porszer.

R 0 c h a t a (5) a schlainingi bányamvek egykori igazgatójának adatai, H i n-

terlechner szerint, bár nem közölte, igen értékesek. A fed kloritpalát rések, i

hasadékok járják át, s ezeket tölti ki az Sb-érc. E repedések a feküt alkotó mész-
*

csillámpalába is behatoltak s érctartalmúak. Másodlagos jelleg feldúsulás a
résrendszer metszpontjaiban következett be.

1947—48 évi felvételi jelentéseikben Földvári, Noszky, Sze-
bényi. Szentes (8) a bonyolult felépítés hegység szerkezetérl, kzet-
tanáról s hasznos nyersanyagairól összefoglaló képet nyújtottak. A velemi
mangánércelfordulást nem említik. ,,Antimonitos”-telértörmelék^t a Vidhegy
K-i lejtjén találtak, de ezt odahordott anyagnak tekintették. Kutatásaik szál-

ban álló érc feltárására nem terjedtek ki. '

A Vidhegy DK-i lejtjén végzett kutatásokból és ásvány-kzettani vizs-

gálatokból a következ megállapításokat szrhetjük le :

A feltárt Mn-érc eredete szorosan összefügg a Kszegi-hegység kzeteit
létrehozó karbon tengeri üledékképzdéssel. Az ércet bezáró selymes pala, kvarc- •

fillit, kzettani jellege alapján, ingadozó mélység partközeli sávot jelez. A Mn-
tartalom bizonyos fokú feldúsulása helyenként már e sekély tengeri üledékekben
bekövetkezett. A közepes méret és ionpotenciálú Fe- és Mn-ionok a lepusztulás
öveiben felszabadultak s a parti meszes-agyagos-homokos üledékekben halmo-
zódtak fel. A lúgos vízben a közeg redoxpotenciáljától és pH-jától függen, a
könnyen oldódó Mn- és Fe-vegyületek aránylag hamar kicsapódtak.

Az üledékekbl a hegységképzdés késbbi fázisaiban különböz típusú í

epizónális fillitsorozat alakult ki (agyagfillit, kvarcfillit, mészcsillámpala stb.). _•

A préseldésnek lassanként enged, palás szerkezetet felvev üledéksorban
emelked hmérséklet kovasavas oldatok keringtek, amelyekbl a kvarc és a
különböz Mn-oxidok egyszerre vagy közel egymásután váltak ki. A nagyobb

'

kvarckristályok néha töredezettek s a képzdött résekbe Mn-oxidos oldat

hatolt. A könnyen oldódó Mn-vegyületek még oldatban voltak, amikor a kvarc
már kristályosodni kezdett. A vidhegyi mangánércterületre jellemz mangános
kvarcitlencsék kialakulása a palásodó kzetekben fokozatos átalakulás folyamata
alatt ment végbe.

Az oxidos Mn-ércek keletkezésein következ fázisokban zajlott le:

1. Bázisos és ultrabázisos eruptív kzetek szerpentinné alakulása mély-
hidratáció útján.

2. Fe—Mn-tartalmú színes ásványok elbomlásakor szabaddá vált nehéz
fémionok vándorlása a peremi medencék üledékeibe.

3. Lúgos oldatból oxidércek elsdleges felhalmozódása az agyagos-meszes-

homokos üledékekben. Üledékes mangánfelhalmozódás a szerpentintömeg lejtin,

a vonulat csapásirányában.

4. Az üledékek epimetamorfózisa. Kovasavas, fémtartalmú oldatok ,

szivárgása. A Mn-érc másodlagos feldúsulása a palásság síkjában elhelyezked

fészkekben, lencsékben, telérekben a kering oldatokból.

5. Az érces palaösszlet újabb gyrdése késbbi hegységképz mozgások
hatására.

A velemi Mn-érc eredete a Kszegi-hegység töbhi peremi elfordulásához,

hasonlóan, epizónális metamorfózissal függ össze. Hasonló eredet Mn-feldúsulás

van pl. az Ardennekben szilúr-palákban.

Szembetn jelenség, hogy a velemi Mn-érc mészcsillámpala környezetben .

dúsult fel, ami megersíti az újabb vizsgálatok eredményeit. S u 1 1 i v a n (7)

megállapította, hogy a mangán - COi-tartalmú vízben ötszörte jobban oldódik,

mint CO 2 mentesben. A metamorfózis folyamata alatt kering hévvizek CO 2
-

tartalma meggyorsította a Mn kioldódását az üledékekbl. Felhalmozódás ott
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íj
következett be, ahol a Mn-tartalmú oldat útját vízrekeszt, agyagos üledékek
zárták el. Valóban a velemi Mn-érc lágy, selyemfény agyag- és mészagyagfillit

fels szintjében dúsult fel, szétszórt lencsék alakjában.

Karbonátos oldatokból, mint ismeretes, nem képzdik közvetlenül kris-

tályos Mn-oxid. Híg oldatból elbb ion-diszperz fázisban oxihidrát, majdkolloi-
dális oxid-szól keletkezik s ebbl válik le, bséges 0 jelenlétében, az oxid vagy
szuperoxid. Általában elbb MnO, majd MnO^ képzdik. A velemi Mn-érc el-'
fordulások (manganomelán, piroluzit) e folyamatokat rögzítik.

Mállás folyamán a Fe (OH),-szól pozitív, a Mn (OHji-szól negatív töltést

nyer. Az elbbi anionokat, az utóbbi kationokat adszorbeál. Ezért fordul el,
‘I hogy oxidos, hidroxidos Mn-ércekhez gyakran Ba, Li, Co, Cu, Pb járul.

Metamorfózis alatt más a Mn magatartása, mint a Fe-é. A vasvegyületek
oxidokká (magnetit, hematit), vagy szilikátos, esetleg karbonátos ásványokká
alakulnak. Okkerré válásuk utólagos mállási folyamatok eredménye. Á Mn
kovasavas oldatokban vándorol, s ha a fizikai-kémiai viszonyok megfelelek,
kvarccal egyidejleg válik ki, amint ezt a Velem-környéki elfordulásoknál
tapasztalhatjuk.

A velemi kvarclencsék mérete, kivételesen éri el az 1 m-t. Hossztengelyükkel
a palásság irányában helyezkednek el. Néha az egyszintbe es lencséket vékony
kvarcerek kapcsolják össze. Résztvettek a palaösszlet gyrdésében is, tehát
anyaguk rejtetten képlékeny kzetben halmozódott lencsékké. Késbb, mint
kemény magok, a redképzést is irányították.

Színképelemzés a velemi Mn-ércben antimon jelenlétét is kimutatta.
A recski ércvizsgáló laboratórium a beküldött mintaanyagban 1% Sb-t álla-

pított meg.

Eddigi kutatásaink csak a felszínközeli oxidációs övre terjedtek ki, szulfid-

ércet nem érintettek. Már régi szerzk is utaltak rá, hogy ha szulfidérc (anti-

monit, stb.) a K-i oldalon is elfordul, ez a Ny-inál, ismert hegységszerkezeti okok
miatt, mélyebb szintben jelentkezhetik. Szulfidos ércesedés, osztrák példák
alapján, esetleg a Vidhégy körüli zöldpala kíséretében, azok mélyebb szintjei-

ben remélhet.

jísvánjüani vizsgálatok

j
A velemi Vidhegy mangánérce két élesen elhatárolódó típusra különíthet

(

el ; 1 . kristályos, szemcsés-lemezes piroluzit és 2. laza, porszerü manganomelán,
ill. kriptomelán.

1 Az érc kristályhalmazai kisebb-nagyobb üregekben jelennek meg. A táblás

{ kristályok mérete általában 1—2 mm. Kivételesen 5—6 mm-es lemezek is elfor-
i dúlnak. Szürkés-fehérek, ezüstös fémfények, néha barnás, vagy kékes, acélszürke

^
árnyalattal. A kristályok gyakran sugaras csoportokba rendezdtek s ilyenkor

t antimonitra emlékeztetnek. Eddigi félreismerésüket fleg ez okozta. A nagyobb
í kristályegyének széleiken szétforgácsoltak.

A mangánérc elfordul 5—6 m-es mélységben 20—60 cm átmérj, sza-
: bálytalan fészkekben is, melyeket barnás-fekete, porló Mn-ásvány tölt ki. Á fekete

> anyag manganomelánnak, a barnás, szennyezett rész kriptomelánnak bizonyult.
' Mindkett olyan mangánoxid, mely kolloidális alakban csapódott ki s vizet is

J tartalmaz. Néha üregek falát vonják be bársonyos bevonatként,

j

A kristályos mangánérc mindig fehér, lilás, vagy sárgás-fehér kvarccal
szövdik össze. A lencsék friss törési felületén hártyaszer, lemezes bevonatok
észlelhetk. E jelenség azt bizonyítfa, hogy a kvarc megszilárdulásakor a mangán-
vegyület még oldatban volt. Lencsékben a hosszú oszlopos kvarckristályok vagy
csoportok mechanikai hatásra összetörtek s a szabálytalan lefutású részeket
piroluzit tölti ki. Egyes lencsék körzetében sajátos, laza, fehér-sárga-téglavörös
bomlási termékek találhatók.

-. 5*
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Összefoglalás

A Vidhegy DK-i lejtjén 4—10 m-re mélyített 21 kutatóakna mindegyiké-
ben sikerült érctartalmú kvarclencséket feltárni. A lencsék érce uralkodólag
piroluzit. Néhány aknában szabálytalan fészkekben laza, fekete manganomelán
és rendkívül finomszem, szennyezett kriptomelán került napfényre. Ez utób-
biak fém Mn-tartalma 49,19%. (Elemz : G u z y K. - n é.)

A kutatóaknákat az átlag 240/20° dlés lejtn telepítettük, egymástól
40—50 m távolságra, ÉNy— DK-i csapásban. Az érclencsés telepvastagság K-i
irányban növekszik.

Megállapítható, hog>" a Kszegi-hegység K-i és Ny-i lejtin lév Sb- és

Mn-ércek eredete eltér. A Ny-i lejtkön mutatkozó Sb-érc túlnyomó része a
palaösszletet 60— 70°-os dléssel átszel telérekben jelenik meg. Keletkezésük
nyilván utómagm.ás mködéssel függ össze. Több kilométeres törésvonalak men-
tén váltak ki kisebb hmérséklet hidrotermákból. A jugoszláviai antimon-
ércek is szerpentinekkel vannak genetikai kapcsolatban. A telérek folytonos-
ságát utólagos hegységszerkezeti folyamatok szakították meg.

Az újharmadkorú vulkánosság (fleg bazalt, andezit), régebbi feltevésekkel

ellentétben, nem tekinthet ércszállítónak, mert az ausztriai és dunántúli bázisos

kitörési kzetek sehol sem hoztak felszínre számottev szulfidos érceket.

Velem környékén, a Ny-i oldal ércelfordulásaihoz hasonlóan, oxidos
mangánércváltozatok kerültek napfényre. Minden valószínség szerint bázisos

eruptivumok színesásványainak bomlási termékei s mint ilyenek már a kristályos

palák eredeti üledékanyagában felhalmozódtak. A késbbi metamorfózis folya-

matai alatt a fémvegyületek nagyrésze újra mozgékonnyá vált s a palákká
alakult üledékekben, a palásság síkjával párhuzamosan, lencsékben, fészkekben
halmozódott fel. Szállító közegként kovasavas oldatok szerepeltek. Az érc szét-

szórt kifejldése miatt nem mürevaló. Keletkezés szempontjából a vidhegyi
Mn-ércelfordulás a hegység Ny-i és É-i oldalán nagyobb számban jelentkez,

de kétségkívül azonos eredet mangánoxid felhalmozódások K-i ismétldése.
A Vidheg}^ DK-i alján, a község Nj'-i végénél vasokker-kiválású forrás is

fakad. Anyaga a mangánéval rokon eredet, a palák vastartalmú ásványainak
bomlási terméke.

A metamorf kzetövek ásványos összetételének különbözségét elsdleges
anyagi adottságokon kívül egj'es elemek, illetleg vegyületeik migrációja idézte

el. Ennek következménye bizonyos fémvegyületek helyenkénti feldúsulása.

A nehéz fémionok (Fe, Mn) már eredetileg sem egyenletesen oszlottak el az üle-

dékekben, hanem bizonyos meghatározott kzetfajtákban vag>^ azok kíséretében

másodlagosan dúsultak fel.

Az aránylag közepes méret és ionpotenciálú Fe- és Mn-ionok már a lehor-

dási területek mélyebb szintjeiben kicsapódtak s hosszabb id alatt feldúsultak.

Megállapítható, hogj' a mangánérc f kísérásvánj^a fehér kvarc s ez szoros

kapcsolatban van az érckiválással. A kett együtt vándorolt s helyezkedett el

a palássági lapok közé ékeld lencsékben. Az érces kvarclencsék olykor össze-

függ lencsesorokba rendezdtek s a késbbi gyrdésekben is résztvettek.

A kvarc legtöbbször kataklasztos, a törések réseibe mangánoxid hatolt.

A velemi érckutatás tisztázta a téves, antimonit jelenlétére utaló feltevé-

seket. Antimonitnak a hozzá hasonló lemezes-sugaras piroluzitot tekintették.

Ilyen értelemben a Vidhegy nagyhír antimonbronz-öntvényeinek kérdése is

új mag}’arázatra szorul. Ha ugyanis az antimonbronz helj kohászatát el is

fogadjuk, amit világszerte ismert leletek (10) igazolnak, valószín, hogy nemcs^
a rezet, hanem az antimont is máshonnan szállították. Az antimonitot talán

a szalónaki lelhelyrl.
A kutatásokkal az ércnyomok képzdési és települési körülményeit alapo-

sabban megismertük. Továbbiakban az ausztriaihoz hasonló hegységszerkezeti

és ásványképzdési viszonyok kipuhatolása fontos, esetleges szulfidércek fel-

derítése célj^ól.
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JlCHrbC-Tb 3. :

MecTopoM<AeHHe MapraHueeoH pyAW b KécercKHX ropax

Ha ociiOBamm c.ieAOB pyflbi b KécercKiix ropax f)bbaa iiaMara paaneAKa iia pvAi>i.

Abtop oniicbiBaex reononmccKvio cxpyKTypy ii TeKTommecKiie ycnoBiiJi oöjiacxH. Oh
aamiMaexcH yc,xoBHH,MH renexiiKii pyA, Kaic ii saHOKaAiii ii npnxOAHx i< aaKJUOMemno,
Mxo BCK'pbixaM xyp({)aMii AuipranueBaH pvAa xeciio CBHoaHa c nepxHeKapfioiionbiM Aiop-

CKHAi ocaAKOofípaaoBamieAi. B c.iaimax b bhac -thiib ii rne3A BCxpeMaioxcíi iiHponio-

311X II AianraHOAieJiaii (i<pimxoAie.iaii). Oh ii3.iaraex reojioniuecKiie npoueccbi, npoiicxo-
AiiBiBiie B necKO.TbKiix (Jiaoax.

An Oceurrenee of Manganese re in tho Kszeg Mountains

by E. LENGYEL

The Eastern Part of the Kszeg mountains consists of phyllites, quartz-
phyllites, calcareous mica schists and green schists, converted int crystalline

schists from paleozoic sandy calcareous-marly sediments and volcanic tuffs.

The crystallization does nt reach a great extent and the schists belong to
the rangé of the epizone.

In the environs of the viliágé Velem the deepest level is formed by green
schists and phyllites. The oxide and sulphide ores of this part of the mountains
are attached partly to phyllites, partly to calcareous mica schists.

In the structure of the mountains there can be determined two principal

fracture lines, one of which is an older longitudinal fracture directed from WSW
to ENE, the other a younger transversal one directed from N to S. The present
shape of the mountains has been developed by intensive folding and later on by
fracturing. The Kszeg mountains are sooner a detached part of the Bohemian
massif, than an Eastern part of the Alps.

The genetic and depositional conditions of the Eastern wing of the moun-
tains are identical with those of their Western part. The disclosed manganese
re is closely connected with the marine sedimentation of Upper Carboniferous
age which produced the Kszeg—Rohonc mountains. The enrichment of the
Mn-content has regionally already taken piacé in these n''ritic sediments.
In the zones of erosion the Fe and Mn ions, having a médium radius as well

as a médium charge, came off and accumulated in the sandy-calcareous-clayey
sediments of the shore. In accordance with the redox potential and the p/f of

the médium the easily forming compounds of Mn and Fe precipitated relatively

quickly in the basic water.

In the course of orogeny the sediments metamorphosed int epizonal schists

and at increasing temperatures quartz and Mn-oxides precipitated from the
circulating siliceous Solutions. During the metamorphism the Mn-ore,
together with the quartz, crystallized in the form of lenticular bodies.

In the prospecting shafts, having an average depth of 10 m, there have
been unearthed crystalline pyrolusite and loose, powdery mangáno-
mé 1 a n (cryptomelan). The latter appears in irregular pockets of 50—60 cm
and does nt contain quartz. It precipitated in colloidal form and contains somé
water too. The content of metallic manganese amounts to 50% ;

converted int
MnO the value totals 77%.

The prospecting in Velem has cleared the opinions on the re of this occu-
rence as well as the geochemical processes of enrichment and established the
generál direction of subsequent researches.
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ÚJABB SZEBKEZETVIZSGÁLATOK AGYAGPALÁKON
A BÜKKHEGYSÉG DÉLI BÉSZÉN

MÉSZÁROS MIHÁLY*

Nemrégiben Szebényi L. ésPantóG. a bükkhegységi agyagpala-
osszletben a palásságtól eltér eredeti rétegességet ismertek fel. 1952 szén néhány
hetet töltöttem a Bükkhegységben és kzetszerkezeti megfigyeléseket végeztem
a települési viszonyok pontosabb megismerése céljából.

A megvizsgált terület zöme az eger— miskolci müút közvetlen környékére
esik a 29. km-ktl a répáshutai út torkolatáig. Rakottyás-kút—Lajposfert—
Táskás, valamint Imók—Lökbérc vonalai voltak a hosszanti gyjtési szelvé-

nyek. Harántirányban a Rakottyás-kúttól a mútig tartó és az attól É-ra húzódó
völgyben gyjtöttem mintákat.
X A már helyszínen is mérhet eredeti rétegdlés általában nagyon kevés.

Az eredeti rétegzdés többnyire csak megfelel elkészítés után kerülhet vizs-

gálatra. Minden begyjtött mintát az eredeti dlést jelz sávokra és palásságra
nagyjából merlegesen kell frészelni, majd a palásság síkjában felületét meg kell

csiszolni. Az eredeti dlés így két egymásra többé-kevésbbé merleges síkon
jól láthatóvá válik. Ez a dlés azonban laboratóriumban csak akkor mérhet,
ha a minták természetes helyzetét is fel tudjuk újítani. Ezért tájolt mintákat
gyjtöttem, melyek fels felületén a palásság csapás- és dlésirányát, valamint
dlésszögét még kibontásuk eltt megjelöltem. Külön feltüntettem, ha a palásság
csapása és dlése csak a minta alsó lapján volt mérhet. Az eredeti rétegzdés
a palásság síkján sötétebb és világosabb, fényl, vagy tompább fény csíkok
alakjában jelentkezik ; sokszor keresztrétegzdés is megállapítható.

A gyjtés folyamán nyilvánvalóvá vált, hogy a rétegességnek a palásságtól
eltér volta az egész palaterületen általános jelenség. Azonban az agyagpala
gyakran mállott, helyenként pedig ersen kihengerelt, rostosán, vagy morzsásan
szétes ; ennek következtében eredeti rétegzdése nem mindig ismerhet fel.

A laboratóriumi mérések els lépése a minták eredeti helyzetének fel-

újítása. Erre a célra az 1. ábrán bemutatott dlésbeállító készüléket szerkesz-
tettem. A mintákat 360°-ra beosztott, forgatható korongra szerelt, egyik éle

4

1. ábra.

• Eladta a M. Földtani Társulat 1953. február 25-i központi eladóülésén.
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Jelmagyarázat: Ferde vonalkázás: agyagpala
Vízszintes „ : kovapala
Függleges ,, : világos mészk
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3. ábra.

Jelmagyarázat: Ferde vonalkázás: agyagpala
Vízszintes

,, : kovapala
Függleges „ : világos mészk
Szaggatott vonal : rétegboltozat
Vékony ponttal
szaggatott vonal : rétegtekn
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körül 90°-ig emelhet és süllyeszthet, téglaalakú lemezre ragasztjuk fel plasztilin
segítségével. A mintán feltüntetett csapásvonalnak a lemez rövidebb, a dlés-
vonalnak pedig a lemez hosszabb élével kell párhuzamosnak lennie. A készülék
tengelyének É-i irányba való betájolása után a korongot a minta dlésének
irányába forgatjuk, a dlés szögét pedig a lap megfelel elhajlításával állítjuk
be. A készülék természetesen a földtan számos más ágában is alkalmazható,
ahol irányított minták vizsgálatára van szükség.

Minden egyes mintát megvizsgáltam abból a szempontból is, hogy átbuk-
tatott^ vagy szabályosan települ rétegekbl származik-e. A palásság síkjával
eg^'ez felületi csiszolat u. i. a különböz szögek alatt befutó rétegek metszetét
adja. Ezen a síkon jól megfigyelhet a rétegek szemcsenagyság-eloszlása, amibl
a fekv és fed oldalra lehet következtetni. S h r o c k szerint a fed homokos
mikrorétegek mindig éles határral következnek az alattuk lév agyagos, finom-
szemcséj mikrorétegekre. Fölfelé viszont a homokos rész fokozatosan fino- •

módik agyaggá. Erre az agyagos részre aztán ismét éles határral következnek
az új mikroréteg durvább homokszemcséi.

A rétegek fekvjét tehát aljukon az élesen elkülönül homokos részek, a
fedjét pedig a fokozatos finomodással kialakuló agyagos sávok jelzik. Más
szavakkal : a finomodás iránya egyenl a fiatalodás irányával.

Számos minta felületi csiszolatán sikerült megállapítanom, hogy a minta-
vételi hely agyagpala rétegei átbuktatottak. Ezeket a szabad szemmel is meg-
állapítható tényeket irányított vékonycsiszolatokon is ellenriztem.

^

A mérési eredményeket a mellékelt vázlatos térképek szemléltetik. A 2.

ábra a^ terepen mért palássági adatokat tünteti fel, a 3. ábra pedig az eredeti
rétegdléseket ábrázolja.

A palásság nagyjából egyöntet, É-i dlése a térképen is szembeötlik. Az
eredeti rétegdlés els rátekintésre rendszertelen eloszlásúnak látszik. Alaposabb
vizsgálat azonban érdekes felismerésre vezet. A dlések adataiból K—Ny-i csa-
pású, párhuzamos teknk és boltozatok vehetk ki. Az eg^dk boltozat a Kolos-
hegyen s a Lökbérc É-i csücskén át húzódik NyDNy—KÉK-i irányban. Tle
D-re a Lajposorom területe nagy teknnek felel meg, mely az elbbi boltozattal
párhuzamosan a Lökbérc felé folytatódik. A lajposoromi teknt egy újabb
K— Ny-i boltozat zárja le. Átbuktatott rétegek különösen az eger—miskolci út
egy szakaszán mutatkoznak. A mút feltárásain át készített vázlatos szelvény

I ^

EEK
20

4. ábra.

Szelvény az eger —miskolci mút feltárásain át eredeti rétegdlésekbl szerkesztve.

az eredeti rétegezdés egyenl hajlású gyüredezettségét mutatja. (4. ábra.) Az apró
redk a térképen is jelölt kicsiny világos mészkrög keményebb kzetanyagán tor-

lódtak fel jellegzetes, átlagosan D-i irányú áthaj lássál. A terület rendszertelen

dlései a kaptafául szolgáló mészkrögön redzd agyagpalval mag^’^arázhatók.

A palássági diagrammokból (5. ábra) kitnik, hogy a palásság az átlagos

É-i dléstl gyakran jelentsen eltér. Ebbl arra következtethetünk, hogy a

palásodás után fiatalabb mozgások léphettek fel, amik a palásságban mutatkozó
különbséget okozták. Ezek a fiatalabb mozgások töréses jellegek lehettek,

amit a számos litoklázis, s a területet átszabdaló vetcskék bizonyítanak.

Az eredeti rétegesség is ennek megfelelen átrendezdve vette fel mai helyzetét.

Hogy a palásodás után, de a fiatalabb mozgások eltt milyen .volt az eredeti

rétegzdés, a következképpen igyekeztem kipuhatolni. Kiszámítva az agyag-
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palák átlagos palásságát, feltételeztem, hogy a töréses jelleg fiatal mozgások
eltt ez volt az általános palássági irány. A készülék segítségével minden mintát
a palásság átlagos értékének megfelelen forgattam át. Az így megállapított
eredeti dléseket az 6. ábrán ábrázoltam. Ebben az esetben is K—Ny-i irányú
boltozatok és rétegteknk adódtak, melyek helyzete azonban a 3. ábrán lát-

I

5. ábra.

hatókhoz képest jelentsen eltolódott. Az így kapott boltozatok és teknk lefu-

tása sokkal egyszerbb és egyértelmbb, mint a fiatalabb mozgásoktól igénybe-
vett jelenlegi helyzetben. A legészakibb boltozat a Kissomhegyen át húzódik,
teknje a Koloshegjmél található. Ettl D-re egy újabb boltozat a Lajposormon
át jelölhet ki, mig a Táskás területén szinklinális húzódik.

Ezek alapján a terület hegységszerkezeti fejldésmenetében a következ -

mozgási idszakok és mozgásmódok különböztethetk meg : Palásodás eltt
az eredeti anyag redzdött. S z e b é n y i-vel ellentétben, aki aránylag lapos

boltozatokat mutatott ki, srbb mintavétel segítségével megállapítható, hogy
a területen viszonylag meredek redszárnyakból álló izoklinális redzés alakult
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6. ábra.

Jelmagyarázat ; Ferde vonalkázás : agyagpala
Vízszintes „ : kovapala
Függleges ,, : világos mészk
Szaggatott vonal : rétegboltozat
Ponttal szaggatott vonal: rétegtekn
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ki. Ezt palásodás és gyüredezés követte, aminek bizonyítéka a palaterületen
mindenfelé megtalálható számos apró, átbuktatott redcske. A palásodás és

gyüredezés után töréses jelleg mozgások léptek fel. Az els egyszer redket a
fiatalabb törésekben megnyilvánuló mozgások bonyolították és tagolták szét.

E mozgások idejére adataink nincsenek, csupán a mozgásmódok választ-

hatók szét. A terület kicsinysége miatt az egész Bükk-hegység szerkezetére vonat-
kozólag következtetéseket levonni nem lehet. Figyelemreméltó azonban, hogy
az agyagpalaösszletben kimutatható K— Ny-i csapású redk nagyjából párhuza-
mosak a Bükk északibb részein megállapított szerkezeti övék lefutásával. Fennáll
azonban annak a lehetsége, hogy az átlagos palássági iránytól való eltérést -

nem az említett, töréses jelleg mozgások okozták, hanem a palaterületen talál-

ható világos mészkrögök. Eszerint az eredeti rétegesség, szelvényen bemutatott
gyüredezettségéhez hasonlóan a könnyen gyrhet, mozgékony agyagpalák, az

átlagtól eltér irányban a mészktömböket körülvevleg palásodtak. Ezesetben
a töréses jelleg mozgási idszak nem volna bizonyított. Ha tehát jelenlegi vizs-

gálatokkal a kérdést nem is sikerült egyértelmen a terület kis terjedelme miatt
eldönteni, megoldást az egész Bükkhegység szerkezetének részleteiben való

kibogozásával párhuzamosan az egész palaterület összehasonlító szerkezeti

elemzésétl várhatunk.

-M. M e c a p 0 ui

:

HoBbie HCC.ieAOBaHHH Ha rjiHHHCTUX c.naHuax b rop. Eiokk

B ropax Biokk, b o-aacTu pacnpocTpaueHUbix r;inHHCTbix CJianueB, o6Hapy>KHBa-
nucb cneabi opuriinaabiiOH caoHCTOcxu OTK.non^iomeH nanpaBaeHHOCTu, b bhac ntc^iaHO-

TjiHHiiCTbix, ojree CBeT.ibix ii reMHbix no.ioc. Itpu JiaSopaTopHOM aHajiuse c noMOuibio
Heöo.ibuioro uucTpyMeiiTa öbi.na uSMepena ua copaHUbix opaauax, BOccTauoB.ieHHbix
B Hx nepBOuavaabHoe nonoweHiie, opHriinanbHaH BemiMUHa na'AeHiiH. Ilpii KaprorpaíjjH-

qetKO.M BOopawemiH naACHiiu noKasbiifeaHCb Kyno-Xbi u CK.iaAKii BB— 3-ro npocru-
pamia.

rioc.ne cnaHUeBaHiiB npoiicxoAU.Tn MOJiOAue Aun)KeHiiH rpemuHHOro xapaKxepa
B 3T0Ü oöaacTH, peByabTaTOAi KOTopbix BBaaioTCH, b oxAe.ibHbix cnyuaax, öoabuiHe
oxKiionenHH ox cpeAHePO HanpaB.xenuH c.xaHUeBaxocxu.

Ha AaHHbix opiininajXbHoro naACHua cnoeB, nBMepeHUbix Ha opasuax, noBepHy-
xbix pöpaxHO B opuriiiia.xbHOe noao>KeHue, o6Hapy>KuaiiCb xowe Kynoabi bocxomho-
aanaAHOro HanpaBaeHiia, ho ropaSAO npome, OAnosHaMHee.

Ha yKasamioü xeppuxopim Ha.\i yAaaocb o6Hapy>KHXb CjxeAyiomHe nepuoAbi u

I
ei-iAbi ABn>KeHHH : CK.xaAKOo6pa30BaHiie, npoHcxoAUBuiee H3 opnrnHaabHOH caoucxocxu

I

H noc.ieAOBanuieü nepiiOAOJvi CjaanueBanuH ii CK.iaAMaxocxH, b kohuc Koxoporo bch xeppn-
Topiui öbijia paaopBana MoaoAbi.uH, xpemuHHbiMH ABUjKeHuaMii.
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KÉT HAZAI ANDEZIT MÁLLÁSI VIZSGÁLATA

BIDLü GÁBOR*

Az építiparban komoly problémát okozott és okoz ma is az a jelensége
hogy látszólag jó nyomószilárdságú kzetek beépítés után igen hamar, alig pár
év alatt teljesen tönkremennek. A beépítés, ül. felhasználás körülményei erre
nézve nem adnak níagyarázatot, mert más kzet (esetleg máshonnan szármázó
azonos kzetfajta is) ugyanazon a helyen hosszú évtizedekig jól beválik.

Tekintve, hogy az ilyen meg nem felel kzet beépítése sokmilliós kárt
okozhat a népgazdaságnak és az 5 éves tervünk hatalmas beruházásainak élet*

tartamát ersen veszélyeztetheti, V e n d 1 A. akadémikus a Mszaki Egyetem
Ásvány- és Földtani Tanszékén célul tzte ki ennek a kérdésnek részletes vizs-

gálatát. Magyarországon hasonló vizsgálatot az 1930-as években Ven dl A.—
Takáts T. a dunabogdányi bánya kzetén már végzett (12). A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Mszaki Tudományok Osztályának támogatásával 1949-ben
újra megindultak ezek a vizsgálatok és jelenleg is folynak. A gyakorlati szem-
pontokon túl e vizsgálatoknak másik célja az volt, hogy a laboratóriumi mállás,

adataival esetleg hozzájárulhatunk néhány, ma még kevésbbé tisztázott üledék-

keletkezési kérdés megoldásához is.

A kísérleteknél elssorban azt vizsgáltuk meg, hogy egyes magmás kzetek
hogyan viselkednek az alkalmazott laboratóriumi kezeléssel. Ezúton esetleg

megtaláljuk a módját annak a gyors eljárásnak, ami a kzetek idállóságára
nézve kellen tájékoztat. Az els vizsgálati minták Magyarország két fontos

kbányájából származnak. A késbbiek folyamán majd sor kerülhet valamely
geológialag egységesebb terület kzeteinek teljes vizsgálatára is. A legels két

minta a szobi Malomvölgy és a visegrádi Mátyáshegy piroxénandezitje volt.

Mindkét kzet eléggé ismert feltárásból származik s manapság jelents mennyi-
ségben termelik ki, ill. használják fel. A malomvölgyi fejt kzete közismerten

kiváló kzet, míg a mátyáshegyi kzetet K o c h A. nem sorolja a legjobban

idálló kzetek közé (1).

A két minta kzet-földtani jellemzését az alábbiakban foglalhatjuk össze

:

A Szob-malomvölgyi külszíni fejtés a Csákhegy alsó, fekete szín, piroxén-

andezitjét tárja fel. A Csákhegy felépítésével már Szabó J. (2, 7), S z á d e c z k y
Gy. (3), Schafarzik F. (4), legutóbb Papp F. (5—6) foglalkozott.

Utóbbi szerint a Csákhegy dagadókúp, amely két vulkáni kitörésbl alakult ki.

Az els kitörés terméke az a sötét, hipersztén-amfiból-andezit, ami egyik vizs-

gálati mintánk volt, mig a következ erupciós fázisban ezt áttörte és föléje tele-

pült a világosszürke szín biotit-amfibol-dácit.

A visegrádi Mátyáshegy kzetét és a terület földtani felépítését szintén

többen vizsgálták. így K o c h A.. (1), V e n d 1 A. (8), Takáts T. (9), nap-

jainkban pedig Lengyel E. (10) foglalkozott a terület felépítésévek

T a k á t s T . szerint a kzet amfibólos-hipersztén-andezit, amelyet több kfejt
tár fel a Mátyáshegy különböz részein.

A két kzet ásványos összetétele közel azonos. Uralkodó elegyrészeik is

azonosak, csak mennyiségi különbség van köztük.

A malomvölgyi kzet frissen acélkék, ami állásban megfeketedik. Szabad

szemmel megfigyelhetk a kzetben az amfiból fekete oszlopai, fényl biotit és

* El.iadta a M. Földtani Társulat Geokémiai Szakosztályának 1953. jan. 21.-i szakülésén.
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szürkés földpátkristályok. Mikroszkóp alatt a mikroholokristályos porfíros

szövetben a porfíros kiválások közül legnagyobb mennyiségben a labrador-

típusú plagioklászok vannak, mintegy 34 térfogat %-ban. Az amfiból és hiper-

sztén kisebb mennyiségben található. A fentieken kívül a porfíros kiválások
között biotitot, kloritot is találunk. Az egyes elegyrészek üdék, nem korrodáltak.

A visegrádi Mátyáshegy kzete friss állapotban kékesszürke szín, de
színe a levegn állva szintén megsötétedik. A szürkésfehér földpát, fekete priz-

más amfiból és fekete hipersztén szabadszemmel is látható benne. Mikroszkóp
, alatt a holokristályos porfíros szövetben jól megfigyelhetk a korrodált labrador-

földpátok, repedezett hipersztén és egy-egy amfiból foszlány.

!

A két jellemzést összetéve látható, hogy e kzetek fleg az elegyrészek
megtartási állapotában különböznek egymástól. A két kzet kémiai összetétele

szintén közel azonos. Eltéren viselkednek azonban, ha különböz oldószerekkel
kezeljük ket.

I Az oldási kísérletekben a frissen kifejtett üde kzet porát használtam fel.

I
A kzet porítása azért volt szükséges, hogy a szemcsék lehetleg egyenletes

I nagyok legyenek (0,06—0,02 mm szemcseátmér), illetve a fizikai felajprózódás

j hatására aktivizálódjanak a szilikát-rácsok, amint azt A d a m c s i k K. A. (11)

)
vizsgálatai kimutatták. Lényegileg hasonló folyamat játszódik le a természetben

I

is a fizikai mállás során. Az eredmények könnyebb összehasonlíthatóságáért az
oldásokhoz használt kzetport a fontosabb alkotórészekre megelemeztem ugyan-
azokkal a módszerekkel, amelyekkel a kioldott alkotórészeket határoztam meg.

j
Az oldási kísérleteket hazai gyártmányú „Pyrover”-üvegbl készült Erlen-

1 mayer lombikban végeztem, amelyeket az oldószer töménységének állandósí-

8 tására visszacsepeg htvel láttam el.

; A felhasznált oldószerek részben olyanok voltak, amelyek a kzetre a ter-

t mészetben, illetve felhasználásuk során is hatnak : desztillált víz, C02-vel telített

I

desztillált víz, 3%-os citromsavoldat (gyökérhatás tanulmányozására), karbamid-
oldat és hügysav-oldat. Részben olyan vegyszereket is használtam, amelyek a
természetben ritkán szerepelhetnek csak, akkor is lényegesen nagyobb hígítás-

ban, viszont a laboratóriumi oldást ezekkel igen jól lehet tanulmányozni. Ezért
alkalmaztam az oldásnál tömény sósavat is, mint a legersebb laboratóriumi
oldószerek egyikét. A reakciók gyorsítására melegítést alkalmaztam. Az oldó-

!

szerek kiválasztásánál figyelemmel voltam ’S i g m o n d E., V e n d 1 A.,

D y e r B., Prj anisnikov D., S k a 1 o v B. A., Kudashevés mások
lí vizsgálataira. A talajminták vizsgálatánál ’S i g m o n d E. ajánlja a tömény
I

sósavas oldást, a híg savakkal (híg HCl-vel) való oldást az orosz kutatók, D y e r

I a citromsavat. Desztillált vizet és széndioxidos vizet igen sok kutató használt.

I
Karbamid-oldattal V e n d 1 A. (12) kezelte a kzeteket. Híg kénsavas oldat

{ a talajtani vizsgálatok során nem használatos, bár a természetben, különösen

(
nagyvárosok levegjében, ilyen gázok is elfordulhatnak. A talajminták oldá-

sával kapcsolatban az egyes fenti oldószerek hatását a talajban lév ásványokra
Ven dl A., Stremme és Aarnio tanulmányozták. Stremme és

Aarnio megállapította, hogy a sósavas oldás elbontja az üde anortitot, leu-

citot, nefelint, augitot, olivint, ortoklászt stb. V e n d 1 A. (13) szerint már
; egy órás cc. sósavas fzés teljesen elbontja a biotitot, kloritot, apatitot, augitot
i és csak a turmalin, epidot, hipersztén, cianit, rutil, cirkon, gránát marad érin-

tetlenül a homokos talajmintában. A kezelések után visszamaradt kzetport
mikroszkóp alatt megfigyelve, az elbontott ásványok csoportjában hasonlót
tapasztaltam.

1 Az oldási id igen különböz volt. A gyengébb oldószereknél kb. 2 hét, az

j

ersebb savaknál 5 nap, mig a tömény sósav esetében 24 órán át melegítettem a

I

mintákat 300 ml oldószerrel forró vízfürdn. A bemért kzetpor mennyisége
általában 5 gr volt. Kivételesen a széndioxiddal telített desztillált vizes oldat
esetében 1 liter oldószert alkalmaztam 20 gr kzetporra és a minták vizsgálatát

autoklávban végeztem 0,2 atm. széndioxid túlnyomáson.
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I

A mintákról a megfelel melegítési
id után az oldószert leszrtem Schlein-
cher— Schüll-féle fehércsíkos szrpapí-
ron. A szrn visszamaradt anyagot forró

desztillált vízzel háromszor átmostam
és a szüredékeket egyesítve elemeztem
meg. Az oldási idk változtatása abból
adódott, hogy igyekeztem a gyengébb
oldószerekkel is az egyszer analitikai

módszerekkel még mérhet mennyiség
anyagot kioldani a kzetbl.

Az egyes oldószerekkel kioldott

mennyiséget az oldáshoz használt ande-

,
zitmennyiségének súlyszázalékában ki-

fejezve tntettem fel az I. sz. táblá-

zaton.

Az egyes oldási eredményeket ösz-

szehasonlítva azt láthatjuk, hogy a kiol-

dott SÍO2 mennyisége a szobi kzetnél
két esetet kivéve, mindenütt nagyobb,
mint a visegrádinál. A desztillált vizes

kísérlet érdekesen mutatja azt, hogy a

mátyáshegyi kzetet a víz jobban meg-
támadja és a szilikátjai könnyebben bom-
lanak, mint a szobi kzetéi. A többi oldó-

szer nagyobb oldóhatása a szobi kzetre
azzal magyarázható, hogy a szobi kzet
nincs annyira kilúgozódva, megtartása
üdébb.

Az alumínium és vas mennyisége
az elemzett oldatokban közel azonos,

ha figyelembe vesszük a bevitt anyag-
mennyiségeket. Ugyanezt tapasztaljuk a
kalcium esetében is, kivéve a desztil-

láltvizes és karbamidos oldásokat, ami
szintén a mátyáshegyi kzet bomlot-
tabb voltára mutat. Igen eltér a magné-
zium és az alkáliák viselkedése, ami
ugyancsak a mátyáshegyi kzet kisebb

ellenállásáról tanúskodik.

Az eddigi két vizsgálatsorozatban

nyert összes kioldott anyagmennyiség
alapján úgy látszik, hogy a kzet id-
állóságára vonatkozóan a sósavas és desz-

tillált vizes kezelés nyújt jó tájékozta-

tást, vagyis e két hatóanyaggal szemben
tanúsított kisebb oldhatóság a jelzje

a jobb idállóságnak. Az elvégzett két

vizsgálat azonban ennek a megállapítá-

sára még nem elegend, ezért tovább
folytatjuk a kísérleteket más kzetek-
kel is.

A fenti vizsgálatok mellett még a

fizikai tuljdonságait is megvizsgáltuk

a két mintának, ami azt mutatta, hogy
a mátyáshegyi kzet kevésbbé kopás-

k

s.
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álló és a kapilláris vízfelvétele is jóval nagyobb, mint a szobi kzeté. (II. tábla.)

A nyomószilárdsági érték száraz állapotban mindkét kzetnél majdnem azonos,
nedves állapotban azonban a mátyáshegyi kzet nyomószilárdsága lecsökken
az eredeti 65%-ára, Kertész P. vizsgálatai szerint. A szobi kzetbl nedves
nyomószilárdsági vizsgálat még nem készült.

II. táblázat

Napok
S2áma

Felvett víz menny 1 s é g e

üde

Szobi

mállóit üde

Mátyáshegyi

mállóit

1 1,55% 2,48% 1,15 % 4,68 %
15 2,08 % 2,80% 2,60% 4,79%
110 2,09 % 2,85 % 3,05 % 4,84%
158 2,13 % 2,86% 3,06 % 4,84%

tovább csökken tovább csökken

A fentiek alapján összefüggés állapítható meg a kzetek oldódása és mecha-
nikai sajátsága között. Azonban a két vizsgálat még nem elegend az eredmények
eg^'bevetéséhez. A terv szerint több andezit, valamint más — fleg bázisos
magmás — kzeteket kívánunk megvizsgálni.

r B II fl ,1 0 :

k HSyHeHHH) BblBexpHBaHKH aHACSHTOB B BeHFpHH

Abtop npon3BOAna onuTbi nOA pyKOBOflCTBOM aKaflCMUKa A. B e h a a na opaa-
uax nupoKcenoBbix aHAeauTOB, nponcxoAamnxca U3 MecTopowAeHHÜ Co6-MaaoMBeaAb
M BuuierpaA— xWaxbauixeAb, c ueabio ycraHOBaeHHH hx pacxBopuMOCTH. Opu onuTax
nbiab AiiaMCTpa 0,06—0,02 mm ropubix nopOA noAsepraaacb ucnbiTaHHHM c KOHUeuTpa-
UMOHHOÜ COjTHHOH KHCaOTOft, C COnMHOH KHCaOTOÜ n/1, C CepHOÜ KHCaOTOH n/l, c 3%-oü
anMOHHOü KHcaoTOH, c 0,006%-OH MoaeBoh KHcaoToü, c AecTHaaHpoBaHHOh boaoü h
c AecTnnanpoBaHHOH boaoh, HacbimeHHOh 6%-HbiM KapöaMHAHbiM pacTBopoM H yrae-
KHcaoTOH. Abtop onpeAcnua KoanaecTBO pacTBopenHoro BemecTBa npocTbiM aHaanTH-
aecKUM cnocooM. Ta6. 1 noKaabiBaer peayabTaxbi onpeAeaeHua. KonueHTpHpoBaHHaa
coaHHaa KHcaoxa u AecTuaa. boa3 pacTBOpna öoabine H3 ropHOü nopoAbi, HaxoAameüca
B Co6, acM H3 ropnoH nopoAU b- MaTbamxeAt ; ocxaabHbie pacTBopuTean nanaAaau b

öoabuieü Mepe na ropiiwe nopoAbi h3 BuuierpaAa.
npeAuoaaraeM, axo na ocHOBaauH HCKOXopbix noxownx anaanaoB, uaM yAacxcB

CAeaaxb BbiBOAbi KaqaxeabHO ycTOüanBOcxn 3xnx ropnbix nopoA-

Die Wetterbestandigkeitsprüfung von zvvei Andesiten

G. BIDLÓ

Die Pyroxen-Andesite von Szob-Malomvölgy und Visegrád-Mátyáshegy
wurden von Verfasser unter dér Leitung von Akademiker A. Vendl auf ihre

Löslichkeit geprüft. Die pulverisierten Körnchen des Gesteins von etwa 0,006—
0,02 mm Durchmesser wurden auf einem siedenden Wasserbad mit konzentrier-

ter Salzsáure, mit verdünnter (n/l) Salzsáure, mit verdünnter Schwefélsáure,

3%-iger Zitronensaure, 0,006 %-iger Harnsáure, destilliertem Wasser, 6%-iger
Harnstofflösung und mit Kohlensáure gesattigtem Wasser behandelt. Die aus-

gelösten Mengen sind auf Tabelle I. dargestellt. Es ergab sich, dass das Visegráder
Gestein von den Lösungsmitteln stárker angegriffen wurde, als das Gestein von
Szob. Nur die konzentrierte Salzsáure und das destillierte Wasser vermochte
am Szober Gestein eine stárkere Lösung bewirken, als auf jenem von Visegrád.

Nach mehreren derartigen Versuchen wird es wahrscheinlich möglich sein, aus
den ausgelösten Mengen auf die Wetterbestándigkeit dér Gesteine zu schliesser.

26 Földtani Közlöny — 14/16
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A SAJÓHÍDV ÉGI TRACHIT ÉS TllACHITTUFA

MAUHITZ BÉLA* — TOLNAY VBRA

A sajóhídvégi mélyfúrások típusos trachitot hoztak felszínre.

Vizsgálataim a következ jelzés fúrómagvakra vonatkoznak :

S,

Si
Si
Si
Si

100 1- 1009 m S 2 m
1050- 1055 m S 2 . . 972-982 m‘
1100- 1103 m s. . . 994-1006 m
1150- 1153 m Sa . . 1024-1032 m
1215- 1221 m Sa . . 11.32-1138 m
1263- 1266 m Sa . . 1138 m
1333- 1338 m Sa . . 1285 m
1379- 1383 m Sa .^ . . . . . 1550 ni

Sül
Sa,
Sa2
Ss,

Sas
Sas

226 -- 228 m Saj3 183 m
211 -- 213 in SSis 184,5- 186 m
264 -- 270 m S3j9 ........ 225 - 228 m
201 -- 208 m S. h 13/1,2
162 -- 166 m
181 -- 183 m

A fúrómagok túlnyomó része tufás jelleg.
A fúrómagvak kzete általában világosszürke, vagy kissé zöldes. Szabad

szemmel csak a földpát ismerhet fel csillogó üvegfény táblák alakjában
; leg-

nagyobbak mérete 2—5 mm. E földpátok a mikroszkópi vizsgálat alapján túl-

nyomórészt szanidinek. Az optikai tengelyük az oldallappal párhuzamos, vagy
pedig arra merleges ; a tengelyszög igen kicsi, st néha a kristályok egyoptikai
tengelynek látszanak. A szanidinre jellemz harántrepedések többnyire meg-
vannak. A kristályok gyakran sajátalakúak, de még gyakrabban csak kristály-

tördékek. Hol srbben, hol pedig ritkábban jelennek meg. Karlsbadi ikrek

gyakoriak.
A szanidin mellett beágyazásként megjelenik az anortoklász. Táblácskái

0,8 mm nagyok is lehetnek. A finom ikerrovátkolás és ferde kioltás jól megfi-
g^’elhet. Az anortoklász a szanidinnel párhuzamosan össze is szokott nni.
Egyik ásvány a másikon mintegy keretet alkot, vagy pedig az iker egyik egyéne
szanidinbl, másik egyéne pedig anortoklászból áll. Utóbbinak optikai tengely-
szöge meglehets nagy.

A kzetek alapanyagának általában típusos trachitos szövete van. Az alap-

anyag igen vékony apró szanidinlécek halmazából áll, melyek nagyjából egy-
mással párhuzamosan rendezdnek, úgyhogy a fluidális jelleg ersen érvényre
jut. Kevés olyan fúrómag van, melynek kzetében n > volna fluidális alapanyag,
viszont a szanidinnek szemcsés vagy töredékjellege van. Általában a kzetek
anyagának túlnyomó része szanidinbl áll. Plagioklászt is tartalmaznak e kzetek.
A plagioklászbeágyazások legfeljebb 1 mm nagyok, ersen üvegfények, köze-
lítleg sajátalakúak, táblás termetek. Kioltásuk csaknem egyenes, n = balzsam,
tahát savanyú plagioklászok. Az ikerrovátkosság hol ritkább, hol pedig srbb.
Mennyiségük a szanidinét nem éri el.

'

• Az apatitpálcikák ritkák. Az ércek mennyisége elenyész ; rendesen limo-
nitosodottak. Néhol felismerhetk a pirit apró kockái.

• Eladta a Jf. Eöldtani Társulat Ásvány-kzettani Szakosztályának 1933. febr. ll.-i szakülésén.

26*
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Üveges részletek is láthatók, de ezek rendesen nagyon zavarosak. A tufás I
jelleg nagyon különféle. Vannak fúrómagvak, melyeknek kzete jól megkülön-B
böztethet lapillidarabokból áll, mig mások nem tufajellegek, hanem friss üde fl

1 ávadaraboknak látszanak ; salakos részletek is vannak.

A kzetek' kalcitosodása többnyire kisfokú. A kaiéit részben a földpátot
tölti ki, de néha a kzetben kisebb csomókat is alkot. I

Lehetséges, hogy az alapanyagban helyenként látható rozsdás foltok

valamely teljesen elmállott szines elegyrésznek a maradványát jelzik. , I
E tufás anyagok nagyjában meglehets tiszták, idegen anyag csak kivé- 1

telesen van beléjük elegyedve ; így pl. az S,2. 1138 m jelzés tufa elég sok idegen !
kvarctöredéket és muszkovitcsillámpíkkelyeket tartalmaz. f

Kvarc is megjelenik egyes példányokban, de az esetek többségében meg- 1
állapítható, hogy a kvarc csak elvétve lehet eredeti elegyrész, midn egy-egy'l
amorf szemet alkot ; a kvarc rendesen beszüremkedett az alapanyag földpátlécei 1
közé, ahol szerteágazó foltokat alkot. 1

Rendkívül jellegzetes vonás, hogy e kzetek általában igen kevés színes
|

elegyrészt tartalmaznak. Némely kzetben fel lehet ismerni a piroxént : zöldes 1

zömök prizmái és szemei legfeljebb 320 x 140 m méretek, de többnyire aprób-
\

bak, többé-kevésbbé sajátalakúak ; a szemek belseje világosabb zöld, a küls '

keret sötétebb. Gyakrabban látható egy sötétebb zöld piroxén-fajta, szemei !

i^en aprók ;
kevéssé automorf, pleokroizmusa világosabb zöld és sötétebb zöld

;

színben elég ers ; a kioltás csaknem egyenes ; a szemek rendesen nem egyenle-

tesen vannak elhintve, hanem mintegy csomókba vannak halmozva. Az ers
színezés folytán az interferenciaszínek nehezen ismerhetk fel. A fenti tulaj-

,

donságok alapján ez a piroxén bizonyára egirin ; legjobban láthatók az Sa4 , :

201—208 m jelzés fúrómaghan, melybl elemzés is készült. '

E kzetekbl Tolnay V. 3 elemzést készített.

1 . kzet jelzése 804 201— 208 m
2. kzet jelzése Si 1263 — 1266 m
3. kzet jelzése Sajg 184,5— 185 m

SiO.,

ALÓ,
Fe^Oa
FeO
MnO
MgO
CaO
NajO
KjO
P2O5
TiO,
CO 2

H^O-

1 .

62,59%
16,62%
2 ,88%
1 ,88%
0

,
10%

0,44%
2 ,10%
7,60%
'4,80%
0,04%
0,41%
0,06%
0,63%
0,38%

66,01 % 70,06%
16,11 %N^ .... 14,21% 1
0,73%^ .... 2,71%

1

2,71 % .... 0,62%
i

0,06% .... 0,01 %
!

0,37% .... 0,19%
0,33% 0,13% i

3,85% 5,12%
7,17% 5,34% \

0,10% 0,03%
0,44% 0,47%

i

0,34% 0,11%
1,44% 0,70% 1

0,63% 0,57%

100,53% 100,29% 100,33%

0 s a n n - féle paraméterek

s a c í k n

1 . Sa 4 . 201-208 m ”
1
70,5 120 10

1

10 \0,92-
1

7,0 ,

Timor rock típus
1
72,5

1
20,5 |o 19,5 \ I

Az Osann-féle paraméterek' a Timor rock, N.S. Wales, arfvedsonit-egirin-

Irachit kzetével való hasonlóságra utalnak.
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s a c f k n

2. Sj. 1263-1266 m I

Maui típus
1

75,4
1

72
1

20,5
20

11
1

8,5

1
1,5 |8,5

1

1,2

1

4,5

Az 0 s a n n - féle paraméterek a Maui,
jával való hasonlóságra utalnak.

Hawaii szigetek. akmitegirinlracliit-

s a c f k n

3. S3j3. 184,5 — 185 m
Paisano M. típus

1

78,2

1
80,5

1
22,5

1
23

10
1

7,5

1
0

1

7
1

1,32 |5,9

Az Osan n-íéle paraméterek a Paisano M., Texas, egirinarfvedsonit-riolittal
való rokonságra utalnak.

N i g g 1 i-féle paraméterek

:

A sajóhídvégi kzetek paraméterei alatt fel vannak tüntetve a legközelebbi N i g g 1 i-féle

magmatípusok paraméterei is.

\

si al fm c alk ti P k mg c/fm qz

1. Sa4. 201-
208 m 232 36 16 9 39 1,1 0 0,29 0,15 0,51 -23
foyait, ump-
tekit 220 37 19 9 '36 0,3 0,25

2. Si. 1263-
1266 m
juvit, káli-

308 44 16 2 38 1,1 0,2 0,55 0,16 0,10 56

nordmarkit .

.

270 40 15 5 40 0,4 0,25

3. Sa„. 184,5—
185 m 356 43 14 0 43 1,8 0 0,41 0,11 0,04 86
alkaligránit .

.

400 41 15 3 41 0,35 0,2

N i g g 1 i-féle bázisok :

L M Q u T p

1. Sa4
. 201-208 m *

53 4 11,1 35,5 0 0,34 0,0

2. Si . 1263-1266 m 47,4 6,6 45,7 0,01 0 0

3. Si 3 • 184,5— 185 m 28,2 3,6 68,2 0 0,06 0,16

A Niggli-féle értékek mind szintén alkali-kzetekre utalnak.

Zavarickij normái :

1

.

2. 3.

í

Sa4 - 201-208 m Sj • 1263— 1266 m Saj3 . 184,5-185

s 1048 1103 1173
G 22 6 0

B 89 85 49
A 326 274 278
N 1485 1468 1500
a 22 18,7 18,6
c 1 0’4 0
b 6 5Í8 3,3

71 75,1 • 7Sjl

a’
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f’ 46 54 1 7 -

m’ 12,3 10,6 'n n 9
c’ 42,7 4
n 68,7 44,5
t 0,47 0,36 . 0 fíO

(p 9,4

Q -3
'

12.4 1 Q 9S
a/c 99 46,7

4 . oszt.; 12. csop. 3. oszt.; 8. csop. 2 . oszt.; 2. csop.
a) alcsop.

A C. I. P. W. normák:

1. 2. 3.

Sa^ . 201 -208 m Sj • 1263-1266 m S3j^ 3
• 184,5— 185 m

Kvarc
f

13,92% 19 68%
Ortoklász . . . , 28,38% 42,26 % 3169%
Albit 52,92 % 31,96% 42 97 %
Anortit 1^51%
Nefeliii . 3,12%
Korund 1,84%
Akmit 5,08 %
Diopszid . . .

,

5,44% <

Hipersztén . .

,

4,86% 0,50 %
Wollastonit . 1,28%
Magnetit . . .

.

1,62% 0,93 % . . 0,46%
Hematit 2^40%
Ilmenit ...... 0,76 % 0,61 % . . ojol %
Apátit o’34 %
Kalcit 0.10°/„ 0.20%

' ' ''
. / / w

Q 1 3,92 % 19,68%
F 81,28% 75^73% 74,66%
L ; . 3,12%
C 1,84%
P 11,80% ...! 4’86% 0,50%
M 2’38 % 1^54% 3,77%

Salikus 84,40% 91,49% ... 94,34 %
Fémikus 14,18 0/0 •••• e;74 % ... '4,27%

E normákból nyilvánvaló, hogy a kzetek uralkodólag salikus ásványok-
ból, fképp földpátokból éspedig szanidinbl állanak ; a fémikus ásványok meny-
nyisége különösen a 2. és 3. számú kzetekben elenyész. Az 1. számú kzet
normái között 5,18% akmit adódik ki és ez a kzet valóban számbavehet meny-
nyiség egirint tartalmaz.

A kzettani vizsgálat, valamint a vegyi elemzések alapján nyilvánvaló,

hogy e kzetek,- ill. tufák típusos trachitok, ill. trachittufák. Különösen az els
és második kzet (Sa^. 201—208 m és S^. 1263—1266 m) egyezik meg az igazi

trachitok, mégpedig típusos alkali-trachitok összetételével ; a harmadik kzet
(Sai 3 . 184,5—185 m) már valamivel savanyúbb és alkali-riolitra utal.

Meglep jelenség, hogy a pacifikus jelleg alkali-mészkzetek erupciós

sorozatában atlanti jelleg alkali-kzetek lépnek fel éspedig nem elenyész
mennyiségben, hanem hatalmas sorozatban. Telkibánya környékén tört fel a

hálitrachit, melyet Székyné Fux V. és Herrmann M. ismertetett.

Az általuk tanulmányozott kálitrachit mennyisége azonban a környez riolitok-

hoz és andezitekhez képest elenyész tömeg, mig a sajóhídvégi fúrások több mint
1000 m-t kitev sorozata kizárólag ilyen alkáli-trachitból és tufáikból áll

;

andezit-jelleg kzetek és tufáik itt egyáltalában nincsenek. Nem valószín.

1

1
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hogy az alkáli-trachit a rioUt-andezitkzetek magmájának differenciálódása

révén keletkezett volna.

A sajóhídvégi alkáli-trachit és tufái M a j z o n L. megállapítása szerint

a középs-miocén sorozatba illeszthetk.

B. M a y p li u — B. T 0 a H a II

;

TpaxHT H er ly^) b a. lUaiioxHABer

BypOBbie CKBa>Kiinbi B fl. llIaáoxiiABer o6napy>KHBn ninuMBbifí TpaxiiT. TeKCiypa
ropiioíí nopoflbi — rpaxHTOBaa. ItpociiOH : canuAiiii ii 'aiiopTOKJiaa. OcnoBnaíi Macca
cocToiiT H3 (JiayiiflanbHO pacnpefleaenHbix peeK caHiiAUHa. ripoc;iofÍKn naarHOKJiasa
pcAKii. KoaimecTBO anaTiira h pya hhiito>kho. CAiyTHbAi HnwTC>Knoe kojih-

MecTBO CTCKJia nopofly. C;ly^a^ÍHbl^í KBapu — BTOpiiMHoro npoiicxOKacHHa. HoeTHbie
íipiiAiecii OMCHb peAKii : OTfleJibubie acpHa niipoKCfHa t. e. ariipHua HHoraa bhahbi. 3 aua-
;iii3a npoii3BOflHJiocb ii3 ropHj>ix nopoA (crp. 382.); aHami3bi noKa3biBaioT na npucyT-
CTBiie Na — TpaxiiTOB, t. e. Na — pno3HTa. nopo3HTe.nbHO, mto BiiyrpH rop KapnaroB
rioaBBaioTcn ropubie hopoAbi arjiaHTimecKoro Turia, a iiAieHHO b óoBbuiOAi KOJimiecTBe.
3th ropHbie nopoAbi aa.aeraioT o6biKnOBenHO cpeflii ruiacTOB cpeflHeAiHOueHOBOro
BoapacTa

; ohh nonBJiaioTCH b r-iyönne 200 m h coxpaHBioTcn tiye b rnyOiiHe 1600 m.

BypoBbie CKBaMíHHbi oÖHapywHBajiH ao chx nop, na njiomaan 6 km* 3tu TpaxuTbi t. e.

MX Ty$bl.

Le trachyte ot són tuf de Sajóhidvég

pár B. MAUrUTZ et V. TOLXAY

Les sondages profonds de Sajóhidvég ont ramené á la surface du trachyte
typique. La texture de la roche est trachytique. Cristaux de sanidine et d’anortho-

' clase. La plus grande partié de la páte est.constituée de lattes de sanidine arran-

gées fluidalement. Les cristaux de plagioclase sont rares. L’apatite et les minerais

sont présents en quantité infime. Le peu de varre est trouble. Le quartz accessoire

C3t d’ origine secondaire. Les éléments colorés sont rares
;
parfois on aperQoit

de petits grains de pyroxéne, notamment de l’égirine. On a fait trois analyses

de la roche (p. 382) ; les analyses indiquent des trachytes ou rhyolites sodiques.

II esfintéressant qu’en dedans de la chaine des Carpathes on trouve des roches
atlantiques en quantité considérable. Ces roches sont stratifiées parmi les couches
du Miocéné moyen ; on les recontre déjá á une épaisseur de 200 m et elles se

trouvent encore présent á une profondeur de 2000 m. Jusqu’ici les sondages pro-

fonds ont révélé la présence des trachytes et de leurs tufs sur une étendue de
6 km*.
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A HESSIT KRISTÁLYRENDSZERE -

TOKODY LÁSZLÓ* I

G. R 0 s e a múlt század elején az Altai-hegység savodinskoji bányájában 1
felfedezett Ag- és Te-tartalmú ásványt „Tellursilber” néven írta le (1). Hont!
az ásványt savodinskitnek (2), majd F r ö b e 1 hessitnek nevezte el (3). J

A hessit kristályrendszerének megállapításával sokan foglalkoztak. A gonio- 1
méteres mérések alaktani megállapításaiból végleges és egyértelm eredményre 1

nem jutottak. - ]Hess (4) a trigonális, Kenngott (5) Peters (6) és Groth (7)j
a rombos, B ecke (8) a háromhajlású, a szerzk többsége ; R o s e (9), Kok-]
s c h a r o V (10), Schrauf(ll), Krenner (12),' Groth (13), P a 1 a c h e

|
(14), R o s i c k y (15), T o k o d y (16) a szabályos rendszerbe sorolta. Az alak- I

tani vizsgálatok alapján a tan- és kézikönyvek is — hosszú ideig — mint sza-
j

bályos ásványt ismertették.
j

Az ércmikroszkópiai vizsgálatok érdekes jelenséget tártak fel : a hessiten ]

keresztezett nikolok között jellegzetes átalakulási ikerlemezesség ismerhet fel,
j

a lemezek orientációja azonban nem rögzíthet (17). Borchert (18) meg-
j

figyelése szerint 150 C°-on a lemezes szerkezet eltnik és az ásvány izotropnak
j

mutatkozik. Vagyis a hessit 150C°-on szabályos, közönséges hmérsékleten
j

azonban szimmetriája kisebb. j

A kristályrendszer eldöntéséhez á kristályszerkezet megállapítása volt
.]

kívánatos. Az els ilyen irányú vizsgálatot R a m s d e 1 1 végezte és a porfelvé-
]

télbl azt következtette, hogy a hessit valószínleg rombos, illetleg

álszabályos (pszeudotesszerális). Ez a következtetés heljd;elennek bizonyult.

Az ércmikroszkópiai és röntgenvizsgálatok nem egyeztek az alaktani kuta-
|

tások eredményeivel. A hessit kristályrendszerének meghatározása ismét zsák-
]

utcába jutott. J

A kérdés tisztázását a kristályszerkezet egyértelm meghatározásával
remélhettem elérni. Különböz antikatóddal (Mo—K, Cu—K, Fe—K) felvett

Laue, Debye — Scherrer, Seemann és forgatási diagrammok szá-
"

mításából arra az eredményre jutottam, hogy a hessitnek két : 1) magasabb
hmérsékleten szabályos és 2) közönséges hmérsékleten egyhajlású rendszerbe >

tartozó módosulata van (20). A röntgenogrammokon aszterizmus észlelhet (21).

A ;ö-hessit kristálykémiai tanulmányozásából megállapíthattam, hogy
rácsa deformált antifluorit-rács (22). Vizsgálataim szerint a ;ö-hessit tércsoportja

'

Cg (Pm), cj (P2) vagy (P2/m) ; S t r u n z (26) szerint C
2 j^

vag>'
,

Ramdohr (26, Erzmineralien) szerint

a„ = 6,57 Á, b„ = 6,14 Á, c„ = 6,10 Á, ^ = 61°15’.

a„ : b„ : c„ = 1,070 : 1 : 1,993, yÖ = 6ri5’ Z = 3.

Az a-hessit rácsállandóját készülék, hiányában nem volt módomban meg-
határozni. Késbb R a h 1 f s (23) az a-hessitet 1 70° és 250 C°-on tanulmányozta
és megállapította, hogy ezen a hmérsékleten a szabályos rendszer szimmetriáját

követi és rácsállandója 6,57Á. Az a- és yö-hessit a^-ra meghatározott rács-

állandója tökéletesen egyezik.

* Teljes német szöveggel az Acia Geol. 1953. évi szamában.
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Itt kell megemlítenem, hogy els szerkezeti vizsgálataimmal egyidejleg
jelent meg Soriano Garces dolgozata, mely szerint alaktani vizsgálatok
a apján a hessit az egyhajlású rendszerben kristályosodik (24). Úgy látszott,

ho^ vizsgálataim a hessit kristályrendszerének kérdését tisztázták. Megálla-
pításaimat mind a hazai (25), mind a külföldi szerzk (26) átvették.

A kutatások azonban nem zárultak le ; újabb ércmikroszkópiai (27) és
kristályszerkezeti vizsgálatok láttak napvilágot.

A szerkezeti tanulmányok között K o e r n (28) rövid, pársoros közleménye
szerint a mesterséges a-AgaTe (közönséges hmérsékleti alak) valószínleg rom-
bos, rácsállandói

a = 13,0, b = 12,7, c = 12,2 Á,

tehát az általam megállapított rácsállandóknak pontosan kétszerese. A mole-
kulák számát azonban nem adta meg.

Ormont az a-hessit Rahlfs-féle rácsállandóját közli. Ezenkívül
még egy oc-hessitet említ, melyrl idézjelben megjegyzi „alacsony hmérsék-
let” s erre Koern rácsállandóit adja meg. A jÖ-hessit nem szerepel könyvé-
ben (29).

A hessit röntgenvizsgálatával foglalkozik Harcourt (30), Thompson
(31), továbbá Rowland és Rerry (32).

Harcourt röntgenográfiai táblázatokat közöl ércásványok meghatá-
rozására porfelvételek segélyével.

Thompson a tellurásványok kanadai elfordulását ismerteti. A hessit

kristályrendszeréri csak a következket írja : ,,Crystal system unknown ; the
powder pattern does nt index on the monocline elements of T o k o d y (1932,
1934)”.

Rowland és Rerry mesterségesen elállított és természetes hessit-

kristályokat vizsgált. Az öt mesterségesen elállított termék közül két vaskos
és egy, közelebbi kristálytani vizsgálatra alkalmatlan kristályos tömeget, továbbá
két, kristályokból álló terméket kapott. A kristályok ismét kétfélék : szabályos
és rombos rendszerbe tartozók.

A szabályos rendszer hessit-kri.stályok rácsállandója 155 C°-on a=6,64Á,
ami jól egyezik R a h 1 f s a = 6,572 A, illetve Tokody egyhajlású kristályai-

nak a=6,57Á értékével.

A rombos kristályok két típusba tartoznak. Mindkét típus megegyezik
abban, hogy a c-tengely szerint megnyúlt, kifejldése prizmás, de eltérnek a
tetzlapok kristályalakjaiban és tengelyarányuk is különböz. A rombos I.

típus kristályaira

a : b : c = 0,599 : 1 : 0,284,

a rombos II. típus kristályaira

a : b : c = 0,776 : 1 : 0,650.

Fontos, hogy a rombos II. típus szobahmérsékleten nem állandó ésWeis-
senberg felvétele nem értékelhet ki, mert vagya prizmák övtengelye a rácsban
nem racionális irány vagy a kristályok nem kristályegyének.

A rombos I. típus Weissenberg felvételébl a= 16,28, b=26,68, c=7,55

V Á, Z = 48, Immm Ü2^ számítható. Rowland és Rerrya természetes hessit

röntgenogrammjainak számítására Thompson ugyanazon körülmények
közt felvett diagrammjának I és 0 értékeit használták fel és hasonlították össze

a mesterséges hessit I és 0 értékeivel.

Mindhárom szerz CuKa 1,5418 sugárzást használt. Adataik a F o r m a n-

féle táblázattal [(33) — CuKaj 1,5374 kX)] könnyen és. gyorsan újra számit-
hatók.

Rowland és Rerry végs következtetései : a rombos I. hessit szerke-

zetileg a természetes hessittel azonos, a rombos II. és a közönséges hmérsék-
leten elforduló, nem állandó, 150°-on szabályos hessit szerkezetileg egyez.
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Az eddigi vizsgálatok szerint tehát a hessitnek két módosulata van éspedig

1) 150C° körül szabáljms rendszer, 2) közönséges hmérsékleten az elbbinél
kisebb szimmetriájú módosulata.

A 150— 155C° hmérsékleten jelentkez hessit egybehangzóan a szabályos
rendszerben kristáljmsodik és e rendszerbe történ átalakulása határozott (jól

jellemzett) hmérsékleten történik, ezért földtani hmérnek tekinthet.
Bonyolultabb a kisebb szimmetriájú módosulat értelmezése.
R a m s d e 1 1 adata helytelennek bizonjmlt, amire R a m d o h r (26, Erz-

mineralien) is utalt. K o e r n elzetes és igen rövid közleménye csak a rácsállan-

dókat közli azzal a megjegyzéssel, hogy az a-AgaTe valószínleg rombos. E szer-

kezeti vizsgálatok tehát végleges eredményt nem szolgáltattak, csak feltétele-

zetten jelzik az a-hessitnek a rombos rendszerbe tartozását. Az alaktani kuta-
tások eltér adatai a hessit igen rossz lapkifejldésével minden további nélkül
érthetk és jelentségük a szerkezeti megállapításokkal szemben lényegesen
kisebbek s nem döntjellegek.

R 0 w 1 a n d és B e r r y mesterséges hessit elállítására végzett kísérleteik

adatait a következ táblázatban foglalta össze :

Szám

KiinJulási anyag Kísérleti feltételek

Termék
Na^S.gH^O Ag Te Id Max hmérs.

1 10 g 0,5g 0,6g 20 cc 3 nap - 400°C krist. hessit

2 40 0,5 0,6 20 7 370“ rombos ,,

3
. 40 0,5 0,6 20 7 360“ vaskos ,,

4 50 0,5 0,6 20 4 490° vaskos ,,

5 20 0,75 0,9 10 7 350° szabályos ,,

R 0 w 1 a n d és B e r r y vizsgálataiban több feltn, de kellképpen nem
magyarázható adatot találunk.

Rendkívül meglep, hogy a. 2. és 3. kísérlet, amely azonos mennyiség
anyagból azonos id alatt 10C°-kal eltér hmérsékleten a 2. kísérletben (370C°)

rombos, a 3. kísérletben (360C°) vaskos hessitet eredményezett.
A 2. és 5. kísérlet 20C° különbséggel viszont rombos (2) és szabályos (5)

terméket szolgáltatott.

A 3. és 4. kísérlet, melyet lényegesen eltér id alatt és hmérsékleten
hajtottak v^re, mégis vaskos hessitet termelt.

A nyert termékek közül csak egy volt rombos, de ezek a kristályok is két

módosulatban alakultak ki.^ Ezek közül az egyik közönséges hmérsékleten
nem állandó.^

A hessit szerkezetével foglalkozó szerzk egy része porfelvételekkel dol-

gozott. Közismert, hogy a kisebb szimmetriájú rendszerekben ezzel a módszerrel

nem mindig jutunk egyértelm megoldáshoz.
Felvetdik továbliá az a kérdés, vájjon Rowland és Berry kísérletei

során valóban AgaTe össszetétel végterméket kaptak-e ? Az ernpressit és

stützit piroszintézisekor ugyanis nz empressiten kívül tellur és hessit is kelet-

kezett (34). Ha a végtermék valóban AgaTe, akkor viszont miképpen magyaráz-
ható a rombos hessit megjelenése, van-e egyáltalában rombos hessit és lehet-

séges-e három hessit-módosulat ?

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a megállapításokat, melyeket a

hessit szerkezetével kapcsolatban közöltem (20, 21, 22). Ezek során rámutattam,
hogy a hessit szerkezete mig közönséges hmérsékleten megfigyelt szim-

metriáját felvette, átalakult: a nagyobb szimmetriájú alakból kisebb szim-

metriájú keletkezett. Az átalakulás orientált, a részecskék nem tetszleges,

hanem legalább egy, de valószínleg több kristálygeometrialag kitüntetett irány

szerint helyezkedtek el.
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A rács átrendezdése végleges, mert a 4 órán át N-áraml)an 250C°-on
hevített kristály lehlése után felvett diagrammja a nem hevített kristályokéval

egyezett. Azonban egyes felvételeken bizonyos zavarok, pl. Cu-K sugárzá-ssal

felvett forgatási diagrammon az interferencia-pontok megnyúltak és mellettük
Debye-gyürük mutatkoznak, a felvétel rostszerekezetek diagrammjára emlé-
keztet. Általában az Ag és Te részecskék helyzete egy középirány körül kis szög-

távolságon belül ingadozó.

A hessit szerkezetének végleges és egyértelm megoldása szük.séges és

nem elégedhetünk meg W y c k o f f (35) kijelentésével, mely szerint a hessit

,,sometimes as orthorhombic, sometimes as monoklinic”.
Végeredményképpen az eddigi vizsgálatokból határozottan megállapítható,

hogy a hessitnek két módosulata van: 1. nagy hmérsékleten szabályos a-

hessit és 2. közönséges hmérsékleten egyhajlású )ö-hessit. A rombos módosulat
— ha egyáltalában van — nem állandó, hanem átmeneti, átalakulásban lév
módosulat.

A yÖ-hessit kristályrácsa a közönséges hmérséklet alatti hfokon éri el

nyugalmi, állandó (stabil) állapotát. Ha ezen, az esetleg 0 C° körüli vagy alatti

hmérsékleterf sikerül a yS-hessit rácsának tércsoportját és abban a ponthelyzeteket
egyértelmen megállapítani, akkor a hessit sokat vitatott kristályrendszere

véglegesen meghatározható. .

n. T 0 K p A :

KpHTHHecKHe saMeqaHHH k CTpyKiype reccHra

i^reccnr KpiicTaaAiiayeTca Mop(})o.aoriiMecKii b npaBu.ibuoü ciinroniiH- Ha ocno-
naiiHii penTreiiOBbix iicc.ieAOBaiiiifí 6bi.no AOKaaaHO, mto ímeioTCH ab6 paanOBHAnocTii
recciira :

1. reccuT npaBii.nbiiori cuBroimii iia BbicoKoii TeMnepaType, *

2. recciiT MOHOK.niuioaÁpiiqecKori ciicxeMbi Ha oöbiKMOBeimoH TCAinepaType.
rioc.neAHiiü OKasbiuaacH c tomku apeniiíi KpucTa.n.noxibMiiii Ae$opMnpBaHnoH,

anTii(l).nyopiiTHOfí CTpyKTypou. Xtauiibie- anropa öbiaii npiin«Tbi JiiiTepaTypoH. B nocacA-
Hee Bpe.MH (1951) iicKyccTBeuHbm reccuT öbi.n nponaBeAen PojiaHAOM (Rowland)
H B e p p II (BerrjO : npoAyKT HBJineTCH nacTbio n.noTiibiM, nacTbio KpncTa.n.nii3yeTCB
B npaBH.ibHOü II po.viöuMecKOü ciitiroHHii. PoMÖimecK'iie Kpiicrajijibi iiMe/iii abc pasuo-
BiiAiiocTii, OAHa H3 Hiix ii3.MeHii.nacb öbiCTpo Ha oöbimioíí TeMnepaxype.

Ha ocHOBaiiHii iicc.neAOBaHuií Po.naiiAa ii Beppii, xaK>Ke Kai< ii no icptixiixe auxe-
paxypubi.x AauHbix aBxop ycxanoBii.n; nxo neperpyniiiipoBKa recciixa ii3 BbicoKOfi xeiMne-

paxypnoíí paanoBiiAHOcxH iiBHaexcíi oi<OHnaxe;ibHori iia o6binnOH xeMriepaxype. OAiiaxo
no.noweHiie cocxaBHUX nacxeü soKpyr cpeAnero iianpaBHeHiiii ii BiiyxpH Heöojibuioro
yrjioBoro paccxonniia iiB.naexcH KO.naö.momuMCii.

OnpeAeJieiHie oicoiniaxenbHOH cxpyKxypu recciixa bo3mo>kho xo.ibKO na ocho-
BaiiHii xoneMHbix no.nowemiH, nxo ocymecxEHMO xoiibKO npii xeiwnepaxype 0 C°.
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HUMIT ELÖFORDLLASA DOROGON

KOBLENCZ VEHA-NEMECZ ERN
(XXVH. táblával.)

Venkovits I. 1947-ben a dorogi X. sz. aknában különleges külsej
karbonátos kzetet talált és erre K r i v á n P. hívta fel figyelmünket. Ven-
kovits La Hidrológiai Közlönyben 1949-ben megjelent tanulmányában a
mintáról a következt írja : „A falon pásztákban febérl mésziszapszejfü anyag-
ból álló foltok láthatók. Nem kristályosak és a szárazabb példányok fpldes töré-

sek. A karfiolszer képzdmények gömböcskéi között egészen mélyre beágya-
zottan is megtalálhatók. E foltok nedvességtartalma a falakon kisebb, mint a
talajon, ahol az összeszivárgó csapadékvíz állandóan nedvesíti ket, így a talajon

található, túrós csapadékhoz hasonló hófehér üledék a falon találhatóval szem-
ben nem törik, hanem képlékeny.” Kéziratos jelentéiben Venkovits ehhez
még azt is hozzáfzte, hogy ez az anyag mind származásilag, mind vegyi össze-

tétele szempontjából további vizsgálatot érdemel.

A minta vegyelemzését Csajághy G. készítette el

:

SiOa
R2O3
CaO
MgO
-H 2O
-fH20
CO 2

2 ,59%
0 ,05%
13 ,71 %
33 ,49%
2 ,37%
3 ,
19%

43 ,98%
99 ,38%

A karbonátok mennyisége tehát az oxidokból számítva : CaCOj = 24,4

és MgCOs 69,9%. Az így számított COj érték valamivel kevesebb, mint az elem-
zésbl adódott CO 2 érték. Valószínnek tartjuk, hogy a .karbonátok mellett

kevés hidrokarbonát is van. Az anyag alaposabb vizsgálatát azért tartottam
fontosnak, mert egyrészt sajátos vegyi összetételénél fogva beleillik tudományos
témánkba a Földtani Intézetben Földvári Aladárnéval közösen a
kalcium és magnézium karbonátok termikus bomlásával kapcsolatban, más-
részt igen nagy hasonlatosságot mutatott Faust 1953 elején közzétett „Hun-
tite, Mg3Ca/C03/4 a new mineral” c. dolgozatában leírt új ásványhoz. A huntit
vegyi összetétele igen hasonló a mi mintánkéhoz, képlete : MgsCa/COs^.

Elször a mintának a termikus görbéjét vizsgáltuk az Állami Földtani

Intézetben. A vegyelemzés alapján azt vártuk, hogy vagy kakit és magnezit,
vagy dolomit és magnezit lesz a mintánk ásványos összetétele. Az anyag termikus
görbéje azonban várakozásunkkal ellentétben más volt (1. sz. ábra, 1. görbéje).

A görbének két endoterm csúcsa van, az els 590 C°-on, a másik 860 C°-on jelent-

kezik. Az els csúcs nyilván a Mg-hoz kötött CO 2 eltávozásából, a második pedig
a Ca-hoz kötött CO 2 eltávozásából származik. A csúcsok területeinek aránya
összhangban van a vegyelemzéssel.

Megállapítottuk, hogy magnezit nem lehet a mintánkban, mert annak
bomlása mintegy 60—80 C°-kal nagyobb hmérsékleten következnék be. Mester-
séges kalcit-magnezit keveréken a minta kémiai összetételét utánoztuk. Ennek
a keveréknek termikus görbéje az 1. sz. ábránkon 2. számmal van jelezve. A mes-
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terséges kalcit-magnezit keverékben az els csúcs valóban kb. 80 C°- (670 C°)-nál
magasabban jelentkezik, mint a vizsgálandó ásványunk esetében. Megállapít-
hattuk továbbá, hogy mintánk dolomit-magnezit keverék sem lehet, mert ezeset-
ben három termikus csúcsot kellene kapnunk. Elször jelentkeznék a magnezit"
bomlásából származó csúcs, utána mintegy 80 C°-kal nagyobb hfokon a dolomit'
kötésben lév MgCOs bomlásából származó csúcs és végül 850—900 C° közötE
a CaCOa bomlásából származó csúcs.

100 250 500 750 KOO
I ' I

'
I ' I—'—I—I—I—I—I—I—I—I'—ír —

I

I—I—I—I—I——I—I—I i_i i_j I I I I I I

100 250 500 750 1000

1. ábra. 1. Dorogi X. akna karbonát ásványa, 2. mesterséges magnezit-kalcit keve-
rék, 3. dorogi anyag és magnezit 1 : 1 keveréke, 4. dorogi anyag és dolomit 1 : 1

keveréke.

Ellenrzésül mintánkat egyszer magnezittel, egyszer pedig dolomittal

(1 : 1) keverve is megvizsgáltuk. A magnezittel való 'keverés eredményét az 1.

sz. ábra 3. görbéje mutatja. A magnezit bomlását a 660 C°-nál bekövetkez
csúcs jelzi, ami jól különválik, a vizsgálandó karbonát-ásványunk csúcsától.

Végül az 1. sz. ábránk 4. görbéje mintánknak és dolomitnak 1 : 1 arányban össze-'

állított keverékének termikus görbéjét mutatja be. 590 C°-on és 780 C°-on külön
jelentkezik a kétféle (éspedig a dolomitkötésben és az új ásványunkban lév)
MgCOg bomlása. Megjegyzésre érd mes, hogy a 4. számú görbén a két anyag
CaCOs csúcsai is elkülönülten

j
1 ntkeznek. Ennek oka lehet egyrészt, hogy

a más ásványkötés a CaCO,, bomlását is befolyásolja, másrészt, hogy a vizsgá-

landó mintánk igen finom szemnagysága korábbi hbomlást eredményez.

A termikus vizsgálatokkal megállapítható volt, hogy anyagunk minden
valószínség szerint azonos a F a u s t-tól ismertetett ásvánnyal. Vizsgálatunk

eredményének megersítésére a minta röntgenelemzését is elvégeztük.
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CuKa (Ni szr) sugárzással készítettünk felvételt, 90/^ sugarú Debye—
Scherrer kamrában, 46 kV és 15 mA használatával, 4 órai expozícióval (2. ábra).

Bár rézantikatóclos csvel dolgozva kalciumot tartalmazó anyag esetén, a Ca-
ionok röntgen fluoreszcenciája miatt ers alapfeketedést kapunk, mégis réz-

sugárzást használtunk, hogy a szóbaj öhetö ásvány minél több, nagy elhajlás-

szög reflexióját rögzíthessük. A minta viszonylag kicsi Ca-tartalma is kedvez
volt az alapfeketedés csökkentésére, amely azonban mégis ersebb a normális-
nál s ennek tulajdonítjuk néhány igen gyenge vonal kiesését.

Felvételünkön összesen 37 kimérhet ersség vonal jelentkezett. Az ezek-
hez tartozó síkhálótávolságokat, a Faust közölte huntit vonalaiéval együtt
az I. táblázatban közöljük.

I. táblázat

dhkl Á-ben: dhhi Á-ben:

Dorogi X akna huntit (Faust) Dorogi X akna huntit (Faust)

5,69 iiiigy 1,378 ügy
— 4,81 öigy — 1,360 ügy— 4,16 üigy — 1,.322 •gy
3,65 így 3,67 iiiigy 1,309 k 1,311 gy
3,145 így 3 15 üigy — 1,284 üigy.

2,91 k 2,91 gy — 1,263 üigy
2,829 ie 2,838 iie 1,245 k,d 1,245 gy
2,58 k 2,580 k — 1,222 Így
2,434 k 2,444 k 1,179 így 1,179 Így
2,379 k 2,388 k 1,167 így 1,167- üigy
2,297 gy 2,298 gy 1,145 •gy ' 1,148 üigy
2,203 k 2,204 k 1,128 kgy 1,131 ügy
1,989 ie 1,986 e 1,082 így 1,081 üigy
1,888 gy 1,900 ügy 1,043 így —
1,836 gy 1,840 ügy 1,008 e 1,010 k
— 1,803 ügy 0,976 k 0,9771 gy

,1,767 ie 1,769 e 0,952 gy 0,9538 Így
1,705 gy 1,708 ügy 0,946 gy 0,9478 üigy
1,589 k 1,580 k 0,927 gy 0,9297 ügy
1,529 k 1,529 így 0,916 gy 0,9176 ügy
1,489 e 1,488 k 0,894 k,d 0,8971 ügy
1,451 k 1,453 gy .

0,813 k,d —
1,417 így 1,423 ügy 0,794 k,d —
1,398 így' 1,403 ügy

A táblázatból kitnik, hogy a dorogi X. aknából ered ásvány vonalai
— három kivételével — kitnen egyeznek a huntit vonalaival. A huntit 9
igen gyenge vonala, az alapfeketedés miatt nem volt kimérhet. Dolomit, mag-
nezit és kalcit, melyeknek vonalai a huntitétól jól megkülönl^ztethetk, a min-
tában nem jelentek meg, s így a dorogi X. aknából elkerült anyag röntgeno-
metrikus értelemben tiszta huntit, MgaCa/COg^í, ásvány.
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Iluntite írom the Dorog Mine,* Dorog, Hungary

by V. KOBLENCZ — E. NEMECZ

In 1947 a peculiar-looking carbonatic rock was found in the Dorog Mine
by J. V e n k 0 V i t s. He described itin hispaper published in the Hidrológiai

'

Közlöny (Hungárián Journal of Hydrology) as follows: ,,On the walls of the mine "

white streaks of a limy substance are seen. The substance is non-crystalline and
of earthy consistence. On the floor, wetted by the drain water of the mine, it

looks like a flaky precipitate. This wet matéria! exhibits plastic properties“. In

another inedited report he considered the matéria! worth further investigations.
'

Chemical analysis was carried out by G. C s a
j á g h y (v. in the Hun-

gárián text.) i

The quantiU' of the carbonates, as computed from the oxides is 24,4%
fór CaCOs and 69,9% fór MgCOa. The value of COg thus computed is somewhat
less than the one resulting from the Chemical analysis. It is believed that somé
hydrocarbonates are alsó present in the matéria!.

The substance shows a marked similarity to the mineral described by
Faust in his paper ,,Huntite, (MggCa/COs 4 ), a new mineral.” The Chemical

composition of huntite resembles very mucii that of our sample.

To establish the identity of the mineral, first its DTA graph was prepared.

On the hasis ef the Chemical anah’sis, the presence of calcite and or magnesite
was supposed. The DTA graph showecl, on the contrary, a different composition.

(Curve 1 ., Fig. 1 .). On the graph two endothermic peaks occur, the one at 590°, the

other at 860° centigrade. The first peak evidently represents the dissociation

of COj fröm 5Ig, the .second one from Ca. The surface of the peaks is in agree-

ment with the analysis.

.\s the dissociation of magnesite would have occurred at a temperature

somé 60—80° centigrade higher, the possibility of magnesite in the sample was
discarded. To verify this, a magnesite-calcite mixture of a Chemical composition

siinilar to that of the sample was prepared, and DT-anaiysed. The result is shown
in Curve 2., Fig. 1. The finst peak of the mixture occurs, as expected, at 670°

centigrade, i. e. at about 80° centigrades higher than in the mineral investigated.

The possibility of a dolomite-magnesite mixture was” alsó reiected, because

in this case there must have been thre peaks. Fór verification tne sample was
investigated in an 1:1 mixture with dolomité resj). magnesite. The graph of

the magnesite mixture is shown as Curve 3., Fig. 1 . The dissociation of magnesite

is represented by the peak at 660° centigrade, far off from any peak caused by

our mineral. Finall}', in Curve 4., Fig. 1. the graph of the dolomité mixture is

seen. The two different magnesia types (the one in dolomité and the other in

the new mineral) cause the peaks at 590° resp. 780° centigrade. It is interesting

to mention that the CaCOs dissociation peaks alsó occur seperately in Curve 4.

This may be caused either by the influence of the different lattice structure on the

dissociation of CaCOs, or possibly by the earlier dissociation of the very fine-
j

grained sample.

In this way, by means of the DTA investigations, it was established that

our mineral is most probably the same as the one described by Faust. To
verify this result, X-ray analysis of the sample was alsó carried out. The photo-

grapíi (v. plate XXVII.) was takenina Debye— Scherrer apparátus (CuK cra-

íation. Ni filter, 15 mA/46 kV current, radius 90G, exposition 4 hours). Although

using a Cu anticathode the X-ray fluorescehce of Ca produced an intensive

initial blackening, Cu radiation was used to allow the registration of as much
great-angle reflexions as possible. The initial blackening was reduced by the

relatively small Ca content of the sample: név ertheless, it causedthe disappearance

of somé of the weakest lines. Our photograph shows 37 lines of measurable

intensity. The pláne lattipe distances belonging to these are listed in Table
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1. (v. Hungárián text) together with those of huntite described by Faust.
In the table the following abbreviations are used:

ügy = very-very weak
így = very weak
gy = weak
k = médium
e = strong
ie = very strong
d = diffuse

It is seen from table 1 that the lines of the Dorog mine mineral — with
three exceptions — are in excellent agreement with those of huntite. The deter-

mination of the 4 very weak lines of huntite was nt possible because of the
initial blackening. The well discernible lines of dolomité, magnesite and calcite

did nt appear in the sample: consequently, the Dorog mine mineral can be regar-

ded as roentgenographically pure huntite, MgaCa/COsA-

IRODALOM — LITERATURE

1. Venkovits: Adatok a dorogi mezozóos alaphegység szerkezetével
kapcsolatos üregekhez és vízjáratokhoz. Hidrológiai Közlöny XXIX. 1949. —
2. Faust: Huntite, MgjCa/COs/í, a new mineral. Am. Min. 38. 1953.
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GLAUBERIT PERKUPÁRÓL

MAURITZ BÉLA* — CSAJÁGHY GÁBOR

(XXVII. táblávalj

A perkupái kutatások legújabban egy érdekes, Magyarországból eddig
ismeretlen ásványt hoztak felszínre.

Az új akna 35—45 m mélységébl kikerült sötét triász-dolomitot fehér
anhidrit-erek járják át. A dolomitban ugyancsak anhidritrészecskék vannak,
amelyek a dolomit oldásakor az oldási maradékban visszamaradnak. A dolomit-
hoz nagyszem anhidrit is társul, mely nagyobb szemcsés darabokban kíséri

a dolomitot ; a szemek helyenként cih-nyi nagyok és mindig a három véglaptól
:

vannak határolva, úgyhogy rendesen kocka- vagy téglaalakúak. A 39,5 m mély-
ségben a dolomit igen sötétszínü és rendkívül szívós, repedéseiben 1—2 mm-nyi
hematitpikkelykék vannak. Ugyanabben a mélységben a gipsz is megjelenik,
melyet anhidrit és ksó is kísér, továbbá a gipsz repedéseiben fehér, 1—2 mm-nyi
kristálykák alakjában vált ki az epszomit. Az anhidritre települt az agyaggal
szennyezett gipszes tömeg, * melynek repedéseiben apró ksókristálykák fej- .

ldtek ki. Vannak azonban centiméteres víztiszta ksókockák is.

Az új-akna 45. méterének északi szállítóvágatában 20 x 30 centiméteres
üregbl került el a glauberit. Az ásványok kiválási sorrendje a következ. Leg-
elször vált ki az anhidrit, durvaszemü pátos tömeg alakjában. Az anhidritre

települt a rostos gipsz, néha 2—4 mm hosszú prizmák; a megállapított kristály-

alakok (010), (110) és (111). A gipszre települt a glauberit, melynek kristályai

15 mm nagyra is megnttek. A galuberitkristályok gyak-
ran teljesen víztiszták; néha fehéresek és csak félig átlát-

szók. A kristályok termete (001) szerint táblás. Megfigyelt
kristályalakok : a (100), c(OOl), s(lll) és m(llO). A szög-

mérési adatok és a számított értékek jól megegyeznek.
Az a(lOO) véglap egyes kristályokon még éppen felis-

j

merhet, de lapjai igen aprók. Az s(lll) negyedik fajta '

prizma lapjai a c/m éllel párhuzamosan finoman rosto-
|

zottak. A dárdavégalakú fenntt kristályok nem egyen-
ként jelennek meg, hanem párhuzamos csoportos halma-
zokat alkotnak. A glauberitet gyakran fehéres, igen apró

gipsz- és anhidritrészecskékbl álló finom kéreg borítja.

A galuberit Csajághy G. elemzése szerint

:

Elméleti összetétel Perkupa

Oldhatatlan rész :

Na,:) 22,29 %
0,47%

21,62

CaO 20,16 % 20,80%

SO4 57,55 % 57,30%

100,00% 100,19%

Az optikai állandók teljesen azonosak a glauberit márismert adataival.

• Eladta a M. Földtani Társulat Ásvány-kzettani .Szakosztályának 1953. febr. 11-iki szak-

ülésén.
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A 44 m mélységban homokkövet harántoltak, amelyben cm vastag
rostos gipszrétegecskék vannak ; a gipsz rostjai a homokk falára nagyjában
merlegesek.

A perkupái anhidrit-gipsztelep genezisével késbb foglalkozunk. A glauberit

jelenlétének fontossága fképp abban rejlik, hogy a' glauberit a ksótelepeknek
egyik legjellegzetesebb ásványa.

B. M a y p H u — F. M a a r ii :

PjiayepHT h3 a. IlepKyna (Kom. EopuiOA)

PaaeeAOMHbie öypeuHa b a. riepKyna BCKpbiBaJiii b rayöiiHe 35—45 m hoboö
uiaxTbi caeAyK)mne MaTepuajibi

: ao-bomht TpuacoBoro Boapacra c öeJibiMn WHJiajviH

aHCHAPUTa, KpynuoaepHHCTbíR auruAPur ; b Tpemuuax AoaoMHxa aeuiyu reMaruTa,
riinc ; bbcomut, KaMeuHbiíí cojib ; b oahoK JiO)K6HHe ua aHniApuTe aaaeraaca (jjHÖpoa-

HbiH runc, noTOM rJiayöepuT, Hapocmue KpucTaaabi KOTOporo HaxoAUTca b pasjviepax

15 MM. FjiayöepuT orpaHUMHBaerca oöjiuKaMM (001), (110) n (111) (cm. cxp. 396.)
XiiMimecKHíí cocTaB cm. na cxp. 396.

Glauberite de Perkupa (com. de Borsod)

pár B. MAURITZ et G. CSA.JÁGHY

Les sondages d’exploration de Perkupa ont ramené á la surface d’une
profondeur de 34 á 45 m du nouveau puits les matiéres suivantes ; dolomie d’áge
triassique avec des veines d’anhydrite blanche, de l’anhydrite á gros grains ;

dans les fissures de la dolomie des écailles d’hématite, du gypse
; epsomite, sel

marin, dans une cavité sur l’anhydrite est assis du gypse fibreux et sur celui-ci

de la glauberite, dönt les cristaux atteignent 15 mm. La glauberite a pour faces
les formes (001), (110) et (111), Voir p. 396.); pour la constitution chimique
(voir p. 396.).

27 *
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HALLOYSIT GYÖNGYÖSOROSZIBÓL

NEMECZ ERN
(XXV. táblával)

A gyöngyösoroszi ércbányászati kutatások során az altáró bejáratától
kb. 300 m tá.volságban megnyitott oldalvágatban több m® fehér, kencsszerü
anyag került el, amely a kzet üregeiben foglalt helyet. Az anyagot Hegeds
Z. vegyészmérnök bocsátotta rendelkezésre vizsgálat céljából.

A teljesen fehér szín anyag igen sok vizet képes felvenni s ilyenkor vazelin-

kencs benyomását kelti. Rendkívül finom szemcsékbl áll. Robinson —
Köhn módszerrel annyi állapítható meg, hogy 110 C°-on szárított anyagra
vonatkoztatva, menn5dségének 92,7%-a 0,002 mm-nél kisebb szemcséj. A mara-
dék fleg durvább szem kzettörmelék.

Röntgenfelvétele típusos „keresztrács diffrakciót” mutat, ami a halloysitra

jellemz. Vonalainak síkhálótávolságai is jól egyeznek a SÍ205 (0H)4Al2 .2H20
összetétel halloysitéval

:

gyöngyösoroszi

halloysit

<^hkl k X-ben:

halloysit

(Mehmel szerint)

tlua A-ben:

9,96 10,1 ie

4,47 4,48 e

3,39s 3,40 k
2.56, 2,56 k

2,37 kgy
— 2,23 kgy
1,690 1,685 kgy
1,484 1,481 ke

1,291 1,288 kgy
1,239 1,236 kgy

(ie : igen ers, e : ers, k : közepes, kgy. közepesen gyenge, ke : közeps ers.)

M e h m e 1 adatai szerinti 2,37 és.2,33 A közepesen gyenge vonalak nem
figyelhetk meg, mert a 2,563 kX vonal után következ széles diffúzsávba esnek.

A mintáról készített differenciális termikus görbe szintén egyezik a halloysi-

téval (1. ábra).
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Kérésemre a Magyar Tudományos Akadémia Elektronmikroszkópi Labora-
tóriumában Á r k 0 s i K. 20.000-szeres nagyítással felvételt készített az anyagról
s a Laboratórium szíves engedelmével közlöm a minta egyik felvételét (XXV.
tábla) és a 260 szemcse mérésébl adódó statisztikus szemnagyságeloszlás dia-
grammiait (2a, 2b, 2c ábra).

%

30-

20-

10-

28^ 3k6 15,0 1^0 5.9 1.2

S.5 7.5 StS nS i55>r>ya

3. ábra. A gyöngyösoroszi halloysít egyenként 260 szemcsemérésbl össze-
állított szemcseeloszlási diagrammjai. Kristályszemcsék: a) a legnagyobb átmér
irányában, b) az elbbire merleges irányban mérve, c) árnyékhosszból számított

szemcsevastagságok eloszlása.

A táblán jól kivehet a halloysit csöves szerkezete, melyet elször
B a t e s észlelt. Eredeti felvételünkön a hengeres pálcikák közepén hosszában
futó világos vonalak, melyek a cs belsejében uralkodó anyaghiány következ-
ményei, szintén újabb bizonyítékok a belül üres csszerkezet mellett.

A csövek hosszúsága közvetlen mérés alapján 50—400 m/<. A gyakorisági
maximum 150—200 m/x között van (a részecskék 40%-a). A csövek hosszanti
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^rányára merlegesen közvetlenül mért értékek zöme (64,4%-a) 40—60 m/x közé
esik (3b diagramm). Aranygzzel történt árnyékolás után, az árnyékhossz és

az árnyékolás szögének ismeretében végzett „vastagság” meghatározás ered-

ményei a 3c diagrammban vannak feltüntetve. Feltnik, hogy eszerint a csövek
vastagsága fleg 55—75 Á közé esik, st az ennél kisebb értékek is az anyag
1/3 részében képviselve vannak. Minthogy a halloysit csszer kristályokból áll,

a 3b és 3c diagrammban feltüntetett értékeknek azonosaknak kellene lenniük.

Azonban a 3c diagramm összeállításához felhasznált közvetett vastagságmeghatá-
rozásban számításba vehet zavaró tényezk miatt az értékek bizonnyal kiseb-

bek a valóságosnál.

Az elfordulás ásványtani érdekessége, hogy a már 50 C°-on átalakuló

halloysit, melyet éppen ezért eddig fleg üledékes kzetekbl ismertünk, Gyön-
gyösoroszin hidrotermális érctelepben jelentkezik. Mivel kishmérséklet
(500° >) hidrotermális tevékenységhez kapcsolható ércesedést e telepen nem
ismerünk, a halloysit keletkezése csakis a telep kialakulása utáni descedens
hatásokkal magyarázható.

IRODALOM
j

1. M e h ni e 1, M. : Datensammlung zum Mineralbestimmen mit Röntgen-
strahlen. Fortsch. Min. Krist. Petr. 23. — 2. B a t e s, T. F. —H i 1 d e b r a n d,

F. A. —Swineford, Ada: Morphology and structure of endellite and halloy-
site. Am. Min. 35. No. 7—8. 1950.
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AZ ürkCti és eplényi mangánérc-terület mikropaleontológiai
KIÉRTÉKELÉSE

SIDü MÁRIA* — SIKABONYI LÁSZLÓ

Az úrkúti és eplényi mangánércterület érctelepes csoportjában lév
különböz képzdményeket a legutóbbi idben mikropaleontológiai vizsgála-

toknak vetettük *alá. Az úrkúti és eplényi mangánércbánya feltárásaiból, vala-

mint a környez mélyfúrásokból 285 minta iszapolási maradékát vizsgáltuk meg.
Az oxidos érctelepet körülvev képzdményeket, a karbonátos kifejldést,

valamint a karbonátos érc fedjében lév fels-liász márgát részletesen tagoltuk

és az érctelepes csoporton belüli kisebb képzdmények mikrofaunáját össze-

hasonlítottuk.

Bár vizsgálataink kiterjedtek az 1951-tl folyó bányászati feltárásokra

ús az 1949-tl mélyített fúrások anyagára, st az egyes régebbi fejtési területet

képez felszíni feltárások képzdményeire is, mégsem mondhatjuk, hogy a vizs-

gálataink teljesek. Részben a régi fúrások anyagának hiánya, részben pedig
az azonos képzdményekbl vett minták kicsiny száma miatt.

Reméljük, hogy mikropaleontológiai vizsgálatunkkal, ezzel a fajszámra
nem, de egyedszámban gazdag mikrofauna megismerésével elbbre vittük man-
gánérctelepeink földtani megismerését.

Amint azt már Noszky és Sikabonyi eladásából hallottuk, az

úrkúti és eplényi mangánércterületen a fed viszonyok, valamint az érctelepet

környez képzdmények egymásra következésének változása szerint több kifej-

ldési típust lehet megkülönböztetni, s ezek a következk :

A Csárda-hegyen oxidos mangánérctelep fejldött ki, mely tarka
agyagokkal keverve az alsó-liász brachiopodás mészk karsztos mélyedéseiben
helyezkedik el. Ennek az ércteleptípusnak a fedjében, amint azt az I. számú
ábrán is láthatjuk, különböz szín, néha rétegezett Mn-os és Fe(OH)-os agyagok
foglalnak helyet. A csárdahegyi kifejldést az eocén széntelepes agyagok, majd
a nummulinás mészk takarják.

Az I . akna területén a csárdahegyi tömbös, darabos érctípus helyett
barna vagy zöld agyággal rétegezett oxidos mangánérc található az alsó-liász

tzköves (amorf kovalisztes) mészk felett. Itt az oxidos érctelepet a különböz
szín tarka agyagok veszik körül, melyek sorrendjét és átlagos vastagságát
az I. sz. táblázatban tüntettük fel. Ezen a területen az érctelepes rétegcsoportot
középs-kréta képzdmények zárják le.

II. táblázatunkban az úrkúti II. sz. akna érctelepes réteg-

csoportját tüntettük fel. Itt, amint látjuk, a feküben a karbonátos ércteleptípus
is megjelenik. A fedanyagok az úrkúti I. sz. akna fedképzdményeihez hasonlók.
Az érctelepes rétegcsoport fedjében szintén középs-kréta képzdmények vannak.

Az úrkúti mangánércbánya Ny-i bányamezjében
jura-korú fedrétegek alatt vastagon van kifejldve az fels-liász szürke agyag-
márga, melynek alsó részén karbonátos és oxidált karbonátos mangánérc talál-

ható (III. sz. táblázat).

Az eplényi mangánércbányában hiányzik az Ürkúton meg-
található vastag tarka agyagos rétegcsoport. Az oxidos mangánérctelep fedjé-
ben élénksárga, majd fekete agyag található, amint azt a IV. sz. táblázaton is

• Eladta a M. Földtani Társulat 1953. máj. 20.-I szakülésén.

l
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láthatjuk. Itt is meglehetsen nagy vastagságban kifejldött a fels-liász szürke
márga. Az eplényi mangánércbánya újabb fúrási területein szintén kisjelent-

!

ségü karbonátos mangánércfeldúsulások állapíthatók meg. Azonban ennek pon- í

tos vizsgálata még nem történt meg, de kiértékelése folyamatban van. ;

A fentiekben ismertetett kifejldési típusok mikrofaunisztikai kiértéke-
lése a következkben foglalható össze.

A Csárda-hegyen gyjtött minták iszapolási maradékában szivacstk talál-

hatók, Az 1. ábra 2, 3, 4, 5. számmal jelzett rétegeibl gyér, ersen koptatott,
rossz magatartású, átmosott jellegre utaló, fajra meg nem határozható szivacs-

képletek kerültek el.

m

1. ábra. Az érctelepes rétegcsoport szelvénye a csárdahegyi külfejtés északi peremén i

1. kszén agyaglencsékkel. 2. élénkvörös agyag. 3. sárga) fehérfoltos agyag, vékony
j

rozsdabarna rétegekkel. 4. élénklila pizolitos agyag fehér erekkel. 5. kevert (barna,
sárga, fehér) tarka agyag oxidos inangánszemcsékkel és mangándarabokkal.

Az I. sz. akna mikrofaunisztikai képe már többet mutat. Szivacsképleteken
kívül már szórványosan Radiolariák, nagyon kis egyedszámban Foraminiferák,
ritkán moZ/usca-héjtöredék, Ostracoda és halmaradvány is elkerült az iszapolási

maradékból. Mikrofauna alapján ebben a rétegcsoportban nem lehet az újabb
kutatási eredmények révén nagyon részletesen tagolt kisebb képzdményeket
szétválasztani. Kétségtelenül megállapítható azonban, hogy az érc fedjében
szegényebb, fleg Radiolariákhól és szivacstkhl álló fauna van, míg az érc

feküjében lév képzdmények faunatársasága változatosabb Radiolariákhól,

sok szivacsthl, gyéren mutatkozó Foraminiférákból, moZZusca-héjtöredékbl
és Osíracodáhól áll. A halmaradványok is elég gyakoriak, fleg cdpafogak kerül-

tek el.

Az oxidos érc közül kipreparált nagyon vékony agyagrétegecskék iszapolási

maradékából nagyon kevés Radiolaria, szivacstü és halmaradvány került el.

Az ércfedben és feküben elforduló szivacsvázelemek alapján a kova-

szivacsok rendszértani hovátartozása megállapítható. A monaxon, triaxon és

tetraxon alaptípusú kovaszivacsok közé tartoznak. Az iszapolási maradékban
a kovaszivacs-vázelemek közül fleg tk, kéregvázak, támasztóvázak, gemulák
a gyakoriak. A Radiolariák ersen kaptatottak, átkristályosodottak és csak a

Poru/osa-csoportba való tartozásuk állapítható meg.
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Az ércfeküben gyéren elforduló foraminifera-társaságot fleg az agglu-
tinált házú formák jellemzik. Legnagyobb egyedszámban az Ammodisciis nem-
zetség van képviselve. A Rhabdammina és Reophax sp. mindig töredékesek.
Az I. sz. akna képzdményeinek nagyrészt kova- és agglutinált házú faunatársa-
ságáról megállapítható, hogy itt mészben szegény sekélytengeri fáciesrl le-

het szó.

*A II. sz. aknában élforduló mikrofauna ugyanazt a képet mutatja,
mint az I. sz. aknából származó. Itt is az oxidos telep fedjében lév képzd-
mények mikrofossziliákban szegényebbek, mint a fekü-képzdmények.

Az érctelep fedjébl ugyancsak Radiolariák, sziuacstük, süntüskék, Mol-
/usc-héjtöredékek és /jaZmaradványok kerültek el. A többletként megjelen
Echinodermaía, MoUusca és ZiaZmaradványok valószínleg a szerencsésebb minta-
vételnek tulajdoníthatók.

Az oxidos érc között itt is voltak nagyon kis egyedszámban Radiolariák,
sziuacstük és Mo/Zusca-héjtöredékek.

A feküképzdmények közül különösen a barna és zöld karbonátos mangán-
érc tartalmazott viszonylagosan gazdag mikrofaunát.

A fedben lév képzdmények faunája kétségkívül az I. sz. akna fed-
rétegeinek faunájával egyezik. A feküképzdményekben is legnagyobbrészt
ugyanazok a formák találhatók meg, mint az I. sz. akna feküjében. A két
akna között csak annyiban mutatkozik különbség, hogy itt a mangánkarbo-
nátos rétegekben a Foraminiferák nagyobb faj- és egyedszámban jelentkeznek.

Különösen az Ammodiscus genus mutat nagy alakgazdagságot. Az agglutinált

házú Foraminiférákon kívül már meszes házú formák is megjelennek. Ez való-

színleg a megnövekedett CaCOs-tartalommal függ össze. Tehát a II. akna fekü-
jében lév képzdmények fáciesviszonyai az I. aknához viszonyítva kissé mások
voltak. Itt valamivel meszesebb, de szintén sekélytengeri fáciessel állunk szemben.

Az úrkúti ércmezt több helyen megszakítják olyan foltok, ahol az oxidos
érctelep hiányzik és helyét összekevert jelleg tarka mangántörmelékes agyagok
foglalják el. Ezekben a képzdményekben viszonylag gazdag smaifadvány-
társaságot találunk. Fleg Radiolaria, sziuacstü figyelhetk meg. Foraminifera
csak egy mintából került el, ersen koptatott állapotban. Ezeken kívül még
nagyon kis számban Ostracoda kbél formájában, A/o/Zusca-töredék és halmarad-
vány került el az iszapolási maradékból.

A mikrofauna koptatottsága arra utal, hogy a telep egyes részei bizonyos
szállitottságot szenvedtek. Faunája rossz megtartási állapota miatt fajra nem
határozható meg. Egyedül csak a monaxon alaptípusú kovaszivacsok ti ismer-
hetk fel.

A Ny-i területeken fúrásokkal feltárt karbonátos érckifejldés mutatta
a leggazdagabb és legjobb megtartású faunát. A fels-liász szürke agyagmárga-
faunája fleg Radiolariákhól és szivacstükhl áll. Radiolariák itt kzetalkotó
mennyiségben 'találhatók. Ezenkívül Foraminiferák, Ostracodák, süntüskék,
AfoZ/usca-héjtöredékek és ZíoZmaradványok is sok mintában megtalálhatók.

Az eplényi mangánércbánya különböz szintjein meg lehet találni az úrkúti
szürke márgához hasonló képzdményt. Mikrofaunája ugyanaz, mint az úrkútié :

Radiolariá)ó\, Foraminiférákból, szivacstükhl, süntüskékbl és ZzaZmaradvá-
nyokból összetett. Bár kevésszámú vizsgálat készült el az eplényi szürke márgá-
ból, mégis a kevésbl is kétségkívül megállapítható, hogy ugyanazok az alakok
lépnek fel itt is, mint az úrkúti fels-liász szürke márgában. Kémiai vizsgálatok
alapján megállapítható, hogy az eplényi szürke márgában lév Radiolariák
közül sokkal több a kovás vázú alak, mint Urkúton.

Valószín, hogy ez azzal van kapcsolatban, hogy Eplényben az érctelep
közvetlen fedjébl, vagyis a szürke márga alsó, tehát kovásabb részébl szár-
maznak a minták. Innen félig átmeszesedett Radiolariák is kerültek el. Ez a
szürke márga fokozatosan átmegy a fekete plasztikus agyagba, amelynek a
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faunája szegényebb, de hasonló a szürke márgáéhoz, amennyiben szivacstüket
és halmaradványokat tartalmaz. •

Az eplényi ércfedbl, valamint az egj^es érctömbök, gumók között lév
élénksárga agj^agból fauna nem került ki.

A mangánhidroxidos barna képzdmény faunája ugyanaz, mint a felette

üledékfolytonosságban települ szürke márgáé.

Hasonló fauna került el a zöld mangánkarbpnátos képzdményekbl is.

A karbonátos összletnek és a felette lév szürke márgacsoportnak gazdag és

jó megtartású faunája fajra többé-kevésbbé meghatározható. Benzolban vizs-

gálva az anyagot a Radiolariák rendszertani hovátartozása is megállapítható.
A Spumellaria és . Nassellaria alrendbe tartoznak. Részletesebb és behatóbb
viszgálattal a most megállapított 7 genus fajra is meghatározható lesz. Töme-
gesen a Cenosphacra és Cenellipsis genus fordul el az anyagban. Foraminiferák
közül kis egyed, de aránylag elég nagy fajszámban a Lagenidae, Polymorphinidqe,
Reophacidae család nemzetségei és fajai uralkodnak a karbonátos összletben
fleg a szürke márgában. A 3. sz. karbonátos rétegben azonban már keve-
sebb faj- és eg>'edszámban mutatkoznak.

Radiolariákon kivül a monaxon és tetraxon szivacsképletek is mind meszes
állapotban maradtak fenn. Süntüskék csak nagjmn kis számban és rossz meg-
tartási állapotban találhatók meg az anyagban.

Mikrofaunája alapján a karbonátos rétegösszlet ersen meszes nyílt, de
sekélytengeri fácies.

A szürke márgából tömegesen elkerült elég nagy gömb-, laposkorong alakú,

likacsos szerkezet szervesmaradványok, mikroszkópos ránézésre az Orbulinákkal
könnyen összetéveszthetk. Azért is, mert a szürke márgaösszlet fels részébl
elkerült példányok majdnem kizárólagosan mind meszes vázánknak bizonyultak.

Viszont a rétegösszlet alsóbb szintjébl elkerült példányok már gyakrabban
szilikátos vázúak voltak.

A 109. sz. mélyfúrás mintáinak kémiai elemzése azt bizonyította, hogy
a szürke márga kalciumtartalma a szabad szilikát-tartalom emelkedésével pár-

huzamosan csökken az alsó szintek felé.

Csajághy G. kémiai elemzése alapján a rétegösszleten belül hasonló
minségi változást mutat a szervesmaradványok vázanyaga is. Ebben a kérdés-

ben vizsgálatainkban végleges álláspontot elfoglalni még nehéz, mivel a környez
üledékek tanulmányozása még nem érte el azt a fokot, hogy egy ilyen szokásostól

eltér jelenséget, mint a nehezebben oldódó kovás Radiolaria-\kz könnyen
oldódó kalciumkarbonátos anyagban való átépítését magyarázni tudjuk.

Azonban a 100. sz. fúrás 94,05—109,55 m-bl elkerült karbonátos vázu
Orbulinákhoz hasonló szer\'esmaradványt ráes fényben benzolban vizsgáltuk

és ezzel a módszerrel jól felismerhet ezeknek jellegzetes radioláriás szerkezete,

ami kétségtelenné teszi azt a tényt, hogy meszes váz ellenére ezek a szervezetek

Radiolariák.

Meg kell jegyeznünk, hogy a Radiolariák között vannak olyan példányok
is (pl. az eplényi 15. f. 107., 108 m-ben), melyek az átmeszesedés köztes stádiumát
mutatják, amennyiben a bels capsula már meszes, de a küls capsula még meg-
tartotta eredeti radiolariás szerkezetét mutató, még mindig szilikátos vázát.

A mangánösszleten belül tömegesen elforduló meszes vázú Radiolariák meg-
jelenése nagyon érdekes és ritka jelenség. A radiolariák irodalmának tanulmá-
nyozása alkalmával nagyon kevés adatot kaptunk erre vonatkozólag. Morét
az 1948-ban megjelent általános slénytani munkájában megemlíti, hogy az

alp-kárpáti övezetben a fels-liász vörös, zöld és tarka mészmárgákban és mész-
kövekben a Calpionellák társaságában megjelent Radiolariák rendszerint átme-
szesedett vázúak.
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Andrusov a Kárpáti övezet smaradványainak tanulmányozása során
átpiritesedett és átmeszesedett vázú Radiolariáka.t említ az Árvái szirtöv maim
és neokom mészköveibl.

A Radiolaria-\ázak a sejt elhalása után az üledékképzdés folyamán másod-
lagosan kalcittal töltdtek ki. Ez az átalakulási folyamat fizikai és kémiai beha-
tásokra, ersen lúgos és Ca-ionokban gazdag közegben ment végbe, olyanformán,
hogy az eredeti kovaváz feloldódott és helyébe a CaCOs lépett be.

Az átmeszesedés folyamán azonban nem mindegyik Radiolaria-\áz tudta
felvenni az eredeti Radiolaria szerkezetet. Egyes mintákból elkerült példányokon
csak a küls capsulának finom likacsos szerkezete állapítható meg, ezeknél a
bels capsulát szerkezet nélküli mészgömb tölti ki.

Andrusov a Radiolariák utólagos átalakulásával kapcsolatban meg-
állapította, hogy az átmeszesedésen kívül a Radiolariák még átpiritesedhetnek,

áthematitosodhatnak, st átkloritosodhatnak. Az úrkúti és eplényi Radiolariák-
ban idáig csak az átmeszesedési és átpiritesedési folyamat figyelhet meg. Rész-
letesebb kémiai elemzések alapján lehet, hogy a másik két átalakulási típus is

megállapíthatóvá válik majd.

Az úrkúti és eplényi mangánérces csoport mikropaleontológiai vizsgálata
még közel sem tekinthet befejezettnek. Ahhoz, hogy az érctelep különböz
típusai között lév hasonlóságot, vagy különbséget minden kétséget kizárólag

cldönthessük, szükséges a most már rendszerbe szedett képzdményekbl töme-
ges vizsgálatok végzése, mivel úgy az oxidos, mint a karbonátos telep többé-
kevésbbé azonos veret faunát tartalmazott és csak a fajok számában volt némi
eltérés. A további vizsgálatoknak ki kell terjedni a jura rétegcsoport többi tagjaira
is, hogy a karbonátos, valamint az oxidos teleptípus közötti viszonyt véglegesen
cldönthessük.

Ezek az újabb vizsgálatok kétséget kizáró módon igazolták Vadász
Elemér akadémikus nézetét a bakonyi mangánércesedés tengeri eredetére
nézve.

A telep egyes részeire, nevezetesen a Csárda-hegyre és az oxidos érc egyes
zónáira vonatkozólag azonban meg kell állapítanunk, hogy átmosott jelleg
faunát tartalmaz, mivel az ott található fauna ers koptatottságot mutat.

Az oxidos telep többi részének faunája sem teljesen egyezik a juraközi

karbonátos érc faunájával, mivel pl. egyes Foraminifera-nemék benne meg-
vannak, mig a karbonátos ércbl teljesen hiányzanak. Másrészt a fauna itt

szegényebb. Radiolariák itt tisztán kovavázasak, viszont a karbonátos csoport
Radiolarid-kban gazdagabb és ezeknek váza meszes anyagú, ami a közremköd
oldatoknak CaCOs-ban dús voltát igazolja.

Az oxidos telep fekjében lév karbonátos mangánt tartalmazó rétegek
faunája megegyezik a juraközi karbonátos ércek faunájával, bár itt is mutat-
koznak eltérések annyiban, hogy az oxidált karbonátos képzdményekben a
fauna rosszabb megtartású, mint a nem oxidált rétegekben.

1. Az eddigi vizsgálataink azt bizonyítják, hogy a karbonátos ércben és

az oxidos ércben lév fauna azonos korú, de különböz fáciest képvisel fauna-
társaság.

2. Az oxidos ércben lév faunatársaság határozottan sekélytengeri,

mészben szegényebb üledékre utal.

3. A karbonátos ércben lév fauna viszont nyílt, viszonylag mélyebb ten-

geri CaCOs-ban gazdagabb képzdményt jelez.

4. A telep oxidos részének faunája azonban több ponton autochton érc-

dúsulási folyamatra utal, amely folyamat nagy mértékben elsegítette az oxidos
érc pari jelentség koncentrálódását.
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Az úrkúti I. akna éretelepes rétegcsoportja 1 . táblázat

Sorszám Rétegek sorrendje (felülrl lefelé)
Ismert

vastagságok

Ércfed

:

1. Fehér, rózsaszín mangánszemcsés v. mangánpizolitos agyag . .

.

1,00— 6,00m
2. Barna mangánszemcsés agyag, fehér szilikátdús erekkel (májas

érc) 1,00-8,00 „
2 /a* Élénksárga agyag, barna, néha lila erekkel 1,50-8,00 „
3. Tarka (sárga, barna, fekete-sávos) agyag 0,10-0,30 „
3 /a Fekete, zöldesfekete agyag 0,30-0,80 „

Oxldos mangánérctelep

:

4. Barna agyagréteges, tömött, v. szemcsés-konkréciós mangán-
érc 1,50-7,00 „

5. Zöld agyagréteges, tömött vagy szemcsés-konkréciós mangán- J

érc
*

6. Puha, matt, tömött mangánérc 0,20-0,60 „

Ércfekv

:

7 Barna, tömött mangándendrites agyag 0,30-0,80 „
7/a Vörös, vörösbarna agyag tzkötörmelékkel és fehér kovalisztlen-

csékkel 0,50—20,00
8 Fehér amorf kovaiszap 0,50— 1,50 ,,

Alsó-liász fekümészk

a-val jelöltük azokat a rétegeket, melyek a velük azonos számú jelzés nélküli rétegekkel

azonos helyzetek, azokat gyakran helyettesítik.

Az úrkúti II. akna érctelepes rétegcsoportja 2. táblázat

Sorszám Rétegek sorrendje (felülrl lefelé)
Ismert

vastagságok

1.

Ércfed :

Barna mangánszemcsés agyag, fehér szilikátdús erekkel (májas
érc) 1,00—5,00 m

l/a Élénkságra agyag 1,00-3,00 „
2. Szürke világossávos agyag 0,50-1,50,,

3.

Oxidos mangánérctelep

:

Barna agyagréteges, tömött v. szemcsés-konkréciós mangán-
érc 1,50-3,00 „

4. Zöld agyagréteges, tömött v. szemcsés-konkréciós mangánérc
5. Barna agyagos, laza kevert érc

6.

Ércfekv

:

Élénkbarna, vörösbarna agyag 0,05— 0,15 ,,

6 /a Téglavörös tömött agyag S 0,05-0,15 ,,.

7. Barna, fehérsávos mangánkarbonátos-oxidált mangánkarbonátos
képzdmény 0,50-1,20 „

•7/a Zöld-fehér v. zöld-fehér-barna-sávos mangánkarbonátos képzd-
mény 0,50-1,20,,

7/b Élénkzöld, kékeszöld agyag 0,10-0,40 „
8. Vörös, sávozott agyag 0,05-0,20 „
9. Szürke, sávos agvag '..... 0,10-1,50 „

10. Vörös, vörösbarna tzktörmelékes agyag 0,50-2,50 „
11. Fehér amorf kovaiszap ' 0,50-1,20 „

Alsó-liász fekümészk
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3. táblázat

Az úrkútí nyugati ércmezö karbonátos érckifejldése

Sorszám Rétegek sorrendje (felülrl lefelé) .
Ismert

vastagságok

1. Szürke radioláriás márgaösszlet 48,00 m-ig
2. Barna-fehérsávos mangánkarbonátos és oxidált mangánkarbonátos

képzdmény 2,00-10,00 ,

3. Zöld mangánkarbonátos képzdmény
4. Vörös agyag tzktörinelékkel és kovaiszappal

Alsó-liász mészk

Az eplényi oxidos mangánérctelep
4. táblázat

Sorszám Rétegek sorrendje (felülrl lefelé)
Ismert

vastagságok

1. Szürke vi Jágossávos píritlencsés márga 2,00— 8,00 m
2. Fekete, képlékeny (szervesanyagtartalmú) agyag 0,50-1,20,,
3. Sárga, képlékeny agyag 0,20-0,80 „
4. Mangánérc, sárga agyagbetélepülésekkel

Alsó-liász fekümészk
0,20-1,20,,

Különböz kifejldés érctípusok nükropaleontológiai táblázata

Csárdahegyi típus

smaradvány
Sor-

szám
Lelhely Üledék

Fora-

minifera

,

Radio-

laria

1

Spongia

1

Mollusca

!

Ostra-

coda

Echlno-
dermata

Pisces

2.* É-i perem Élénkvörös fed
agyag -f

3. f9 Sárga-fehérfoltos

agyag -f

f» Sárga-fehérfoltos

agyag fehér része -1-

ff Sárga-fehérfoltos

agyag barna része -F
4. ff Élénklila pizolitos

agyag -F

5. ff Barna-fehérs árga
tarka ércközi agyag -F

Középs rész Sárga ércközi agyag -F

Ny-i rész Szürke-fekete ércközi

agyag

* A táblázatok sorszámai a következkben megegyeznek az 1—4. táblázatokban és az

1. ábrán feltüntetett rétegek sorszámaival.
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rkúti I. akna oxidos teleptípusa

Sor-

szám

i

smaradvány

Lelhely Ülelek

Foramini-

fera

Racliolaria

Spongia Mollusca
Ostracoda

Echinoder- mata

Pisces

1.

2.

2/a

2/a

3.

3 /a

4.

5.

U. 104. SZ. f. 88. m.
67-90,00 m

U. I. akna
240 szint

283 szint

260. szint

283. balereszke

260l szint

260. szint

260. szint

260. szint

240, 115. F. D.

260. szint

260. szint

243. szint

280. szint

260. szint

260. szint

Ércfed

:

Fehér-rózsaszín
mangánpizolitos
agyag

Fehér-rózsaszín
mangánpizolitos
agyag

Barna mangánszem-
csés agyag fehér

szilikátdús erekkel

(májas érc)

Barna mangánszem-
csés agyag fehér

szilikátdús erekkel

(májas érc)

Barna mangánszem-
csés agyag fehér

szilikátdús erekkel

(májas érc)

Barna mangánszem-
csés agyag fehér

szilikátdús erekkel

(májas érc)

Élénksárga agyag,

barna, néha lila-

szín erekkel

Élénksárga agyag,

barna, néha lila-

szín erekkel

Tarka (sárga, barna,

fekete) sávos
agyag

Tarka (sárga, barna,

fekete) sávos
agyag

Fekete, zöldesfekete

agyag

Oxidos érdele

p

Barna agyagréteges,

(tömött vagy szem-
csés) konkréciós

Mn.— érc

Vörösbarna ércközi

agyag
Ércközi barnasávocs-

kák
Ércközi barnasávocs-

kák
Zöld-agyag rétegecs-

kék, érc közül

+
•

4-

+

-f-

+

+ +

-
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Sor-

szám Lelhely ÜleJék

smaradvány

6 .

7/a

8 .

260. sz. K-i ereszke

280. sz. K-i ereszke'

260. sz. K-i ereszke

33. f. környéke

260. szint

280. szint

113. f.

97,99— 98,85 m

113. f.

99,36-100,41

113. f.

100,41-101,10

115. f.

147,^0-148,78

D-i ereszke

Puha, matt, tömött
mangánérc (érc-

közi)

Puha, matt, tömött
mangánérc (érc-

közi)

Puha, matt, tömött
mangánérc (érc-

közi) 7

Ércfeku :

Barna tömött man-
gándendrites
agyag

Barna tömött man-
gándendrites
agyag

Vörösbarna agyag
tzktörmelékkel
és kovaliszt len-

csékkel

Vörösbarna agyag
tzktörmelékkel
és kovaliszt len-

csékkel

Vörösbarna agyag
tzktörmelékkel
és kovaliszt len-

csékkel

Vörösbarna agyag
tzktörmelékkel
és kovaliszt len-

csékkel

Fehér amorf kova-
iszap, kevés élénk-

vörös agyaggal

-f

+

+

-f

+

-f

4-

+

+

-f

+

-f

+

+

+

+

+

+

+

+ +

EchinoJer- mata
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Urkúti II. akna karbonátos feküvel rendelkez oxldos mangán telep

-
- smaradvány

Sor-

szám Lelhely CleJék i n
C9
Ti
o

orarr
fcra

O ClC

s
o

3
O t =

S

u. 2Í C/3 S O a.

1 .

1/í.

3.

5.

6 .

7/a

II. akna pillérfej-

tés

118. sz. f.

47,20-48,22 m

70. szint

70. szint

2. haránt
70. szint

4. haránt
70. szint

2. haránt

II. akna irány-

vágat felett

II. a. irányvágat

II. a. pillérfejtés

II. akna
70. szint

II. akna
70. szint

70. szint

70. szint

(184. minta)

70. szint
!

(72. minta)

70. irányvágat
felett (192. minta)

70. irányvágat
felett (193. minta)

Ércfed

:

Barna mangánszem-
csés agyag fehér

szilikátdús erekkel

Barna mangánszem-
csés agyag fehér

szilikátdús erekkel

Élénksárga agyag

Élénksárga agyag

Élénksárga agj’ag

Szürke világossávos

agyag

Oxidos Mn-érclelep

Barna agj agréteges

V. szemcsés kon-
kréciós Mn-érc

Barna agyagréteges

V. szemcsés kon-

kréciós Mn-érc
Barna agyagos, laza,

kevert érc

Ércfekv

Élénkbarna, vörös-

barna limonítos

agyag
Barna-fehérsávos
mangánkarbonátos
oxidált MnCOj-os
agyag

Barna-fehérsávos
mangánkarbonátos
oxidált MnCOj-os
agyag

Zöld-fehér, v.

zöld-fehér-barna

sávos MnCOj-os
képzdmény

Zöld-fehér, vagy
zöld-fehér-barna- .

sávos MnCOs-os
képzdmény

Zöld-fehér, vagy
zöld-fehér-barna-

sávos MnCOg-os
képzdmény

Zöld-fehér, v. zöld-

fehér-barnasávos

MnC03-os képzd-
mény

-f

-
1

-

-H

-h

-t-

-I-

+

-f

-f

+

+

-K

-t-

+

-
1

-

-
1
-

-
1
-

+
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íj s m a r a J V á n y

Sor- Lelhely L'lelék C a
m V

szám B « bi} m

o <9

c
o *o

ra

TS •5E
LL. cs cr C 0.

70. irányvágat Zöld-fehér, v. zöld-

felett (101) fehér-barnasávos
MnCOj-os képzd-
mény •f 4- 4-

70. irányvágat Zöld-fehér, v. zöld-

felett (181) fehér-barnasávos
MnCOg-os képzd-
mény + 4- 4- 4-

7/b 70. irányvágat Élénkzöld, kékeszöld
felett (88) agyag

70. irányvágat Élénkzöld, kékeszöld
felett (76) agyag -f- 4- 4-

8. 70. irányvágat Vörös sávozott
felett (183) agyag

9. 70. irányvágat Szürke, gyengén sávo- '

felett (187) zott agyag
10. 121. sz. f. Vörös-vörösbarna

55,69— 55,93 m tzktörmelékes
amorf kovalencsés
agyag + +

11. II. akna 70. Fehér amorf kova-
irányvágat (264) iszap közé.települt

vörös agyag
-

II. akna 70. Fehér amorf kova-
irányvágat (265) iszap közé települt

vörös agyag

Ürkúti átmosott telep

ö s m a r a j V a n y

Sor- Lelhely üledék C
re re

re
c.

re

o
ízám S E

O re

ex
c
o o

re

ii
cr>

u
y>

Ll. Z C 0.

1. Tarka (vörössárga)

mangánfoltos,
mangánszemcsés
agvag tzktörme-
lékkel

113. SZ. f.

81,22-82,24 m 4. minta (átlag- 4-

83,41-86,23 minta) + 4- 4- 4- 4-

86,23-86,98 4 + 4-

86,98-93,70 4- 4-

93,70-96,45
96, 5-96,80

3. minta (átlag m) 4- 4- 4-

97,25-97,99
115. sz. f.

4- 4-

129,00-129,55 4- 4-

129,55 -130,22 4- 4-

132,70-133,34 4-

135,27-135,82 4- 4-

136,22-136,52 4- 4-

137,.57- 138,27 4- 4-

138,90-140,10
i

4- 4-

28 Földtani Közlöny — 8/6

W
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' Földtani Közlöny LXXXIII. évf . 1953 10—12. sz.

ösmaraJvány

Sor-

nám 1

Lelöhe.y Üledék

V

c
E 2
O

c
o

u
3
o

<0
*n
ou
a

chinoJer-

mata

U

(Q

2
*o

«
- ti. (fi 'S. ti] 0. q:

116. sz. f.

132,15-153,43 + +
133,43-136,00
145,49-146,81
146,81-147,93
153,30-153,80

+ +

117. sz. f.

24,13-25,00 +
•

+
25,00-25,10 + +
118. sz. f.

41,90-42,85 +
42,85-43,53
43,53-44,10 +
44,10-45,10 +
.45,10-46,05 +
48,22-48,65 + +
121. sz. f.

50.00- 50,88
53.00- 53,33'

+

Az nrkuti \'y-i ércmez karbonátos érekifejldése a radioláriás márgával kapcsolatban

Sor-

szám
Lelhely Üledék

Foramini-

fera

RaJiolarla

0 s m

cO

ex
c
o
C-
co

Mollusca

u

OstracoJa
F.cliinoJer- mata OO

K

1. Szürke radioláriás

109. sz. f. márgaösszlet
188,10-190,65 m + + + +
190,65-190,84 + +
195,84-197,84 + + +
197,84-199,83 + + + +
199,83-201,30 + +
201,30-204,43
204,43-205,98 + +
205,98-208,00 + + + +
208,00-211,98 + +
211,98-214,00 + +
214,00-216,00 + + +
216,00-218,00 + + + +
218,00-220,00 + +
220,00-222,00 + + + + +
224,00-226,00 + +
226,00-228,00

*

+ +
228,00-230,00 + + +
230,00-232,00 +
232,00-234,00 +

96. sz. f.

223,00 m + +
94. sz. f.

10,403-117,80 + + +
95. sz. f.

108,77-114,44 + + + + +
100. sz. f.

94,10-109,50 + + + + +
114. sz. f.
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0 s m a r a J V a n y

Sor- Lelhely Üledék C
<9

'

U
<q

*2
szám E 2^ V

o
U.

OÁ
c
o
C-.
(/'

3
"o

u
(Q
i- .5 «

ÜJ

o

CU

127,50-127,90 + +
127,95-130,55 +
134,00-134,20 + -F

134,20-135,40 + -F

136,24-137,40
137,40-138,20 -F -F

138,20-139,20 -F -F

84. sz. í.

195,50-196,12
III. akna kerül-

+ -F -F

vágat -F +
2. 84. sz. í. Barna, fehérsávos

197,50-200,35 MnCO-jOS és oxi-

dált MnCOj-os
képzdmény F

\

200,35-201,50 + -F

201,80-203,70 -F +
109. sz. f.

236,00-238,00 -F -F

109, sz. f.

109,50-114,50 -F -F + +
114,80-116,20 -F

116,20-119,80 -F -F +
101. sz. f.

187,30-191,20 -f -F +
95. sz. f.

121,60-127,00 -F +
3. 100. sz. f. Zöld MnCOg-os kép-

121,80-122,90 zdmény + -F -F +
95. sz. f.

'f.
131,00-134,00 + -F

109. sz. f.

238,50-239,00 + +
84. sz. f.

203,70-204,70 + -F +
238,50-239,00 + +

,

Eplényi oxidos mangántelep

ö s in a r a 1 V 0 n y

1 Sor-

;
" szám

1

Lelhely Üledék c-

1 -

o ““

2
a
*o

2
’öi
c
o

ce

3
"o

o
<9

u

cE u
U. cr co o UJ Q.

1. I. II. szint Szürke, világossávos

piritlenc.sés márga -f + -F

15. sz. í. Szürke, világossávos

107,45-108,00 piritlencsés márga + -F -F -F +
2. IV. szint Fekete képlékeny

agyag -F ~r

1 III. szint Fekete képlékeny
1: agyag + +
r

3. III. szint Sárga képlékeny
frontfejtés agyag

IV. szint Sárga képlékeny
agyag

16. sz. f.

116,70-117,28 Sárga képlékeny

V agyag
II. szint Sárga ércközi agyag

28*
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M. Ili H a 0— Jl. lÜHKaSOHH

MHKponajieoHTo;iorHRecKaH ouewKa oöjiactH MapraHueeoíl pyAM
B MeCTHoCTHX Ypnyi m SnjieHb

OSpaaoBaHHH pyanbix MecTopoM<aeHMH b o6:iacTii MapraHUeBofi pyau b MecuTO-
CTHx VpKyT H 3nB6Hb noABepranucb MUKponaneoHTOJiorHtiecKHM anaBH3aM. C aroit

ueJibH) aHajTH3HpoBajincb ocTaxKH OTAiyMHBaHHH 258 npo6.
B Bbiui.‘yKa3aHH0íi oSnacrn BcrpeMaioTCH pa3Hbie rnnbi pa3BHTHH corjiacHO ycno-

BHBM nOKpblBaroUiHX II nOaCTHJI«K)iaHX CJlOeB H H3MeHeHHHM o6pa30BaHHÍí, OKpywaio-
miix pyAHOe M3CTopo>KaeHne : nanpHMep OKCHAHbifí Tun ropbi Mapaa ; OKCHAnbifi thb
UjaXTbl J\Tí I : OCKHAHblH H KapÖOHaTHblH THB UiaXTbl JSTs II : KapÖOHaTHblíí H OKHCneHHblií-
KapSonaTHbiH Twn, Haxoa«iunHCB b aanaaHOM yqacTKc, HanoHeu OKCHAHbiií h KapSoHar-
Hbiíi THB MapranueBOrt pyAW b Sn/ieHe.

BbiiuiyKaaaHHbie rimbi coAepMcaioT PBaBHbiM opaaoM paAHoaapHH, (})opaMnnH-

ijlepbl H3B2CTKOBOÍÍ U arFjTlOTlipOBaHHOÍÍ paKOBHHbl, OCTpaKOAbI, aXHHHAbl, MOnniOCKH H

OCXaTKH pbl6.

B TeHeHue ocbaomhopo npoUecca, BHyxpH MapraHueBO-KapSoHaTHoR tojiiau

paAHonapiiH npaoSpaaoBbiBa.mcb boa AeficTBiieM <})n3imecKnx n XHMn^ecKHx npoueccoB,
OlIH 06n3BaCTníI.TllCb TaKHM o6pa30AÍ, MTO OpHPHHaBbHblH KpeMHCBblH CKeBCT paCTBOpflBCH

H CaCO, ocaM<Aa.'TOCb b paAHonapeBoS crpyKType.
' noc.ieAHue MHKpona.ieoHTOJiorimecKne uccBCAOBaHiiH noATBep>KAíiBH 6e3 comhc-
HHH MopcKoe npoHCxoM<AeHH3 MapraHueBbix pya h AOKaauBaBH c.ieAyiomee :

1. OayHa, HaxOAHujaHCH b KapSonaTHOH h okchahoíí pyaax npeACTacjiBer coöoií

oömecTBO ({layHbi roro >K3 Boapacra, ho paanimnbix (JiaunH.

2. 4>ayna, HaxoAamaHCH b okciiahoh py^e peumreJibno yKaBbmaer na AienKO-

BOAHbie, npn6pe>Knbie, öeAHee H3BecTbio, ocaAKH.''
3. OAHaKO (Jiayiia, HaxoAíimaflCH b KapöOHaTiioH pyae yKaabiBaex Ha oxKpuxue

MopcKHe, öoraxbie CaCOj, o6pa30BannH.
4. <I>ayHa okchahoü Macxii sa.xewH yKaauBaex b HCKOxopbix MecxHOcxax na acxo-

xxoHHbie npouaccbi o6oraiA3HHH pyA. Koxopwe npHcnocoö.xHjXH b anamixeBbHOfi Mepe

KOHUeHxpamiH okchahoíí pyAU npon3BOACXBeHHOro 3HaHeHHH.

L’évaluation micropaléontologique du terrain manganésifí'ro d’Urkut et d Eplény

pár M. SIDÓ et L. SIKABONYI

Nous avons souinis á l’examen micropaléontologique les diverses formations

des gisements de minerais du terrain manganésifére d’Urkút et d’Eplény. Nous

avons examiné les résidus du lavag • de 285 échantillons provenant de 1 exploi-

tation miniére et des sondages profonds exécutés dans les alentours.

Sur le terrain manganésifére l’on peut distinguer plusieurs types

d’évolution selon l’allure du tóit et du mur et celle des formations du

voisinage du gite, notamment le type oxydique du Csárda-hegy, le type

oxydique du I-er puits, le type oxydique et carbonaté du Il-e puits, le

minerai manganésifére carbonaté et carbonaté-oxidé du champs minier ouest

d’Urkút, pilis le type de minerai manganésifére oxydique et carbonaté d’Eplény.

L’évaluation microfaunistique des types mentionnés peut étre résume

comme suit

:

1. Les résidus de lavage des échantillons du Csárdahegy ont donné des

formes spongiaires d’un caractére lavé.

2. L’image microfaunistique du I-er puits est plus varié. Dans le tóit du

minerai, moins riche, l’on trouve des formes spongiaires appartenant surtout au

groupe Porulosa: Monaxon, Triaxon et Tetraxon. La fauné des formations du

mur du gisement est plus variée, elle consiste en Radiolaires, en Foraminiféres a

test agglutiné, en Ostracod.es, en fragments de coquilles de mollusques et en frag-

* ments de poissons.
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3. La microfaune du puits II. a le mérne aspect que la fauné du puits I.

lei, de mérne, les formations du tóit du gisement oxydique sont moins riches en
microfossiles que celles du mur. Le minerai oxydique renferme aussi un petit
nombre de Radiolaires, de spicules de Spongiaires et de fragments de coquilles
de mollusques.

4. Gisements érodés : Le champs minier d’Urkút est interrompu en plusi-
eurs endroits pár des taches oü le gite original manque et sa piacé est occupée
pár des argiles bigarrées, á fragments de minerai manganésifére, d’un caractére
alluvien. Dans ces formations nous avons trouvé une fauné relativement riche,
d’une apparence fortement usée. Elle contient surtout des Radiolaires, des spi-
cules de Spongiaires, quelques Foraminijéres, des fragments de coquilles de
mollusques et des restes de poissons.

5. La microfaune la plus riche et de la meilleure préservation a été trouvée
dans le gisements carbonaté reconnu á l’aide de sondages dans le territoire ouest
du champ minier d’Urkút. La fauné de la marne argileuse grise du tóit du gise-
ment manganésifére consiste surtout en Radiolaires et en spicules de Spongiaires
Monaxon et Telraton. Les Radiolaires se trouvent ici en quantité formánt roche,
en outre il y a aussi dans le résidu de lavage des Foraminijéres, surtout des repré-
sentants des familles Lagenidae, Polymorphinidae et Rheophacidae, puis des
Ostracodes, des restes d'Echinides, des fragments de coquilles de mollusques et
des restes .de poissons.

Le trait remarquable de l’ensemble des couches manganésiféres carbonatées
c’est que les Radiolaires qui s’y trouvent en masse ont un test calcaire. Les exem-
plaires provenant de la partié supérieure de l’ensemble des marnes grises ont
presque tous un test calcaire. Pár contre les exemplaires du niveau inférieur de
l’ensemble sont plus souvent á test silic?ux.

L’analyse chimique des échantillons du sondage profond No. 109 a prouvé
que la teneur en calcium de la marne grise diminue vers les niveaux inférieurs
parallélement avec l’augmentation de la teneur en silice libre. La matériau des
vestiges organiques montre la mérne variation qualitative dans l’ensemble.

Nous avons examiné les microfossiles á test calcaire, ressemblent á des
Orbulines globulaires, á la lumiére réfléchie, dans la benzéne et parcette méthode
Fon a pu reconnaitre clairement leur structure á radiolaire, ce qui prouve que
malgré leur test calcaire, ces organismes sont des Radiolaires.

L’apparition des tests calcaires est un phénoméne trés intéressant et fórt
rare. Nous n’avons trouvé concernant ce fait, que fórt peu de données dans la

littérature sur les Radiolaires. Andrusov mentionne des Radiolaires á test
calcifié et pyriteux de la zone des rifs d’Árve des Carpathes.

Dans la marne grise de Lias supérieur les Radiolaires ont passé pár un
processus qui les a changées. Les tests des Radiolaires se sont remplis, au cours
de la formation du sédiment, secondairement avec de la calcite. Ce processus
s’est effectué sous l’effet d’influences chimiques et physiques, dans un milieu
fortement alcalin et riche en ions Ca, de téllé sorté que le test siliceux original
s’est dissout et á sa piacé il s’est déposé dans la structure radiolaire du carbonaté
de calcium. Sur quelques échantillons l’on peut encore reconnaitre le stade inter-
médiaire de la métamorphose — la capsule intérieure est déjá calcifiée, tandisque
la capsule extérieure a encore conservé són test siliceux et sa structure originals..

Examiné au benzéne nous avons. pu aussi établir l’appartenance systé-
matique des Radiolaires

:

ils appartiennent au sou.s-ordres Spumellaria et
Nasselaria.

D’aprés sa microfaune l’ensemble des couches manganésiféres carbonatées.
représente un faciés marin relativement profond, fortement calcaire.

6. Dans la mine de minerai manganésifére d’Eplény on retrouve dans
plusieurs horizons une formation ressemblant á la marne grise d’Urkút. Jusqu’ici
nous n’avons fait qu’un petit nombre d’analyse du marne d’Eplény, pourtant
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nous pouvons en établif, qoe c’est la mérne association microfaunistique que
celle du Lias supérieur d’Urkút.

Ces nouvelles études micropaléontologiques justifient d’une facon indubi-
table les idées de l’académicien E. V a d á s z concernant Torigine maríné de la

formation manganésifére du Bakony. Nos recherches prouvent que :

1. La fauné du minerai carbonaté et celle du minerai oxydique ont le mérne
ágé, mais représentent des faciés divers.

2. La fauné du minerai oxydique indique nettement un sédiment de mer
basse, á proximité du littoral, plutt pauvre en calcaire.

3. Pár contre, la fauné du minerai carbonaté indique un sédiment de haute
nier, relativement plus profond, riche en calcaire.

4. Mais la fauné de la partié oxydique du gisement indique, en plusieurs
endroits, un processus d’enrichissement en minerai ; ce processus a grandement
favorisé la concentration du minerai oxydique á un degré d’importance
industrielle.
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RITKÁBB EMLSÖK (SICISTA, APODEMUS, ASINUS) A DOROGI ÉS MÁRIA-
REMETEI KÉSI PLEISZTOCÉNBL

jAnossy déntes

(XXVI.'táblával)

Az elmúlt évek során többek között két hazai lelhelyrl — Dorog és

Remetebarlang — került el kés-jégkori barlangi üledékekbl ered fauna.

Ezeket a mai ismereteink szerinti idbeli sorrendnek megfelel egymásutánban
tárgyalom.

A Dorog körzetébe es lelhelyre a bánya vezetsége 1950 májusában
hívta fel az Országos Természettudományi Múzeum figyelmét. Kfejtés köz-
ben ugyanis egy homokos agyaggal teljesen kitöltött sziklaüregre bukkantak,
melynek üledékét kitakarították. Ekkor lettek figyelmesek a benne lév leletekre.

Az ottani dolgozók szerint nemcsak azok a nagy csontok kerültek el a
jelzett kitöltésbl, melyeket kézhez kaptam, hanem sok apró csont is. Ezek most
a kfejt eltti hányó belsejében szunnyadnak, elkallódásuk pedig tudományos
szempontból nagy veszteség. — A csontok színezete világos, sárgás árnyalatú, —
kissé porózusak ; valamennyi vázrész teljesen egyforma szín, ami már magában
is az egyidejség mellett szól.

sziklaüregból a következ fajok különböz vázrészeit határoztam meg:

1* 2*

Ophidia 17 4,2
Pica pica L.(?) 1 2,0
Lepus sp 4 4,2
Apodemus flavicollis Melch 2 4,0
Hyaena (Crocuia) spelaea Goldf 11 6,1

Canis lupus L 1 2,0
Vulpes vulpes (L.) 3 6,1
Ursus spelaeus R o s 3 2,0
Felis (Leó) spelaea Goldf 1 2,0
Elephas (Mammuthus) primigenius B 1 m b. . . . 3 6,1
Equus sp 71 22,4
Equus (Asinus) hydruntinus Reg 26 11,2
Rhinoceros (Coelodonta) antiquiíatis Blmb. ... 12 8,2
Capreolus capreoliis L 1 2,0
Cervus elaphus L 5 6,1
Megaloceros giganteus Blmb 5 4,2
Rangifer tarandus L 1 2,0
Bison priscus Boj 12 6,1

Ezenkívül meghatározhatatlan csonttöredékek és feltehetleg hiéna
koprolitok. A csontok egész során feltn rágási nyomok láthatók. Ezek egy
része ragadozókra, másrésze nagytest rágcsálókra utal. Ez utóbbi esetben els-
sorban a tarajos sül (Hystrix sp.) jöhet számításba, — ez még egy taggal gazda-
gítja a faunát.

Az anyag ritka darabjai : egy hiéna-kölyök jobboldali mandibula-töredéke,
tejfogakkal és kibúvóban lév állandó zápfoggal (M,-gyel), továbbá orrszarvú

• 1. Darabszám. 2. Százalék a darabokból számított hozzávetleges egyed-
szára alapján.

1. Stückzahl. 2. Prozentzahl, auf Grund dér mutmasslichen Individuenzahl.
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és raammut tejfogak. Egyes ló^metatarsusokon csontkinövések figyelhetk meg,
melyek B ö k ö n y i S. állatorvos szerint sánta lovak hasonló csontján mutat-
koznak.

Emlitésreméltó, hogy az állattársaságnak 33,6%-a ló, a barlangi medve
pedig alig van képviselve (2%). Ez barlangi würm faunáinkban szokatlan jelen-

ség, de inkább fácies-jelz, mint kronológiai jelentség, egyébként a Dunántúlon
nem egyedülálló (lásd a hasonló csákvári és mecseki würm faunákat), csak arra

enged következtetni, hogy ezen a területen akkoriban a sztyepp jelleg növényzet
volt uralkodó, amely az akkori méneseknek kedvez biotópul szolgált.

A sziklaüreg hiéna-tanya lehetett, ahová ezek a dögevk összehordták
zsákmányukat. Idnként baglyok is tanyázhattak az üregben, melyek köpetei-

bl a mikrofauna ered. Emberi kéz nyoma, vagy faszénmaradvánjmk nem voltak
az anyagban.

A másik lelhely a Budapest körzetébe es máriaremetei Remete-barlang,
melyrl Kormos T. 1914-ben a következket irja (24, p. 351)

:
(A Remete-

hegyi sziklafülke alatt) „kissé beljebb a völgyben egy másik, nagyobb barlang
Van, alig 10 méterrel a patak felett. Ebben K a d i c 0. végzett gondos próba-
ásatást, de — miként az a barlang alacsony fekvésénél fogva elrelátható volt —
prehisztorikus cserepeken és egyéb konyhahulladékon kívül semmit sem talált.”

Ennek ellenére 1949 nyarán a Fvárosi Régészeti Intézet anyagi támogatásával.
Vértes L. vezetésével, nagyobb, bár próbaásatás jelleg feltárás folyt a bar-

langban. Itt barlangjaink között egyedülálló jelenséggel állunk szemben : a holocén
rétegek ugyanis elérik a 6— 7 m vastagságot, alattuk vörösbarna réteg (a), sárga
löszös agyag (b), majd újból rozsdavörös pleisztocén agyag (c) következik. Az
alluvium csonlmaradványait B ö k ö n y i S. fogja feldolgozni, itt a pleisztocén

rétegek faunájáról történik rövid említés.

A humusz alatti három rétegbl a következ fajokat határoztam meg
(a betk a fentemlített rétegekre vonatkoznak)

:

abc
Lagopiis lagopus L x
Lagopus muíus Mont x
Mijolis nalíereri K u h 1 x
MyoLis sp X
Talpa eiiropaea L x
I.epus europaeus Pali x
Ochotona pusilla Pali . x x
Sicista cf. siibiilis Pali x
Apodemus .•ujlvaticus L x
Cricetus cricctus L x x
Dicroslomjx torqualus Pali x
Aivicola sp X
Cleihrionnmijs glar^olus S c h r e b x
Microlus arvalis-agreslis x x
Microtus (Chionomgs) nivalis Mont ' x
Microlus (Stenocraniiis) gregalis Pali x
Muslda erminea L x
Ursus spdams R o s. . ; x
Viilpes oulpes L x
Fdis silveslris S c h r e b x
Eqiius sp X
Rhinoceros (Coelodonta) anliqiütalis Blmb... x
Cerviis elaphas L x
Rangifer iarandus L x
Riipicapra rnpicapra L. x
Bison priscus B o j

A madármaradványok késbb kerülnek meghatározásra. A mikrofauná-

ban hazai viszonylatban figyelemreméltó, hogy a Microtus arvalis-agrestis csoport

után, mely a würm mikrofaunák vezéralakja, egyedszámban az erdei egér
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{Apodemus sylvaticus L.) következik. Egyedülálló azonkívül a csíkos egér
{Sicista cf. subtilis Pali.) elfordulása.

A kultúrnyomok tanúsága szerint a barlangot a pattintott kkortól mind-
máig az ember úgyszólván folyamatosan lakta.

*

A két lelhely faunáinak áttekintése után, 3 fajról — melyek jégkori el-
fordulása hazai viszonylatban különö.sen jelents — kissé részletesebb^en emlé-
kezünk meg.

Sicista cf. subtilis Pali.

A remetebarlangi anyagot elször É h i k Gy. határozta meg, majd azt
nekem adta át behatóbb vizsgálatra. É h i k három bal és két jobb alsó állkapocs-
félrl azonnal megállapította, hogy azok a csíkos egerektl származnak. A leletek

fosszilis volta iránt alig lehet kétség, azok színezete a velük egy rétegben el-
került Microlus gregalis és Ochotona pusilla maradványokéval megegyezik.
Amilyen könny azonban a Sicista-leletek generikus meghatározása, éppoly
nehézségekbe ütközik a faj felismerése, mint az az alábbiakból kitnik.

S t e h 1 i n (37, p. 14), S c h a u b (36, p. 632) és H e 1 1 e r (19, p. 65) meg-
állapítása szerint a kési pleisztocén Sicista montana M é h e 1 y (= betiilina

P a 1 1 a s) leletek zápfogaira jellemz az, hogy a gumókon és az azokat össze-
köt transversalis hurkokon fleg sagittalis irányú komplikálódások mutatkoz-
nak, szemben a S. lorigef N a t h. (= subtilis Pállá s)-al, ahol ezek nem figyel-

hetk meg. Az utóbbi faj fogazatának jellemzésénél fenti szerzka Mi 1 1 e r-íéle

ábra egyszer, szkematikus formájára hivatkoznak (30, fig. 108 ; a két faj nornen-
klatúráját illetleg lásd 18, p. 522—524).

A rendelkezésemre álló elég gyér recens anyagban (mindössze 5 példány
S. subtilis és 4 példány S. betulina, koponyával és alsó állkapcsokkal) az említett
elválasztó bélyegeket nem tudtam megfigyelni, csupán azoknál az S. betulina

példányoknál, melyeket M é h e 1 y annak idején vizsgált (Zuberecz), mutat-
koznak azok a szeplk, melyekre maga is felfigyelt (29, p. 238), az említett
komplikálódások azonban nem. A fajok fogazatstruktúrája tehát ilyen érte-

lemben nem különbözik egymástól, legfeljebb' a S. subtilis inkább hajlik az
egyszerbb szerkezet és viszonylag szélesebb Mi és Ma felé, a S. betulina pedig
a bonyolultabb típus és keskenyebb molárisok kialakulására mutat hajlamot.

Ez megegyezik Vinogradov megállapításával, aki szerint a pleisztocén
leletekrl nem dönthet el, vájjon melyik fajhoz tartoznak, mert a két forma
csonttanilag nem választható el egymástól (in 34, p. 92). Hasonlóan nyilat-

kozik 0 g n y e V, igen bséges anyag alapján a fogazatra vonatkozólag. A
M é h e 1 y - ti említett szeplket sem tudta megfigyelni a S. betulina-nál (33,

p. 27). G. O. G o 1 1 1 i e b világos ábrái között pedig az egyik S. betulina-tó\

ered fogsor szerkezete teljesen egyszer (15, p. 96, fig. 2).

Mint S t e h 1 i n ettingeni dolgozatából kiderül, egy zubereczi példány
alapján mondotta ki, hogy a komplikált típus a S. betulina jellemvonása (37,

p. 14). A fentebbiekbl kitnik, ho^ vizsgálati anyagomban szintén csak a zube-
reczi példányoknál mutatkozott komplikálódásra való hajlam(XXVI. tábla, 2. ábra).

Azok az ábrák, melyeket Stehlin (37, fig. 6—7), Mandach (28, tab. V.,

fig. 13) és P a s a (35, fig. 1/1—3) közöl, azt igazolják, hogy ez a variáns a kési
jégkor folyamán legalább is a hegyvidékek jellemz alakja. Errl tanúskodik
W e 1 1 s t e i n - nek — az elbbiektl láthatólag teljesen független — leírása is

(40, p. 541).

Hasonlóak az eddigi igen gyér magyarországi postglaciális leletek is, külö-

nösen a fogak pigmentálódását (szeplk) illetleg : ilyen a puskaporos! kfülke
mandibula töredéke Mi-gj'el, melyet annak idején S. montana-nak határoztak
meg (G r e s c h i k 23, p. 137 ; M é h e 1 y, 29, p. 250), továbbá a Hermann Ottó-
barlang maxilla töredéke, melyet É h i k ugyanazon fajhoz sorolt (17, p. 48 ;

továbbá XXVI. tábla, 4—8. ábra).
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Mind ezekkelszemben H e 1 1 e r rohrnlochi példányán a komplikálódás csak
csekély mértékben mutatkozik. Mindössze az endoconidot a hosszanti redövel
összeköt gerincbl kiinduló kis hurkok képviselik e jellemvonást (19, p. 71,
fig. 4). H e 1 1 e r ugyancsak átmeneti alaknak tartja az untertürkheim-badi
egyetlen mandibula töredék fogazatát (20, p. 26—27). Végül azt, hogy valóban
folyamatos átmenetrl lehet szó, az a két darab büttnerlochi példány bizonyítja,

melyek G. Brunner ásatásából származnak és Kormos gyjteményébe
kerültek. Ezek közül az egyik — teljesen szkematikus jelleg, a másik csekély kom-
plikálódást mutat (lásd XXVI. tábla. 5—6. ábra). Sajnos, a két faj elválasztására

a méretadatok sem alkalmasak. A foszilis anyagnál az irodalom adatai szerint

az alsó fogsorhossz 2,6— 3,5 mm között variál. A rendelkezésemre álló recens
anyagnál ugyanez a méret a következ : S. subtilis 2,5— 2,9 mm, S. betulina

2,7— 2,9 mm. Ognyev adatai szerint: S. subtilis 3,0— 3,9 mm, S. betulina

3,0— 3,4 mm. A viszonylag nagy diastema-szélességnek, melyet Pasa kiemel

(35, p. 284—285), sincs különösebb rendszertani jelentsége, minthogy ilyen

méretek bajorországi példányoknál is elfordulnak (Rohrloch : 2,6 mm, 19, p. 70).

A Remete-barlangi anyagban négy állkapocs-félnek a fogazata részben
vagy egészben megmaradt (egy darab Mi—Mj-mal és három darab Mi-Ma-vel).

Ezeken nyoma sem mutatkozik a többször említett komplikálódásoknak, vagy
a M é h e 1 y által kiemelt szeplöknek, az M, és M^ pedig a ,,vaskos” típus felé

hajlik (áz Ma második hurokpárjának szélessége a recens anyagnál : S betulina r

0,7 mm, S. subtilis : 0,85 mm, a fossilis anyagnál 0,9 mm). Ezért azokat S t e h 1 i n.

S c h a u b és H e 1 l.e r értelmezésében a S. subtilis P a 1 1.-hoz sorolom, tisztában

lévén azzal, hogy a mai sztyepp-fajjal való megegyezés nem bizonyos. Fentiek
alapján ugyanis a kifejezetten bonyolult fogreds alakokat nagyobb biztonsággal

sorolhatjuk a S. betulina-hoz, mert erre való hajlam tudomásom szerint a S.

subtilis-nál nem figyelhet meg. Az átmeneti alakok esetében azonban helyesebb
a S. subtilis— betulina csoport megjelölés.

Ábrázolásra a legépebb példányt választottam, melynek fogazata közepesen
kopott, s arról R i c h t e r I. grafikus készítette a lehet legnagyobb pontos-

sággal az ábrát (XXVI. tábla, 7. ábra; a fényképezés folyamán, sajnos, az Ms elve-

szett). Mellette összehasonlításul közelítleg azonos kopottságú példányokat
ábrázolok a recens erdei és pusztai fajból (XXVI, tábla, 1—2. ábra).

Az európai fossilis csíkos egér leleteket az 1930-as évek elejéig a legnagyobb
ritkaságok közé sorolták (36, p. 629, 19, p. 63). Mai ismereteink szerint a követ-

kez lelhelyekrl kerültek felszínre maradványaik :

Németország :

Untért ürkheim-Racl
Nikolaushöhle
Osterloch
Büttnerloch
Entzendorfer Loch
Gaiskirche
Hirtenweberhöhle
Helmloch
Rohrnlüch
Skythenloch, Wirtstein
Rrennesselbau

Gaisloch

Heller 1934
H e 1 1 e r 1936
R r u n n e r 1936
Brunner 1936
Brunner 1937
Brunner 1938
Brunner 1939
B r u ji n e r 1940
Brunner 1941
Brunner 1941
Brunner 1947

Brunner 1949

Güntherstaler Loeh Brunner 1950
Kleine Teufelshöhle Brunner 1951
Markgrabenhöhl e

Ausztria :

Teufelslucken

Hölile V. Merken-
stein

Olaszország ;

Ponté di Veja

Brunner 1 952

S i c k e n I) e r a

19.33

\V e t t s t e i n
1938

Pasa 1950

Ezeken kívül valószín az alak elfordulása a következ lelhelyeken :

Grundfelshöhle, Quellkammer és Dohlenloch (Brunner 1942, 1951 és 1952) ;

az ezekre vonatkozó irodalom azonban pillanatnyilag nem hozzáférhet számomra.

Fenti adatokból kitnik, hogy a kési pleisztocénben a csíkos egér, — fleg
Bajorországban — nem is volt olyan ritka, mint azt régebben gondolták, st
úgylátszik az ottani kési jégkoti faunák állandó eleme. Figyelemreméltó a nem-
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régiben feltárt ponté di vejai lelet, mely jelenlegi ismereteink szerint a faj pleiszto-

cénbeli elterjedésének legdélibb pontját jelzi.

A jégkori csíkos egerek fogazatán végbement változás tehát a következ-
képpen vázolható : a kora-jégkori S. praeloriger Kormos (Püspökfürd, Vil-

lányi-hegység, Sackdilling) fogazatának alaktani variációs szélessége a kés-jégkor
folyamán megnövekedett és a bonyolult variáns a magasabb hegyvidéken ural-

kodó (Alpok : Thierstein, Ettingen, Merkenstein, Ponté di Veja, s magyar viszony-
latban a Bükkhegység), a szkematikus alak pedig az alföldön és átmeneti alakok-
kal a középhegységben fordul el (oajorországi lelhelyek és Remete-barlang).
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az erdei és pusztai alakra való szétválás már
ebben az idben megtörtént.

A jelenben ugyanis, amikor az ökológiai szétválás megállapítható, a fogazat
variációja megint szkebbre szorul. Ezeket a kérdéseket természetesen csak
gazdagabb leletek birtokában tudnók eldönteni.

Apodemus flavicollis M e 1 c h. — Apodemus sylvaticus L.

Az európai és ígj' a magyarországi forest-bed-faunákban is többek közhtt
a mai erdei egértl fajilag el nem választható forma élt, — és ezekben az üle-

dékekben az Apodemus sylvaticiis egyáltalán nem ritka. Magyarország régészeti

alapon aurignacien-magdalénien I.-nek jelzett üledékeit viszont éppen ennek
a fajnak a teljes hiánya jelzi, szemben a Kárpiátok övén kívül es hasonló korú
európai lerakódásokkal (Németország, Ausztria, Svájc, Anglia, Ukrajna, nem
beszélve a délibb fekvés lelhelyekrl). Ugyanez vonatkozik más erdei fajokra
is, mint pl. a mókusra és pelére.

Éppen ezért meglep volt, hogy az itt tárgyalt mindkét lelhelyen Apodemus
leletek kerültek el a würmre jellemz fajok kíséretében. Tekintsük tehát végig
röviden az eddigi hazai leleteket.

Az els hazai maradványok a fentebb említetteken kívül a sütti hasadék
kitöltésébl erednek (17 mandibula-fél Jöredék). Ezek a mi szempontunkból
nem jönnek tekintetbe, mert az egész fauna jóval régibb szabású, mint átlag

würm állattársaságaink (26, p. 165).

Würm üledékeinkbl az els bizonytalan adat G a á 1 I.-tól ered (14, p. 9—
10) aki a Jankovich-barlang alatt felfedezett új barlangból erdei egérmaradvá-
nyokat írt le. Maga is megjegyzi azonban, hogy a recens és fosszilis csontok nem
voltak szétválaszthatók egymástól, tehát a leletnek nincsen jelentsége.

M 0 1 1 1 M. a subalyuki monográfiában (32, p. 268) a moustérien rétegbl
említ egy állkapocs-felet Mus sp. {sylvaticus L.) elnevezéssel, kérdjelesen.
Ezt a darabot magam is megvizsgáltam s megállapítottam, hogy az Mi kifeje-

zetten erdei egér jelleget mutat.
Valószínleg hasonló korú a nemrégiben (1952 év folyamán) Varbó mellett

felfedezett barlang Apodemus-lelete, melyrl más helyen szándékozom részletesen

beszámolni.
Ezenkívül M o 1 1 1 még két állkapocs-felet említ a Vaskapu-barlang és

a Berva-völgyi sziklaüreg posztglaciális rétegeibl (22, p. 26 et 60).

Végül kétséges, vaiion Kubacska solymári lelete Apodemus-iól szár-

mazik-e (27, p. 22 et 24).

Az eddigi adatok tehát igen szórványosak és részben bizonytalanok. Ezzel
szemben a dorogi egyetlen mandibula-fél, Mi— Ma-vel és egy típusos Murina
felkarcsont fosszilis volta iránt alig lehet kétség. Emellett szól egyrészt a csontok
elszínezdése, másrészt az elkerülési módja is: t. i. egy fosszilis lócsigolya (atlasz)

bels üregét kitölt agyagos homokban találtam, a csontok tisztítása alkalmával.
Sajnos, a fogazat annyira kopott, hogy a faji bélyegek az els molárison alig

vehetk ki, bár az M, küls oldalának egyenes vonalát az Apodemus sylvaticus—
flavicollis-rsL j-ellemz második küls gumó egykori jelenlétével lehet indokolni.

Minthogy a fogsor hossza -f- 4,3 mm, vagyis az Apodemus flavicollis mévetskálá-
jába illik bele, ehhez a fajhoz sorolom a darabokat. A felkarcsont még a rendel-
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kezésemre álló recens Apodemus flavicollis humerusnál is erteljesebb. Ez a
faj egyébként hazánkban jelenleg elterjedtebb, mint az A. sylvaticus.

Éhik Gy. szóbeli közlése szerint az A. sylvaticus-t és A. flavicollis-t nem
lehet méretek alapján oly élesen szétválasztani, mint azt E. M o h r még leg-

utóbb is tette (31, p. 40 et 53), s amely szerint a 3,4— 3,8 mm-es példányokat
Apodemus sylvaticns-nak, a 4,0— 4,2 mm-es példányokat pedig Apodemus flavi-

collis-nak veszi.

.\z Apodemus flavicollis-t különben a németországi és angliai pleisztocén-
bl több helyrl kimutatták, ahol a doroginál jóval nagyobb fogsor méretek is

elfordultak (pl. Büttnerloch 4,5 mm, 2, p. 280).

A Remete-barlangi leletet 22 mandibula-fél képviseli. Ezek közül csak
3—4 darab van ersen elszinezdve, a többi recens is lehet. A sötét darabok
színe azonban semmiben sem tér el az anyagban lév örvös lemming mandibuláké-
tól, tehát feltehetleg fosszilisak. A mandibulák mindenben a recens Apodemus
sylvaticus-szal egyeznek.

Világos tehát, hogy az Apodemus kési pleisztocén üledékeinkben nem
annyira idegen elem, mint azt régebben gondolták (25, p. 425) s az eddigi adatok
alapján úgy tnik, hogy a würm elején hazánkból elhúzódott, majd a végén
újból megjelent. Ezt a két fázist képviseli, piint kéSbb látni fogjuk a Dorogi
kfülke és a Remete-barlang.

Equus (Asinus) hydmntinus Reg.

Az utolsó faj, mely különösebb figyelmet érdemel, a dorogi kistermet
Equida,

Minthogy R e g a 1 i a az otrantói pleisztocénbl (Grotta Romanelli, in 38)
származó nagyszámú lelet alapján leírta az Equus (Asinus) hydruntinust,

majd a nyugat- és középeurópai pleisztocén Asinidá-kat 1935-ben S t e h 1 i n
és G r a z i o s i (38), a keleteurópaiakat pedig 1949-ben V. Gromova (16)
revideálta, ma már összefoglaló képet alkothatunk magunknak ezekrl a kis-

méret Equida leletekrl.

Ezek alapján ma már világos, hogy kulán leletekrl (Equus [Hemoinus]
hemionus Pali.) csak ott lehetne szó, ahol karcsú végtag csontokkal együtt
Hemionus jelleg fogakat találnának. Ilyen leletek azonban sehol Európában
nem fordultak el. Érdekes, hogy Keleteurópában is csak az eneolithikumtól

kezdve nyomozható ki a kulán.

A fenti szerzk a pleisztocén folyamán — néhány bizonytalan lelettl

eltekintve — egyetlen formakör jelenlétét állapították meg Európaszerte, s azt

az Equus (Asinus) hydrunlinus-hoz sorolják. Tehát a régebbi irodalomban E.

hemionus, E. (Asinus) sp.?, E. asinus vagy más néven szerepl formák mind ide

tartoznak.

Eddig a következ maradványokról van tudomásom, melyek hazánk
területén kerültek napvilágra: Mottl M. (32, pp 284—287) négy különböz
vázrészt ismertet a Subalyukból. Ezeket a leleteket Antonius heiligenstadti

maradványai alapján — minthogy más összehasonlító anyaga nem volt — Equus
(Hemionus) hemionus P a 1 1.-nak határozta. S t e h 1 i n azonban A n t o n i u s

adatait késbb revideálta és megállapította, hogy ott is az A. hydruntinus-ró\

van szó (38, p. 52). Tehát M o 1 1 1 leletei is nyilvánvalóan ehhez a fajhoz sorol-

hatók. Ezenkívül a szintén igen gyér számban elkerült, még nem publikált

lengyel-barlangi (Felsgalla) maradványokról és néhány szórványleletrl van
tudomásom. Különösen figyelemreméltó az a fels zápfog és phalanx III., nielyet

a közelmúltban Hódmezvásárhely közelében egy neolit gödörben találtak,

s melyet B ö k ö n y i S. vett át behatóbb vizsgálat céljából. Végül itt kell meg-
említenünk egy Szentgál (Veszprém megye) környékérl ered fels zápfogat,

és a varbói barlangból ered feltehetleg riss-würm leletet.
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Fentiek alapján érthet, hogy a dorogi kfülke kb. 30 vázrészbl álló lelete

magyar viszonylatban milyen nagy jelentség. Ezek a maradványok a másik,
nehéztest lófaj mellett, már a ládák kicsomagolásakor azonnal feltntek. A vizs-

gálat anyaga a fogakon kívül a következ : humeriis sin. dist. töredék, tibia

sin. dist. töredék, astragalus dext., mcs két teljes, négy töredék, mts két teljes,

nyolc töredék.

Az említett szerzk a következ legfontosabb jellemz bélyegeket emelik
ki az A. hydruntinus-ra vonatkozólag

:

1. A fogak kicsinyek és mérsékelten hypselodontok. A fels zápfogakon
a protoconus sagittális irányban megrövidül, mint az E. stenonis C o c c h i -

nál. Az alsó molárisaknál — szemben a Hemionus-sal és mai Asinus-okkal —
a sulcus externus behatol a metaconid és metastylid közé.

2. A végtagcsontok a félszamarakéhoz hasonlóan karcsúnk, tehát karcsúb-
bak a mai szamarakénál.

A Dorogról elkerült fogak zománcrediriek lefutása mindenben megfelel
a Stehlin és Gromova munkáiban ábrázoltaknak, valamint az elbb
vázolt leírásnak (1. 2. ábra). Ezeken kívül még a mesostyl kettzdésre való
hajlama és a küls öblök ersebb íveltsége is megfigyelhet.

3.

6 .

1. Equus (Hemionus ) hemionus Pali. var. lateus M a t s c h i e, P- sup. sin.

Surin-Gol, Mongollá; auctore H. G. Stehlin — Graziosi (38, p. 6. fig.

2/B.)
2. E

.
(Asinus ) hydruntinus Reg. P- sup. sin.; Roter Berg, Germania; ibidem,

táv. 4. fig. 2.

3. Idem, P- sup. sin.; Dorog.
4. Equus (Hemionus ) hemionus Pali. var. luteus M a t s c h i e

, Mj inf.

sin.; Surin-Gol, Mongólia; auctore H. G. Stehlin — Graziosi (38. p. 8. íig.

5/B.)
5. E. (Asinus) hydruntinus Reg. Mj inf. sin.; Grotta Romanelli, Italia;

ibidem, táv. 5. fig. 1.

6. Idem, M 2 inf. sin.; Dorog.

Fenti szerzktl kiemelt microdonciát legjobban a rágólapok méreteivel

világíthatjuk meg (hosszúság X szélesség milliméterekben):

PM sup : 24 X 23,3 P,: 27,0x13,2
M sup.

:

21,5 X22,7 P,

:

25,6 x 15,0
M sup.

:

22,2x22.2 M'. : 24,0 X 14,5

M sup.

:

22,3 X 22.4 M, : 24,0 X 13,0
P„ : 30,2 x 14,3 M‘ : 25,2x13,3
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Ezenkívül még a lábközépcsontok alkalmasak a vizsgálatra. A metapodiu-
mok fels végének izületi felszínén, mint G r o m o v a végtagcsont-vizsgálatai
mutatják (16, pp. 209—210), kimutathatók ugyan bizonyos típusok, ezek között
azonban átmenetek mutatkoznak, tehát nincsen olyan rendszertani értékük,
mint a fogaknak. Az egyetlen teljesen ép metacarpus proximális vég ‘ a dorogi
anyagban, szemben a fogazattal, inkább a G r o m o v á-tól megadott hemionus
mint a hydruntinus jellegeket mutatja (2. ábra). A metacarpus fels izületi fel-

színének variációja tehát tágabb határok között mozgott, mint azt eddig gondol-
ták. A következkben néhány végtagcsont méreteit hasonlítom össze a fontosabb
európai leletekével

:

UroUa
Romanelli

Roter
Berg

Pair

non Pair Achenheim
Dorog

a 0

mc„ 1 221 216 221 212,5 225 226
mcj, 2 25 27 29 28 29 30,5
mcj, 3 38 41 41 40,5 42,5 45
mCj, 4 35 37,5 40 37 40 42
mc,. 5 85 8,0 7,62 7,59 7,76 7,41

Grotta

Romanelli Roter Betg
Pair non

Pair Achenheim
Dorog

a b

mtj, 1. 262 253 250 260 270
mtj, 2 ~ 26 27 27 28 29
mtj, 3 — 40 36 38,5 45 45
mtj, 4 — 36 35 36 40 42

mtj, 5 — 10,8 9,37 9,26 9,29 9,31

t ibia, 4 59 — 56

1. Legnagyobb hossz, 2. diaphizis legkisebb szélessége, 3. proximális széles-

ség, 4. distalis szélesség, 5. karcsúsági index.
1. Grösste Lángé, 2. Kleinste Breite dér Diaphyse, 3. Proximal Rreite, 4.

Distal Breite, .5. Index dér Graziositát.

A táblázatból kitnik, hogy a dorogi mc^-ok hosszabbak, de egyúttal vasta-

gabbak is a többi európai példányénál. A mts-ok is vaskosabbak a többinél.

A karcsúsági index azonban mindkét esetben lényegében megegyezik S t e h 1 i n
leleteinek hasonló adatával. Nem lehetetlen, hogy az említett állandóaknak
tn méretkülönbségek egy keleti rassz jellemzi. Ezt azonban más adatok nem
támasztják alá, mert V. Gromova szerint sajnos Keleteurópában e fajra

vonatkoztatható metapodiumok ezideig nem fordultak el, kivéve a még nem
tanulmányozott binagadi anyagot (16, p. 209).

Fentiekbl megállapítható, hogy — ha a dorogi leletek nem is egyeznek

meg mindenben az otrantói maradványokkal — mégis csak ehhez a formakörhöz
tartoznak s ezért azokat az Equus (Asinus) hydruntinus e g. névvel jelölöm.

Ezzel újabb adattal gazdagodott ennek a fajnak a jégkorszaki elterjedésérl

alkotott eddigi képünk, s egyúttal S t e h 1 i n feltevése is beigazolódott, mely
szerint a Kárpátok övén belül is el kellett fordulnia ennek a formának.

Egy-egy izolált würm-lelhely beosztása régészeti leletek hiányában — kizá-

rólag a fauna alapján — többnyire bizonytalan. A dorogi anyagban azonban
ebbl a szempontból az imént tárgyalt szamárfajnak van jelentsége, mely Közép-
európában eddig fleg moustéri kultúrák kíséretében jelentkezett, s hazánkban
is a Subalyukban moustéri eszközök melll került el. Ez a faj, továbbá a kígyó-
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csigolyák, tarajos sül, z és egér jelenléte, mely utóbbi szintén a subalyuki mous-
téri kísérje, mind amellett szólnak, hogy a dorogi lelet a moustéri kultúrával
közelítleg egyids, tehát a riss-würm interglaciális végére tehet. A mikrofauna
elkallódása tehát tudományos szempontból azért jelent igen érzékeny vesztesé-

get, meit eddigi két hazai, biztosan moustéri lelhelyünkön a Subalyukban és a
tatai telepen a sztratigrafiai szempontból oly fontos mikrofauna szintén csak
nyomokban mutatkozott.

2. ábra, Abb. 2.

A jobboladli metacarpale III. a proximális oldalról tekintve. — Dér rechtseitige
Metacarpale III. von dér proximalen Seite gesehen.

1. Equus caballus var.‘t Észak-Ázsia, kési pleisztocén; G r o m o v a (16, p.
210. fig. 51/A) nyomán. — E. caballus var.l Nord— Asien, spatpleistozan; nach
G r o m o w a (16, p. 210. fig. 51/A.)

2. E. (Hemionus) hemionus Pali., jelenkori, ibidem, fig. 51/B. — E. (Hemi-
onus) hemionus Pali., rezent; ibidm, fig. 51/B.

3. E. (Asinus) hydrunlinus Reg., Krim, fels paleolit; ibidem, fig 51/C. —
E. ( Asinus) hydrunlinus Reg., Halbinsel Krim, oberes Paláololithikum;

ibidem, fig. 51/C.
4. U. a., Dorog, kési pleisztocén. — Idem, Dorog, spatpleistozan.

29 Földtani Közlöny — 8 ö
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A Remete-barlangban a fauna ismertetésénél felsorolt jellemvonásokon, vagyis
a hiéna teljes hiányán és a pusztuló barlangi medvén kívül, megint csak az erdei
egér, csíkos egér, továbbá az örvös lemming és a már felsorolt arktikus és alpi
elemek jönnek tekintetbe. Minthogy mindezek kíséretében egy semberi pattin-
tott keszköz is napvilágra került, mely igen hasonló a pilisszántói kfülkéböl
ered kicsiny magdaléni pengékhez, a fels magdalén! szintre, vagyis a würm
legvégére, a posztglaciálisra tehetjük a faunát. A faunából nyert képet, mint már
említettem, további ásatások tehetik még teljesebbé.

TÁBLAMAGYARÁZAT - TAFELERKLÁRUNG

XXVI. tábla

1. Sicisía subtilis Pali. M^—Mg inf. dext., récens, Ürb, Pest megye, lég..

Cerva F. (N. Múz. 2501/1 lelt. sz.) — S. subtilis Pali Mj — Mg inf. dext., rezent,
Ürb, Komitat Pest, (Nat. Mus., Inv. num 2501/1). — 2. S. betutilna Pali. Mg — M*
inf. dext., récens, Zuberecz, Csehszlovákia, lég. K o c y a n A. (N. Múz. 3062/16
lelt. sz.) — S. betulina Pali. Mg — Mg inf. dext., rezent, Zuberecz, Tschechoslo-
wakei, (Nat. Mus., Inv. num. 3062/16.). — 3. S. betulina Pali. Mg— Mg inf. sin.,

kési pleisztocén, Thierstein, Svájc; St e h 1 i n, (37, p. 14. fig. 7.) nyomán. —
S. betulina Mg— Mg inf. sin., spátpleistozán. Thierstein. Schweiz: nach Stehlin
(37, p. 14 fig. 7.) — 4. S. betulina Pali. Pg—Mg sup. dext. kési pleiszt.. Hermán
O.-barlang. Hámor. Borsod m. (Földt. Int.) — S. betulina Pali. Pg—Mg sup.
dext., spátpleist.. Hermán —Hhle, Hámor, Kom. Borsod (Geol. Inst.). — 5. SS.
subtilis-betulina. Mg — Mg inf. dext., kési pleiszt., Büttnerloch, Oberfranken, Német-
ország, lég. B r u n n e r, G. (N. Múz. 3890 lelt. sz.) — S. subtilis-betulina, Mg—Mg
inf. dext., spátpleist. Büttnerloch, Oberfranken, Deutschland, lég. G. B r u n n e r

(Nat. Mus., Inv. num. 3890). — 6. S. subtilis-betulina, Mg inf. dext., kési pleiszt.,,

Büttnerloch, Oberfr., Németorsz., lég. B r u n n e r, G. (N. Múz. 3784/27 lelt. sz.)—
S. subtilis-betulina. Mg inf. dext., spátpleist., Büttnerloch, Oberfr., Deutschl.,.

lég. G. Brunner (Nat. Mus., Inv. num. 3794/27). — 7. S. cf. subtilis Pali
Mg —Mg inf. sin., kési pleiszt., Remetebarlang, Máriaremete, Nagybudapest. (N.
Múz.) — S. cf. subtilis Pali. Mg — Mg inf. sin., spátpleist., Remete-Hhle, Mária
remete, Umg. v. Budapest. (Nat. Mus.) — 8. S. subtilis-betulina. Mg inf. sin. kés
pleiszt.. Puskaporos, Hámor, Borsod m. (Földt. Int.) — S. subtilis-betulina Mg
inf. sin. spátpleist.. Puskaporos, Hámor, Kom. Borsod. (Geol. Inst.).
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A- H II 0 m II :

HoBbie MecTOHaxo)KAeHHH pcAKHX MJieKonuxaiomMX (Sicisía, Apodemus,
Asiiuis) B nAeftcToueHe BenrpHH

•t

í

5

B noc.ieAHiie roAU oöiiapywima.iiicb ocTaxKii MJieKonbixaioimix b flsyx .\iecTo-
iiaxoMCAeiiiiHx noawe-neAHiwoBoro nepiiOAa : oko.io a- Xlopor (Kom. BcTeproM) h b ^

riemepe „PeMexe" b OKpecxHOcxii r. ByAanemx. IlepBoe AiecxopoHaxowACHiie oxhochxch
K KOHUy MOKAyJieAHiiKOBoro nepiiOAa Pucc— BiopM, npn6aii3nxeJibHO xoro )kc Bospacxa, J
Kai< MycxepiieiicKafl Ky.xbxypa; Apyroe oxhochxch k noc.xeaeAiiiiKOBOMy, AiarAa;ieiici<OMy -i

II riepiiOAy- •
B nemepe ,,PeAiexe“ b Beiirpiiii b xpexiiií paa iiaiii.THCb ocxaxKii BiiAa Sicista.

B npoxnBono.30)Ktiocxb iiaiiAenMbiM ao ciix nop ocxaxKa.vi, omi nOKaauBaiox onpeAencH- a
Hbie xapaKxepiicxHKii BiiAa Sicista sübtilis Pali., BC-xeACXBiie wero asxop npOBepíui iiaií- -S
APHHbie AO CH.x nop B EBpone ocxaxKii BiiAa Sicista no3)Ke-neAHHKOBoro B03pacxa. í

OcxaxKii BHAa Apodemus jxo cnx nop eme ne namniicb b a.xnníícKiix BiopMCKiix V
ox;io>KeHHHX BeiirpiiH ( Aurignacien-Magdalenien I.). ' ^

KawexcH, mxo bha Apodenuts b naqajie nepnoAa BiopAi ocxaBii.x xeppiixopHio ']

BencpiiH (Hopor), no b Konne nepiiOAa cnoBa noHBiuicH (nemepa ,,PeMexe“)-
Haiíöo.iee öoraxbie ocxaxKii siiAa Asinus hydrunlinus Reg. naiiuincb b Benrpini

OKOAO A- Hopor.
'

t

Neueres Vorkoinmen selíener Saugetiere (Sicista, Apodemus, Asiiuis) aus dem
ungarlandischen Spatpleistozan

DIOXYS J.Á.NOSSY

In den Jahren 1949 und 1950 wurde die Sammlung des Naturhistorischen
Museums zu Budapest mit dem Matéria! zweier spatpleistozanen Fundstellen
bereichert. •'

*y

Die eine Fundstelle befand sich in dem Steinbruch jjei Dorog (Komitat
Esztergom). Das Matéria!, we!ches aus dem sandigen Lehm einer Spalte bezw.
aus einer Höhiung gewonnen wurde, békám ich ieider nur in Kisten verpackt

;

eine systematische Sammiung wurde a!so nicht durchgeführt und daher ging
die Mikrofauna verioren. lm Laufe dér Steinbrucharbeiten wurde seitdem die -

Fundsteüe gesprengt.

Paiaoütische Steingerate oder andere práhistorische Kuiturreste konnten
nicht wahrgenommenwerden. Die Hyánen-Koproüte ermögüchen uns die Annahme,
dass es sich hier um den Fresspiatz dieses Tieres handeite (siehe die Faunenüste

’

im ungarischen Text, p. 419).

Die andere Fundsteüe — die in dér Literatur bereits erwahnt wurde (24,

p. 375), — befindet sich in dér Remete-Höh!e, in dér unmittelbaren Umgebung
von Budapest. lm Laufe einer im Jahre 1949 durchgeführten Versuchsgrabung
kam eine spatpleistozane Faunula unter einer ungewöhnt dicken aüuvialen Aus- ,

füüung (dér Humus 6—7 m hoch) zum Vorschein. Dieselbe befand sich in einer

dünnen oberen rastbraunen, ferner' in einer gelben, sowie in einer unteren rost-

braunen Schicht eingebettet. Die genannten pleistozanen Schichten bezeichnete

ich ín dér Faunenüste (siehe im ungarischen Text, p. 420) mit den Buchstaben
a, b und c.

Bezügüch Ungarn verdienen drei Formen — in Faunén zweiter Fundsteüen —
besondere Aufmerksaihkeit.

Sicista cf. sübtilis Pa!!.

J. É h i k, dér das pleistozáne Knochenmateria! dér Remetehöhle ^uerst

untersuchte und nachher es zr weiteren Untersuchung mir überüess, steüte

von drei linken und zwei rechten Mandibelbruchstücken sofort fest, dass die-
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selben von Streifenmiuisen stamnien. Die Funcle sind — meiner Beurteilung nach —
ohne Zweifel fossd ; ihre Farbung ist nahmlich übercinstimmend mit dér Farbe
dér Reste eines Teiles dér ül)rigen sicherlich pleistozanen Arten (Mirrotus gregalis

und Ocholona piisilla) und das i\Iaterial wurde aus den verschiedenen Schichten
getrennt ausgewahll.

Nach Feststellungen von S t e h 1 i n (37, p. 1 l),. S c h a u b (36, p. 632) und
M e 1 1 e r (19, p. 65) ist es für die unteren Molaren dér spatj)leislozajien S. monlana
M é h. (== hetiilina Pali.) Funde charakteristisch, dass sicli an dér Innenseite

derselben sagittal gerichtete Verbindungsdamme befinden, die von den Quer-
jochen ausgehen, — (sieheTaf. XXVI Abb. 3.) gegenü))er dér Art S. loriger X a t h.

(= subtilis Pali.), bei dér solche Komplikationen nicht wahrgenommen wur-
den. Die genannten Autoren bernien sich bei dér Charakterisierung dér letzteren

Spezies an die beinahe schematische Anlage dér Querjoche, die an dér Figur
von Miller wahrnehmbar ist (30, fig. 106; bezüglich dér Nomenklatur dér
zwei Arten siehe 18, ]). 522—521).

In dem mir zr Verfügung stehenden, bedauerlicherweise recht sparlichen

rezenten Vergleichsmaterial (fünf Stück Schadeln mit Mandibel von S. subtilis

und vier Stück von S. betiilina) konnte ich die ebengenannten Unterscheidungs-
merkmale nicht feststellen. .\llein bei den seinerzeit von M é h e 1 y untersiichten

Exemplaren von Zuberecz (Komitat Árva), zeigt sich eine Pigmentierung („Nar-
ben”), welche er selbst beobachtet hatte (29, p. 238), die genannten Komplikatio-
nen aber nur in Spuren. Die Struktiir dér Molaren kann bei den genannten Arten
alsó in dér oben dargestellten Beziehung nicht .so scharf getrennt werden ; es

kann höchstens behau])tet werden, dass bei S. siibiilis die Tendenz zr Bildung
dér einfachen Querjoche und dér relativ breiteren Mi und M2 ,

bei S. beliilina

dagegen zr Entstehung eines kompüzierten Typus und relativ schmaleren Molaren
beobachtet werden kann.

Meine Feststellung ist übereinstimmend mit jener von W i n 0 g r a d 0 w,
nach dessen Beurteilung es nicht entschieden werden kann, um v.'elche Art es

sich im Spatpleistozan handelt, da die zwei rezenten Formen osteologisch untrenn-
bar sind (in 34, p. 92). Die gleiche Meinung aussert O g n i e w auf Grund eines

sehr reichen Untersuchungsmaterials bezüglich dér Bezahnung. Er konnte nicht

einmal die erwahnte Pigmentierung bei S. bdulina beobachten (33, p. 27). lm
übrigen ist unter den klaren Abbildungen von G. O. G 0 1 1 1 i e b die von dér
einen S. beiulinn stammende Bezahnung in ihrer Struktur ganz einfach (15, p.

96, fig. 2).

Wie aus dér angeführten Arbeit S t e h 1 i n s ersichtlich, stellte er auf Grund
des von Zuberecz stammenden Exemplars fest, dass dér komplizierte Bauplan
für die S. betulina charakteristisch ist (37, p. 14). In meinem Untersuchungsmate-
rial zeigte sich alléin bei den Exemplaren von Zuberecz eine Neigung zr Kompli-
kation (Taf. XXVI. Abb. 2). Die Abbildungen, welche von S t e h 1 i n (37,
fig. 6— 7), Mandach (28, tab. V., fig. 13) und Pasa (35, fig. 1/1—3)
veröffentlicht wurden, bew'eisen es klar, dass diese Variante im Spatquartar
— hauptsachlich im Gebirge — eine spezifische Fönn reprasentiert. Wett-
steins Beschreibung lasst uns auf dieselbe Folgerung .schliessen, offenbar
unabhangig von den genannten Autoren (40, p. 541).

Die bisherigen sparlichen spatglazialen Funde in Ungarn (Bükk-Gebirge)
weisen eine Gleichheit — hauptsachlich bezüglich dér Pigmentierung — mit
den oben angeführten Exemplaren auf : das Mandibelbruchstück mit den M,
aus dér Felsnische von Puskaporos, welches seinerzeit als S. monlana (= S.

betulina) bestimmt wmrde (G r e s c h i k
, 23, p. 137, M é h e 1 y, 29, p. 250),

ferner das Bruchstück einer Maxille mit Bezahnung, welches É h i k zu derselben
Spezies gezahlt hatte (17, p. 48 ; siehe weiters Taf. XXVI. Abb. 4, 8).

Gegenüber diesen Feststellungen zeigt sich die Komplikation auf dem
rohrnlocher Exemplar von H e 1 1 e r nur in ganz geringem Masse. Alléin an
dem Querjoch des Endoconids befinden sich jene kleinen Faltchen, welche diesen



432 Földtani Közlöny LXXXI/I. éuf. 1953 10—12. sz.

Charakterzug reprásentieren (19, p. 71, fig. 4). H e 1 1 e r betrachtet weiters die
Bezahnung des einzigen Mandibelbruchstückes von Untertürkheim-Bad als
eine Übergangsform (20, p. 26—27). Dass es sich hier um cinen kontinuierlichen
Übergang handelt, beweisen jene zwei Exemplare vöm Büttnerloch, welche
aus dér Grabung von G. Brunner stammten und in die Sammlung von Th.
Kormos vermuflich als Tauschmaterial gerieten. Eines dér beiden zeigt einen
vollkommen schematischen Charakter, dér andere dagegen eine geringe Kompli-
kation (siehe Taf. XXVI. Abb. 5—6). Bedauerlichervs'eise können sogar die Masse zr
Trennung dér zwei Ártéri nicht mit Nutzen angewendet w'erden. Bei dem fossilen

Matéria! variiert nach Angaben dér Literatur die Lángé dér unteren Zahnreihe
zwischen 2,6—3,5 mm. Bei meinem rezenten Vergleichsmaterial sind die Masse
derselben : S. subtilis 2,5— 2,9 mm, S. betulina 2,7—2,9 mm; nach Ogniews
Daten : S. subtilis 3,0— 3,9 mm, S. betulina 3,0—3,4 mm. Die relativ grosse Dia-
stema-Breite, welche seitens Pasa hervorgehoben wird (35, p. 284—285),
hat keine systematische Bedeutung, da solche Masse auch bei den bayerischen
Exemplaren beobachtet wurden (Rohrnloch : 2,6 mm, 19, p. 70).

In dem Matéria! dér Höhle von Remete sjnd die Zahnreihen von vier

Mandibeln teilweise oder im Ganzén intakt geblieben (ein Stück mit Mj-M*
und drei Stück mit Mi—

M

2 ). Auf dicsen kann keine Spur von einer Komplikation,
qder aber von den von M é h e 1 y erwáhnten Narben wahrgenommen werden ;

überdies zeigen die vorderen Molaren die Tendenz nach einer breiteren Form
(die Breite des zweiten Joch-Paares des M 2 0,9 mm, bei dem rezenten Matéria!

:

S. betulina 0,7 mm, S. subtilis 0,85 mm). Demzufolge zahle ich dieselben überein-

stimmend mit den Auslegungen S t e h 1 i n s und H e 1 1 e r s zr S. subtilis

Pa!!., in dér Überzeugung, dass die Gleichheit mit dér rezenten Steppenform
nicht erwiesen sei. Auf Grund dér vorerwáhnten Ausführungen können wir die

ausdrücklich kompüzierten Formen mit mehr Sicherheit zu dér S. betulina záhlen,

wei! eine diesbezügliche Neigung meines Wissens bei dér 5. subtilis nicht be-

obachtet werden kann. lm Falié einer Übergangsform scheint die Benennung
S. subtilis-betulina Gruppé richtiger zu sein.

Für die Abbildung wahlte ich das am besten erhaltene Exemplar aus,

dessen Gebiss massig abgekaut ist ; nach dicsem Exemplar wurde die Abbildung
von H. Richter mit dér gröstmöglichsten Genauigkeit verfertigt (siehe Taf. XXVI.
Abb. 7. lm laufe dér Lichtbildaufnahmen ist das Ma bedauerlicherweise in Ver-

lust geraten. Auch die übrigen Abbildungen wurden von H. Richter gezeich-

net). Um die Vergleichung zu ermöglichen, werden hiemit annaherungsweise
gleich abgekaute Exemplare aus dér rezenten Wald- und Steppenform abge-

bildet (siehe Taf. XXVI. Abb. 1—2).

Die europaischen fossilen Sicis/a-Funde wurden bis zu Beginn dér dreis-

siger Jahre zu dér grössten Seltenheit gezahlt (36, p. 629, 19, p. 63). Unseren
derzeitigen Kenntnissen gemass können wir seitdem die folgenden Fundorte
registrieren :

Deutschland;

Untertürkheim-Bad H e 1 1 e r 1934 Güntherstaler Loch Brunner 1950

Nikolaushöhle Heller 1936 Kleine Teufelshöhle Brunner 1951

Osterloch Brunner 1936 Markgrabenhöhle Brunner 1952
Büttnerloch Brunner 1936
Entzendorfer Loch Brunner 1937 Österreich :

Gaiskirche Brunner 1938 Teufelslucken Sickenb erg
Hirtenweberhöhle Brunner 1939 1933
Helmloch Brunner 1940 Höhle V. Merkenstein
Rohrnloch Brunner 1941 \V e 1 1 s t e i n 1938

Skythenloch.Wirts{ein Brunner 1941 Itallen :

Brennesselbau Brunner 1947
Gaisloch Brunner 1949 Ponté di Veja Pasa 1950
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Überdies ist das Vorkommen dér Form in den Fundorten Grundfelshöhle,
Quellkammer und Dohlenloch (B r u n n e r 1942, 1951 und 1952) warschein-
lich ; die diesbezüglichen Veröffentlichungen sind mir derzeit nicht zugánglich.

Aus diesen Daten ist es wohl ersichtiich, dass die Streifenmaus im Spát-
pleistozán — hauptsachlich in Bayern — keine solche Raritat war, wie mán

.

es früher annahm ; vielmehr scheint es ein standiges Element dér dortigen spat-

glazialen Faunén gewesenzu sein. Bemerkenswert ist dér neuerlich geborgene Fund
von Ponté di Veja, welcher nach unseren derzeitigen Kenntnissen den südlichsten

Punkt dér Verbreitung dér pleistozanen Form bezeichnet.

Die Entwicklung, welche auf dem Gebiss dér spatglazialen Streifenmause
nachgewiesen werden kann, mag wohl wie folgt dargestellt werden : die morpho-
logische Variationsbreite dér Molaren des kollektiven Typus, dér altquartaren

S. praeloriger K 0 T m 0 s (Püspökfürd, Sackdilling, Gebirge von Villány) zeigt

eine Ausdehnung im Laufe des Spátpleistozáns und die k^omplizierte Variante
dominiert im hóhérén Gebirge (Alpengebiet : Thierstein, Ettingen, Merkenstein,
Ponté di Veja und in ungarlándischer Relation das Bükk-Gebirge), die schema-
tische Form dagegen im Tiefland und mit Übergangsformen im Mittelgebirge
(die Fundstellen von Bayern und die Höhle von Remete). Diese Feststellung
bedeutet aber nicht, dass eine Spaltung zr Wald- und Steppenform auch
Tim diese Zeit erfolgt ist.

In Gegenwart námlich, wo wir die ökologische Spaltung feststellen können,
ist die Variationsbreite mehr eingeschránkt. Diese Probleme dürften wohl nur
an dér Hand reicherer Funde zufriedenstellender gelöst weden.

Apodemus flavicollis M e 1 c h. — Apodemus sylvaticus L.

Es lebte eine Form, in imserem vaterlándischen Altquartár d. h. im Gebirge
von Villány, ferner in Püspökfürd und Kronstadt (Rumánien) áhnlich wie
in den Forest-Bed-Faunen von England, Deutschland, Österreich usw., welche
von dér derzeitigen Waldmaus spezifisch in dér Literatur nicht getrennt wurde und
in allén diesen ist Apodemus sylvaticus überhaupt keine Seltenheit. Dagegen
sind die auf archáologischer Grundlage Aurignacien-Magdalénien I. datierten
ungarlándischen Ablagerungen gerade durch den absoluten Mangel an dieser

Art charakterisiert. Es ist interessant zu erwáhnen, dass in derselben Zeitperiode
die Spezies sowohl in Hittel- und Wésteuropa, wie auch in Osteuropa (Deutsch-
land, Österreich, Schweiz, England, Ukraine) — ohne die südlicheren Fundorte
zu nennen — fást überall vorkommt. Dieselbe Feststellung bezieht sich auch
auf andere Waldelemente, wie z. B. auf das Eichhörnchen und den Sieben-
schláfer.

Deswegen war es überraschend, dass in den oben besprochenen beiden
Fundorten Apodemus-Reste gleichzeitig mit charakteristischen Formen des
Würms zum Vorschein kamen. Wollen wir nun die bisherigen vaterlándischen
Fundorte überblicken.

Abgesehen von den Obengenannten, stammen die ersten vaterlándischen
Funde aus dér Spaltenfüllung von Sütt (17 Mandibelhálften in Bruchstücken).
Diese aber kommen für unsere Untersuchungen nicht in Betracht, weil die ganze
Fauna bedeutend álteren Ursprungs ist, als unsere durchschnittlichen Faunén
des Würms (26, p. 165).

Die erste unsichere Angabe aus den Bodensátzen des Würms stammt von
St. G a á 1 (14, p. 17 et 20). Er beschrieb die Überreste dér Waldmaus, welche
aus dér unter dér Jankovich-Höhle entdeckten neuen Höhle stammen, jedoch
bemerkt er selbst, dass die rezenten und fossilen Knochen nicht von einander
getrennt werden konnten, — infoige dessen ist dér Fund ohne Bedeutung.

M. M 0 1 1 1 erwáhnt in ihrer Monographie vöm Subalyuk (32, p. 295) eine

aus dér Moustérien-Schicht geborgene Mandibelhálfte, fraglich benannt Mus sp.

{sylvaticus L.). Ich untersuchte dieses Stück und stellte fest, dass das Mi die

Charakterzüge dér Waldmaus aufweist.
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Warscheinlich gleichen Alters ist dér Apodernus Fund dér unlángst (im
Laufe des Jahres 1952) bei Varbó (Komitat Borsod) entdeckten Höhle vorkam
worüber ich die Absicht habé anderen Ortes ausführlich zu berichten.

Überdies erwahnt M o 1 1 1 noch je zwei Mandibelhalften aiis den post-
glazialen Schichten dér Höhle von Vaskapu und dér Felsnische von Bervavölgy
(22, p. 77 et p. 84). Zuletzt scheint es fraglich, ob dér Überrest aus dér Spalten-
ausfüllung von Solymár, welche A. K u b a c s k a beschrieb, von einem Apodernus
stammt oder nicht (27, p. 22 et 24).

Die bisherigen Daten sind alsó sehr spárlich und teihveise unverlasslich.
Uagegen kann bezüglich des fossilen Wesens dér einzigen Mandibel-Halfte von
Dorog mit Mi—Mo, sowie eines typischen Murinen-Oberarmknochens kein Zwei-
fel bestehen. Dafür spricht eines Teils die Verfárbung^ dér Knochen, anderseits
aber die Art, wie dieselben geborgen wurden. Ich hatte sie námlich anlásslich
dér Reinigung dér Knochen in jenem lehmigen Sande aufgefunden, welcher
den Neuralkanal eines fosillen Pferdewirbels (Atlas) ausfüllte. Leider ist das
Gebiss so sehr abgenützt, dass die Artmerkmale auf dem ersten Molar kaum
beobachtet werden könnten, obwohl die gerade Linie dér ausseren Seite des Mi
mit dem damaligen Vorhandensein des zweiten ausseren Höckers begründet
werden kann, welcher für Apodernus síjlvaticus-llavicollis so charakeristisch ist.

Nachdem die Lángé dér Zahnreihe 4,3 mm betrágt, d. h. die gleichen Masse
dér Zahnreihen des Apodernus flavicollis erreicht, teile ich die Stücke dieser Art
zu. Dér Oberarmknochen ist kráftiger gebaut, als dér mir zr Yerfügung stehende
rezente Humerus des Apodernus flavicollis.

Es soll hier erwahnt werden, dass die Zahnreihen des Apodernus sylvalicus

und des A. flavicollis — nach Erfahrung J. É h i ks — nicht so scharf von ein-

ander getrennt werden können, als wir essogarin dér unlángst ersíhienenen zweiten
Auflage des Werkes von E. M o h r lesen können (31, p. 40 et 53), in welchem
sie die Exemplare von 3,4— 3,8 mm Zahnreihenlánge als Apodernus sylvalicus,

die Exemplare von 4,0—4,2 mm dagegen als Apodernus flavicollis identifizierte.

Übrigens wurde Apodernus flavicollis aus mehreren Fundorten des deutschen
und englischenPleistozánsnachgewiesen, wo sogar bedeutend grössere Zahnreihen-
lángen vorkamen, als in Dorog (z. B. Büttnerloch 4,5 mm, 2, p. 280).

Die Apodeinus-Funde dér Höhle von Remete bestehen aus 22 Stück Unter-
kiefern. Aus diesen sind nur 3—4 Stück stark verfárbt ; die übrigen dagegen
dürften vielleicht subfossilen Ursprungs sein. Jedoch weicht die Farbe dér dunkel-
braunen Stücke von dér Farbe dér Mandibelknochen des Halsbandlemmings
nicht ab ; sie sind daher vermutlich fossilen Ursprungs. Die Unterkiefer sind

mit dem des rezenten Apodernus sylvalicus in jeder Beziehung übereinstimmend.
Es ist daher ersichtlich, dass die Apodc/nns-Reste in unserem Spátpleistozán

nicht so sehr als fremdes Element zu betrachten sind, als es früher gemeint (25,

p. 396), weil dér Apodernus auf Grund dér oben angeführten Daten zu Beginn
dér Würmperiode (Moustérien) von uns weiterzog und am Ende derselben neuer-

lich erschien (Magdalénien II). Diese zwei Zeitabschnitte reprásentieren die

Faunén von dér Felsnische von Dorog und die Höhle von Remete, wie es bei

dér stratigrafischen Auswertung zuletzt ersichtlich wird.

Equus (Asiniis) hydruntinus Reg.

Zuletzt erwáhne ich die kleine Equidenart von Dorog, welche besondere

Aufmerksamkeit verdient. Da R e g a 1 i a auf Grund reicher Funde aus dem
Pleistozán von Otranto (Grotta Romanelli, 1905— 1907, in 38) die Form Equus
(Asinus) hydruntinus beschrieb, ferner S t e h 1 i n und G r a z i o s i (38) im
Jahre 1935 die west- und mitteleuropáischen, und zuletzt V. Gromova (16)

im Jahre 1949 die osteuropáischen quartáren Asiniden einer Revision unterzog,

daher können wir nun ein zusammenfassendes Bild von diesen Equiden-Resten
kleinen Formats gewinnen.
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Auf (irund dieser Uiilersucluingen ist es derzeit schon klar, dass von Kulan-
Resten (Equns [Hemionus] hemionus Pali.) nur dórt gesprochen werden
kann, wo inán Gebissinatcrialien des Hemionus in .VssoZiation mit .schlanken

Fiissknochen finden könntc. Aber solche Quartiirfunde kamen in Európa nir-

gends zum Vorschein. Es mag jedenfalls interessant zu erwahnen sein, dass dér
Dschiggetai auch in üsteuropa nur seit dem Spatncolitikum ermittelt wurde.

, Die genannten Au torén habén im Laufe des Pleistozans — abge.sehen von
gewissen sparlichen, unsicheren Funden — in ganz Európa das Bestehen einer

einzigen Form festgestellt und ziihlen dieselbe zu dem Equus ( Asiniis) hydrim-
iinus Reg. zu. In folge dessen gehören allé Reste hieher, die unter dem Namen
Equns hemionus, E. (Asinus) sp. ? E. asinus usw. erwahnt wurden.

Auf dem vaterlandischen Gebiete sind mir die folgenden Funde bekannt :

M. Mottl (32, p. 311—315) beschrieb vier verschiedene Reste aus dér Höhle
von Subah'uk. Diese Funde wurden auf Grund dér Abbildungen dér Heiligen-

stüdter Reste von Antonius — wegen Mangel an Vergleichsmaterial — als

Equus (Hemionus) hemionus Pali. identifiziert. Den vorerwiihnten Aus-
führungen gemass ist es klar, dass es sich auch in diesem Falle um Asinus hydnm-
tinus handelt. Überdies sind mir die gleichfalls sparlichen, noch nicht publizierten

Reste dér Höhle von Lengyel (Felsgalla, Komitat Komárom) und einige Einzel-

funde bekannt. Unter den letzteren soll ein isolierter oberer Molar und ein Phalanx
III erwahnt werden, welche aus einer neoliti.schen Mistgrube auf dem Tieflande
(Hódmezvásárhely) zum Vorschein kamen. Dieses Stück hatte A. B ö k ö n y i

zwecks eingehender Untersuchung übernommen. Es ist daher erfreulich, dass
aus dér Felsnische von Dorog — ausser den Molaren, welche ich bei den Mas.s-

angaben aufzáhle — folgendes Untersúchungsmaterial zr Verfügung steht :

Distales Bruchstück des linken Humerus, distales Bruchstück dér linken Tibia,

rechter Astragalus, zwei unverletzte und vier defekte Mc.;, zwei unverletzte und
acht defekte Mts.

Bezüglich des Asinus hydnmtinus betonén die genannten Autoren die

folgenden Merkmale ;

1. Die Záhne sind kiéin und verháltnismá.ssig hypselodont..— Dér Protokoll
ist auf den oberen Molaren in sagittaler Richtung verkürzt, wie bei E. slenonis

C 0 c c h i. — Bei den unteren Molaren — im Gegensatz zu den rezenten Halb-
eseln und Eseln — dringt die Aussenbucht (sulcus externus) zwischen den Meta-
conid und déri Metastylid ein.

2. Die Fussknochen zeigen eine Ahnlichkeit mit dér Schlankheit dérén
dér Halbesel

; sie sind schlanker, als die dér rezenten Esel.

Dér Ablauf dér Schmelzschlingen bei den in Dorog vorgefundenen Záhnen
kann in allén Einzelheiten mit den von S t e h 1 i n und G r o m o v a veröffent-

lichten Abbildungen, sowie auch mit den oben geschilderten Charakterzügen
indentifiziert werden (Abb. 1). Überdies kann an den oberen Molaren noch die

Neigung zr Doppelung des Mesostyls und die starkere Wölbung dér inter-

stylaren Fláchen beobachtet werden. Die Masse dér Kaufláchen dér Molaren
spiegeln am besten die charakteristische Microdontie wieder (siehe die Masse
im ungarischen Text p. 425 ; Lángé x Breite in Millimetern).

Überdies sind die Metapodien in dér obenerwáhnten Beziehung zr Unter-
suchung geeignet. Auf dér proximalen Gelenkfláche dér Mittelfussknochen könn-
ten zwar — wie es die Metapodien-Untersuchungen von Gromova beweisen

(16, pp. 209—210), — gewisse Typen nachgewiesen werden
:
jedoch zeigen sich

darunter Übergangsformen. Dies ist ein Beweis dafür, dass die Metapodien keinen
solchen systematischen Wert reprásentieren, wie die Záhne. Das proximale Ende
des einzig intakt er^altenen Metacarpus im Matéria! von Dorog zeigt dem Gebiss

gegenüber eher den Charakter des von Gromova angeführten Hemionus, als

den des hydruntinus (.\bb. 2). Die Variation dér proximalen Gelenkfláche des

Metacarpus erwies sich alsó breiter, als es mán früher angenommen hatte. Im
Folgenden vergleiche ich die Masse einiger Fussknochen mit denen dér wichti-

geren europáischen Funde (siehe Masstabelle im ungarischen Text. p. 426).
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Aus dér Masstabelle mag wohl erhellen, dass die Mcs aus Dorog langer
und zugleich kráftiger gebaut ist, als die anderen europaischen Exemplare. Auch
die Mts sind kráftiger, als es bei den anderen wahrgenommen werden kann. Es •

ist nicht unwahrscheinlich, dass diese ersichtlich konstanten Massverschieden-
heiten ein charakteristisches Merkmal einer orientalischen Rasse darstellen. .

Diese Annahme ist möglicherweise durch andere Daten nicht imterstützt, weil
solche Metapodien, welche zu dieser Art gehören würden, nach G r o m o v a
in Osteuropa nicht zum Vorschein gekommen sind ; es sei bemerkt, dass das*
Matéria! von Binagad diesbezüglich noch nicht untersucht wurde (16, p. 209).

Aus dem obigen Verhandlungsstoff kann es festgestellt werden, dass die
Reste von Dorog mit den osteologischen Merkmalen dieses Formenkreises die
grösste Ahnlichkeit aufweisen- und deshalb dieselben als Equus(Asinus) hydrun-

"

íimis Reg. benannt werden können, obwohl sie nicht mit den Resten von
Otranto völlig übereinstimmen. Damit wurden unsere über die glaziale Verbreitung
dieser Form erworbenen Kenntnisse mit neuen Funden bereichert und gleich-
zeitig wurde die Hypothese S t e h 1 i n s bewiesen, dass diese Form auch inner-
halb dér Karpathen vorkommen musste (38, p. 25).

Datieriing dér zwei Faunén

I

Die stratigraphische Einteilung dér einzelnen Fundorte des Würms ist

— wenn die archáologischen Funde fehlen — alléin auf Grund dér Faunamieis-
tens unsicher. Dessen ungeachtet hat die soeben besprochene Eselart von dieser

Hinsicht unter den Resten von Dorog eine Bedeutung. Diese Eselart kam bisher

in Mitteleuropa im unteren Paláolitikum zum Vorschein und wurde auch in

unserem Vaterlande im Subalyuk unter moustérien Werkzeugen aufgefunden.
Diese Form, ferner die Gegenwart dér Schlangenwirbel, des Stachelschweins

|

(Nagespuren), ^es Rehs und dér Maus, welch letztere gleichfalls im Moustérien
j

vöm Subalyuk vorkommt, sprechen allé dafür, dass dér Fund von Dorog mit
j

dér Moustérienkultur beinalie gleichen Alters ist, d. h. auf das Ende des Riss-

^^'ürm Interglazials gestellt werden kann. Das Abhandenkommen dér Mikrofauna
bedeutet hinsichtlich dér wissenschaftlichen Gesichtspunkte deswegen einen
empfindlichen Yerlust, weil in unseren zwei vaterlándischen, genau als Moustérien
datierten Fundorten, d. h. im Subalyuk und in Tata (Komitat Komárom) die

stratigraphisch so wichtige Mikrofauna sich ebenfalls nur in S])uren zeigte.

In dér Höhle von Remete kommen von stratigraphisclier Hinsicht — ausser

dem völligen Fehlen dér Hyáne und des sich im .\ussterben befindlichen Höhlen-
báren — wieder einmal die Waldmaus, Streifenmaus, ferner dér Halsbandlemming
und die in dér Faunenliste vorgezahlten arktischen und alpinen Ele-

mente in Betracht. Nachdem in dérén Begleitung auch ein gespaltenes Stein-

gerát des Urmenschen ans Tageslicht kam, welches zu den kleinen Magdalénien-
Klingen, die aus dér Felsnische von Pilisszántó (25) stammen, sehr áhnlich ist,

können wir daher die Fauna auf das Niveau des oberen Magdalénien, d. h. auf

das Ende des Würm, das sogenannte Postglaziale stellen. Das so gewonnene
Bild über die Fauna werden möglicherweise die weiteren Ausgrabungen ergánzen.
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A GEOLÖGUS-HIVATÁS MINTAKÉPE

Marié Brockmann-Jerosh, Arnold und Helene Heim: Albert
Heim Leben und Forschung. (Wepf und CO. Yerlag, Basel, 1952.)

H e i m Albert, a dinamikai földtan klasszikus nag^'^sága, a gleccserismeret
és a hegységképzdés mechanizmusának megalapozója, Svájc földtanának for-

mába öntje, sok életrajzi méltatásból ismert elttünk. Ebben a családtagok
részérl közreadott könyvben Heim hatalmas egyéniségének tanulságos és

lebilincselen érdekes élettörténetét találjuk. A 268 oldalra terjed, szép kiál-

lítású könyv igen szemléletes fejezetekben vezet végig egy példátlanul álló nagy
ember óriási emberi és tudományos teljesítményein, jellegzetes személyiségének
kidomborításával. Nemcsak a világ minden geológusának mindenkori oktatója
és mintaképe áll elttünk, hanem megismerjük a szenvedélyes természetbúvárt,
a fáradhatatlan természetbarátot és a természet minden éllényének, növények-
nek és állatoknak egyforma tiszteljét, megértjét és védelmezjét, aki mér-
hetetlen tudását és képességeit nemcsak a földtan, hanem az emberszeretet
mvelésére és példaadó gyakorlásában is értékesítette.

Heim Albert földtani alkotásainak nagyságát minden szakember ismeri.

Lelkének nagyságát, filozófiai mélységig hatoló bölcsességét, emberbaráti tár-

sadalmi tevékenységét, természetvédelmi állatvédi munkásságát, az alkohol-
ellenes^ és betegségek elleni küzdelemben vitt szerepét hazáján túl kevésbbé
i smerhették. Pedig ezekben mutatkozik legközvetlenebbül lelki nagysága, sze-

rény, közvetlen modora, puritán élete, odaadó áldozatkészsége és minden vonalon,
a gyakorlati élet terén is megnyilvánult önzetlensége. Izig-vérig tudós volt, akit

a probléma-megoldások heve serkentett, aki megvetett pénzt, hírnevet, dics-
séget, aki az erkölcsi elismerést nem sokra becsülte, ha feladatainak megoldá-
sával a közjót, embertársainak javát szolgálhatta. „Minden tettünkért a közösség-
nek felelsséggel tartozunk. A mindnyájunk javát szolgáló alkotásokban találjuk

meg a legnagyobb megelégedést.”
Hivatását nemcsak a kutatásban, hanem a tanításban is látta. Hosszú

életén át sok szenvedés, lelki csalódás is érte. Atyai szívének egyik legnagyobb
fájdalma volt, hogy fia nem lehetett a zürichi egyetemen tanszéki utóda s egy
holland petróleumtársulat szolgálatába állt. Fájdalmas volt számára, fiát „a
petróleum-mocsárban látni, ahol pénzt akar keresni”, ahelyett, hogy némi segít-

séggel a Himalájába menne tudományos kutatásra ! Mindez nem hagyott nyomot
rajta, fáradhatatlan munkássága töretlen maradt. Id. L ó c z y Lajos-hoz, aki

neki mindvégig baráti kapcsolatú 'tanítványa volt, írta egyik 1887 februárjában
kelt levelében : „A fájdalom el nem hagyható, szívünkbe zártan, egész életünkön
át hséges kísérnk marad”. L ó c z y-hoz intézett másik levelében olvassuk :

„Hírnévre nem sokat adok. De öreg korára az embert örömteljes érzéssel tölti el

egy mindannyiunkat, nemzetiségi korlátozáson túl, körülvev nagy eszmékkel
való összetartozás”.

Heim Albert nagy volt mint tudós geológus, ennél is nagyobb volt azon-
ban emberi mivoltában. A korszer földtan egyik legnagyobbszabású tudományos
vitaülésén, 1903-ban tartott bécsi nemzetközi földtani kongresszuson adta el
L u g e 0 n a Svájci Alpok szerkezetének takaró szerinti magyarázatát. Ebben
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H e i m klasszikussá vált Glarni kettsred-szelvényét módosította. A jelenlév
külföldiek csodálkoztak az eladottakon, egyesek felháborodtak L u g e o n
merész képzeletén, mások kinevették. A svájci B a 1 1 z e r fejét csóválta, U h 1 i g
bécsi professzor, a Kárpátok felépítésének monografusa, idegösszeomlásba esett.

Hívk és ellenfelek egyformán az ünnepélyes pillanat feszültségével várták az
elnökl H e i m véleményét, akinek évtizedeken át védett kettsreds szelvénye
egész másként módosult. H e i m azonnal vidáman és örömmel elfogadta az új

magyarázatot. A takaróelmélet gyzelmi útjára indult
:
,,L u g e o n volt a tudo-

mányos, H e i m az erkölcsi gyz”. L u g e o n meghatott szavakkal állapította

meg ezt a Mester felé : ,,Az elméletek elmúlnak, mint az órák, de a tények meg-
maradnak. Ha Ön ezeket nem azzal a pontossággal gyjtötte volna, ami szá-

munkra halhatatlan marad, akkor az Önök szép hegyeinek magyarázatában én
sem juthattam volna tovább. A glarni kettsred vizsgálói közül Ön jutott
legközelebb az igazsághoz. Ön, a mi Mesterünk, aki számunkra a korszer tekto-

nikához vezet útat megmutatta”.
Ember volt, ennek a fogalomnak legszelíb, legnemesebb, legtisztább értel-

mezésében. Ember volt, az életet munkával töltött, örömmel és szenvedéssel,

lélekkel és hittel teli ember.
Élete végéig alkotott s minden tette nagy kihatású cselekedet volt. Mert

szeretettel élt : egész Svájc szerette t. A szeretetben volt alkotó ereje. A szeretet,

ami a felsbbrend élet nélkülözhetetlen, nagy hatósugarú sugárzó anyaga.
,,Formában és tartalomban világos, szívében és szellemében kristálytiszta és

igaz”. Nagy volt, mert önzetlenül szeretett mindent és mindenkit s nagy volt,

mert szerény volt. Halála eltt tizenöt évvel írta : „Halálom közelgésén köszö-

netét kell mondanom embertársaimnak, akik szerettek, a természetnek, amit
kutatva munkáltam, az állatoknak is, különösen a hséges kutyáknak, amelyek
örömben-bánatban velem voltak”.

- Heim példája mindannyiunk mintaképe legyen !

Vadász Elemér
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