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ÉRTEKEZÉSEK.

ADATOK A ZÓNÁS PLAGIOKLÁSZOK ISMERETÉHEZ. I.

A zónásság és a kristályalak.

Irta: vitéz Lengyel Endre dr.*

— Az 1. és 2. rajzzal. —

Közismert tapasztalati tény, hogy valamennyi kzet plagioklászán

elfordulhat zónás szerkezet, de sehol sem olyan kifejezett és közelebbi

tanulmányozásra alkalmas e jelenség, mint a kiömlési kzetekben. Ennek

oka a magma vegyi összetételén belül a megszilárdulásnál szerepl

fizikai viszonyok esetenkénti alakulásában, illetleg a kett okozati

összefüggésében keresend.

Ismeretes elttünk, hogy valamely anyagnak folyékony állapotból,

tehát molekuláris tekintetben szórt fázisból szilárdba, molekulárisán

kötöttbe történ átmenete az elemi anyagrészecskék vonzóerhatásain

alapszik s így, mint kimondottan fizikai, helyesebben kinetikai folya-

mat, elssorban a hmérséklettel áll szoros összefüggésben. Izotrop-tes-

teknél a vonzásnagyság minden irányban egyenl nagy, a növekedés —
a. környezet zavaró hatásaitól eltekintve — köröskörül egyforma sebes-

séggel történik, anizotrop-testeknél ellenben a kristálymagnak növeke-

dése kristálytanilag különböz irányokban eltér, de szimmetrikusan

egyez irányokban egvenl gyorsasággal megy végbe. A növekedés ered-

ménye gyanánt tehát egy sokoldalú konvex kristályalak áll el, amely

minden ásványanyagra jellemz s annak individuális tulajdonságát al-

kotja. Tudjuk, hogy a kristályegyéneket sík lapok határolják, amelyek

tengelymetszéseikben a racionalitás törvényének engedelmeskednek.

A kristály formajellege tehát mint fontos és jellemz bels sajátság

jelenik meg a plagioklászsorozat tagjain is, amelyek bár különböz

Ab—An arányban alkotnak keverékkristályokat, parameterviszonvaik

tekintetében igen csekély közöttük az eltérés. E kismérték kristálytani

különbség viszont a molekulák vikáriáló elemeinek helyettesítésmódjá-

val, illetleg a molekulák abszolút térfogatának állandóságával, helye-

sebben kisfokú változékonyságával áll összefüggésben. Ügy, hogy a

különböz összetétel plagioklászkristályok geometriai jellegük tekin-

tetében nagyjából megfelelnek a morfötropiái követelményeknek. A para-

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1926 március hó 3-i szakülésén.



4 VITÉZ LENGYEL ENDRE DR.

meterarány közeli egyezsége azonban nem zárja ki, hogy a lapok ural-

kodó vagy alárendelt szerepe, tehát központi távolsága és ezzel fordí-

tott viszonyban álló nagysága geometriai tekintetben gyökeresen meg
ne változtassa a kristályok habitusát.

A Szentendre—visegrádi hegység andezitjeinek zónás földpátjait

több év óta figyelemmel kísérem. Kutatom egyrészt azokat a törvény-

szerségeket, amelyek a zónás plagioklászok küls megjelenése s a kzet-

típusok általános jellemvonása között van, másrészt azokat az indivi-

duális sajátságokat, amelyek kifejezetten zónás felépítésükkel állanak

kapcsolatban.
,

A dunazughegységi andezitek plagioklászai általában táblás kris-

tályokat formálnak a M (010) szerint és megnyúltak az „a“ kristály-

tengely irányában. Alaktanilag táblás típusúak tehát, pozitív növeke-

dési jelleggel. Fnövekedési forma legtöbb esetben a hosszanti véglap,

amellyel párhuzamosan mindig kitn hasadási készség jelenik meg.

A bázisosabb kzetek föidpátjai rendszerint „a“ kristálytengely sze-

rinti, egyes savanyúbb biotitamfibolandeziteké ellenben „c“ szerint meg-

nyúlt ^ortoklász-típusú prizmák. Bázisosabb pyroxenandezitekben vi-

szont legtöbbször egyik oszlopzóna sincs erteljesebben kifejldve, a

kristályok legömbölyödött, keresztmetszetekben izometrikus alakúak.

Uralkodó lapok rendesen a (010) és (001) véglapok, majd sorrendben

következnek a (110) és (101) oszloplapok, illetleg dómák; alárendel-

tek a (201) és (111) s ritkán jelennek meg jól felismerhet nagyságban

(021) és (201) formák.

E rövid alaktani jellemzés a zónás plagioklászok legküls határ-

felületére vonatkozik. Igen érdekes eredményekre jutunk azonban abban

az esetben, ha az egymásra rakódott zónákban kísérjük figyelemmel a

kristálylapok növekedési viszonyait, tehát a zónákban növekv kristály-

nak alakváltozásait.

Homogén anyagok kristályainál — a kísérletek tanúsága szerint -

a növeked kristályokat késbbi stádiumban is ugyanazon lapok hatá-

rolják, mint az alaki megfigyelhetség pillanatában. A kristálylapok

önmagukkal párhuzamos irányban, a kristály az idegységben körös-

körül egyforma vastagságban növekszik, ha zavaró momentumok nem

lépnek fel. Zónás plagioklászokon azonban — frakcionált kristályoso-

dás alkalmával — e folyamatnak ellenkezje tapasztalható. A zónákban

történ növekedés alkalmával megváltozik a kristályok formajellege.

Mintha minden különböz Ab—An összetétel földpátkeverék a maga

individuálisan jellemz, bár nem nagy jellegvariációjú kristályalakját

törekedne megvalósítani. Közelebbi vizsgálataim azt mutatják, hogy

vannak kristálytani irányok, amelyekben — a vegyi összetételváltozás-

sal bizonyos függségben — a többitl eltér, kisebb vagy nagyobb a
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növekedési gyorsaság, amivel viszont a lapok fejlettsége áll fordított

arányban. Ha ugyanis növekedés alatt a lapok normálisai irányában tör-

tén anvagrárakodási gyorsaságot értjük, úgy a zónás plagioklász-

vizsgálatok azt igazolják, hogy a kristálylapok vektoriális, azaz

sugárirányban történ eltolódási gyorsasága különböz, szimmetrikus

irányokban természetesen egyenl érték.

A zónásság legtöbb esetben a hosszanti lappáron s azzal parallel

metszeteken a legkifejezettebb, mert e lapokon nem zavarják a meg-

figyelést az igen gyakran megjelen albit- és karlsbadi ikersávok. E lapo-

kon észlelhet legszebben a különböz zónaszélességekben megadott el-

tér növekedési gyorsaság, azért vizsgálataimnál e metszeteket mindig

különösebb figyelemmel kísértem.

Több száz metszet túlnyomó részén azt találtam, hogy kifelé sava-

nyodó i zomorf-zónásság esetében a legbels, bázisosabb mag alakdúsabb.

a küls burkok pedig fokozatosan egyszerbbek. Ez a megfigyelés össz-

hangzásban áll a kristálytani vizsgálatok eredményeivel is, amelyek

szerint a labradornál bázisosabb plagioklászok sokféle index, aránylag

dúslapú kristálykombinációk. A savanyúbb összetétel plagioklásztagok

ellenben jóval egyszerbb felépítések, néha valósággal prototípusosak

(albittípus). Mikroszkópi csiszolatképen igen bonyolultnak tnik fel a

különböz plagioklászmetszetek zónás szerkezete. Sokkal egyszerbbé

válik azonban a jelenség tanulmányozása, ha orientált metszeteket

választunk ki vizsgálódás céljaira.

Könnyebb áttekinthetség szempontjából kísérjük figyelemmel izo-

morf-zónás plagioklászok három véglapján (010., 001, 100) a kristály-

tani irányok és zónaszélességek közötti összefüggést.

Legkifejezettebb, legélesebb a zónásság az uralkodó
||
(010) sze-

rinti metszeteken. A bels, feltehetleg egyöntet földpátanyagból álló

mag, amely legtöbbször élesen körvonalazott: zömök, izometrikus,

dúsabblapú forma. A rákövetkez burkok a (001) irányában egyre kes-

kenyebbek, az oszlop és dómalapok (110), (101) irányában pedig fokoza-

tosan szélesbedk. E folyamat következményeként a zónálisan növekv

kristály az „a“ kristálytengely irányában válik egyre megnyúltabbá és

a „c“ irányában egyre nyomottabbá. Az oszlop és dómalapok nagysága

tehát központi távolságuk rohamosabb növekedése következtében a

bázislapnak uralkodóvá lendül nagyságával szemben fokozatosan alá-

rendeltebbé válik.

Ha az adott esetekben a metszetek középpontjából, az ú. n. kristály-

magból merlegeseket állítunk az oldalakra, a kapott egyenesek, mint

a szóbanforgó lapok normálisai, egyenletes gyorsasággal növekv kris-

tályoknál centrifugális sugarak lesznek. A növekedés idegységében e

normálisak viszonylagos hossza a valóságos növekedési gyorsaságot
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fejezi ki, amellyel egyenes arányban áll. A kristálylapok és normálisaik

metszéspontja a lapoknak a kristálymagtól való távolságát, az ú. n.

központi távolságot fejezi ki.

30 egyszerbb alakkombináción mi Iliméterokulárissal mért köz-

ponti távolság a következ közepes viszonyszámokat adta:
1

(001) : (110) : (101) =0-6 : 1-0 : 13

Ezen középértékekkel fordított viszonyban áll természetesen a

lapok nagysága. Úgyhogy, ha nem tévesztjük szem ell, hogy a kristá-

lyok növekedése tulajdonképen csak a magmamegszilárdulás pillanatá-

ban fejezdött be s hogy nemcsak minden kristály, de az egyes zónák

is egyenkint és egyénileg különböz növekedési idtartamot képviselnek,

a fenti viszonyszámok és lapnagyságok összehasonlításából levezetett

szabályszerség úgy formulázható, hogy: a zónálisan épül plagioklá-

szok végeredményben a kisebb gyorsaságú növekedési irányra merleges
,

tehát kisebb középponti távolságú lapokkal vannak határolva. A kris-

tályalaknak kifelé történ fokozatos egyszersödése nem pusztán vegyi

és szerkezeti tényezkkel, hanem ezektl függen fizikai okokkal áll

szoros összefüggésben. Ezek közül fként a hmérsékváltozással kap-

csolatos felületi feszültségbeli alkalmazkodásra utalok, amely jelensé-

gek egymással okozati összefüggésben — éppen a legújabb fiziko-kéiniai

vizsgálatok tanúsága szerint — elhatározó befolyással bírnak a kristály-

jelleg kialakításában.

Az alakegyszersítést célzó törekvést feltn példákon láthatjuk

megvalósulva. Sok esetben oly rohamosan n dómalapok irányában a

középponti távolság, hogy a lapok nagysága fokozatosan csökkenvén,

kikapcsolódik a formaalkotásból.

A jelenség megfordítottja is észlelhet kifelé bázisosodó izomorf-

zónás szerkezet esetében. Ilyenkor a mag csaknem szabályos rombusz,

a rákövetkez zónákon pedig új lapok iktatódnak be s tompítják a csú-

csokat. A zónák (001) lap irányában élesek bár, de igen keskenyek,

(110) lapok irányában fokozatosan szélesbedk ugyan, de fokozato-

san elmosódó körvonalúak. Ilyen metszeten mért viszonylagos közép-

ponti távolságok:

(001) : (110) : (101) : (201)
2 = 0*9 : l'O : Ú2 : 13

közepes értékeket adtak. Egységnyinek vettem itt is a (110) lapok

középponti távolságát.

A viszonylagos középponti távolságok középértékeinek méréseivel

1 Egységnyinek véve a. (110) lapok középponti távolságát.

2
(201) lap ritkábban észlelhet.
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és megadásával csupán azt kívántam érzékeltetni, hogy az andezitek

plagioklászain a zónák növekedési gyorsasága különböz irányokban

eltér és az egymásra következ burkok lényegesen megváltoztatják a

kristályok formajelleg ét.

Általános érvény szabályt e tekintetben felállítani — pusztán az

andezitek földpátjainak vizsgálata alapján — nem lehet. Végérvényes

törvényszerségek leszrésére különböz kzetek plagioklászainak meg-

figyelése, de különösen idevágó fiziko-kémiai kísérletek lennének szük-

ségesek. Annyi valószínnek látszik, hogy a lapok uralkodó vagy alá-

rendelt szerepe, a zónális növekedés alatt végbemen lapszelekció az

okok egész csoportozatával áll kapcsolatban. Függ a magmának — mint

molekulárisán szórt fázisnak — vegyi összetételétl és függ nagymér-

tékben a hmérséklettl — annak ingadozásaitól — és kisebb mérték-

ben nyomástól, amely tényezk a molekuláris vonzásra, a felületi

feszültségállapotok kialakulására dönt befolyást gyakorolnak. Mert

ha a morfotropiai vizsgálatok szerint a molekulák térfogatában alig

van eltérés az egyes földpát-keveréktagoknál s ha a Röntgen-vizsgála-

tok szerint a kristályrács szerkezetében sem történik lényeges változás

— hiszen lényegében izomorf-helyettesítésrl van szó —
,
akkor a vegyi

összetételtl és hmérséklettl függen a molekulák vonzásában kell

mélyreható különbségeknek lenniök a különböz kristálytani irányok-

ban. Ez a vonzásdifferencia eredményezi, hogy különböz irányokban

gyorsabb vagy lassúbb az anyaglerakodás és rohamosabb vagy vissza-

maradóbb a lapok növekedése, amint azt a tapasztalat mutatja. A kris-

tályokat, de magukat a síklapokkal határolt zónákat is úgy tekinthet-

jük tehát, mint a molekuláris vonzáskülönbségeknek kifelé vetített

képeit.

Gyakorlatilag is felhasználható eredményekre jutunk, ha a három

véglapon, helyesebben a kristálytengelyekre J_ metszeteken figyeljük

különböz kristálytani irányokban a zónák szélességét s ezzel kapcso-

latban a kristályok alakváltozásait.

Minthogy az „a‘
;

és ,,c“ tengelyekre ! metszeteken fellép álhit- és

karlsbadi ikersávok hátrányosan befolyásolják a megfigyeléseket, st
sok esetben a zónák nyugodt lefutására is zavarólag hatnak, lehetleg

ikermentes metszeteket választottam vizsgálataim céljaira. Olyanokat,

amelyeknek elhajlása a szimmetrikus zóna síkjától a lehet legmini-

málisabb.

Az „a“ tengelyre _l_ metszetek rendszerint négyszögek, ritkábban

a „c“ vagy „b“ tengely irányában kissé megnyúlt téglaalakúak, szem-

közti csúcsaikon néha brachvdó malapok tompításával. Az állótengely

irányában való megnyúlás savanyúbb plagioklász-kristályokon tapasz-

talható. Az egymásra sorakozó zónák szélessége (010), (001) és (011)
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lapok irányában köröskörül egyez. Keskenyebb burkok ritkán a (010)

lapok fell észlelhetk. A bels mag és küls zónák viszonylagos alakja

között nem tapasztalható nagyobbfokú eltérés. Albit- és karlsbadi ikrek

esetében — a fellép ikeregyének száma és mérete szerint — ,,b“ kris-

tálytengellyel párhuzamos irányban megsznik a metszetek izometriája.

Igen változatos képet nyújtanak a (001) lappal parallel, illetleg

a „c“ tengelyre I metszetek zónasorozatai. Itt is fleg egyszer, kevés

lappal határolt kristálymetszetekre voltam tekintettel. (001) parallel

metszetekben a zónák az oszlop és dómalapok mentén mindig széleseb-

bek, (010) lapok irányában pedig feltnen elkeskenyedk. Legnagyobb

átmérjek a (101) lapok irányában, amelyeknek nagysága a rohamo-

san növekv középponti távolsággal fordított arányban fogy. A báziso-

sabb bels burkokon még (101) lap dominál, (001) alárendelt szerepet

játszik. A savanyodó, Ab-dúsabb burkokban kifelé haladólag csökken a

(101) lap nagysága s sok metszeten csak a csúcsok tompításaként jele-

nik meg, vagy teljesen kiküszöböldik a formaalkotásból. A „c“ kristály-

tengelyre J_. hatszög metszeteket az ikersávozottságon kívül az külön-

bözteti meg a különben hasonló alakú (010) J_ metszetektl, hogy raj-

tuk a zónák mindenik oszloplap irányában megközelítleg egyforma

szélesek. Egyes bölcshegyi pyroxenandezitekben a hosszanti lappár

mentén a zónák szélessége a felismerhetség határáig csökken. (110) és

(lTO) lapok irányában zónaszélesség tekintetében gyakran kifejezett

különbségek ismerhetk fel, amely jelenség e lapok (T, 1) eltér szerke-

zeti és fizikai jellegével is összevág.

A ,,b“ tengelyre _!_ metszetek savanyúbb plagioklászokon ritkán

„c“, bázisosabbakon rendszerint „a“ tengely szerint megnyúlt, hatszög

idomok. „a‘* szerinti megnyúlás esetén — ami általános jelenség —
uralkodó a P (001) lap, alárendeltebb a x (101), y (201) és az oszlop-

lapok: T (110), 1 (110). Az állótengely szerinti megnyúlásnál az oszlop-

lapok válnak uralkodó jellegvé. A dóma- és a néha megjelen piramis-

lapok igen változó kifejldések. Szóbanforgó metszeteinken (001) lap

irányában következetesen keskenyebbek a zónák; legszélesebbek itt is a

dómalapok mentén, amelyek a leggyorsabb növekedések. Albit- és

karlsbadi ikerrovátkoltság hiánya a sajátos zónális felépítéssel köny-

nyen felismerhetvé teszik e metszeteket.

A zónák méreteibl és lefutásából tehát — egy kis gyakorlattal —
a földpátmetszetek kristálytani és egyben optikai orientációjára is

következtetést vonhatunk. Elbb ismertetett kristálymetszetek zónális

felépítésébl — sajátos struktur-molekuláris vonzáskülönbségek követ-

kezményeként — meglep szabályossággal domborodik ki a kristályok

formajellege, amely szerint intermediár andezitjeink plagioklászai ural-

kodólag az „a“ kristálytengely irányában megnyúlt, a hosszanti lappár
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szerint táblás kristályalakok. Ilyetén kialakulásuk az oszlop- és dóma-

lapok irányában fellép vonzásmaximumok következményének tekin-

tendk.

Rendkívül érdekes adatok birtokába jutunk, ha a zónákban történ

növekedés ütemét és irányait a kristálylapok nagyságbeli viszonyaival

vetjük össze.

Ha ugyanis a kristályok középpontját — amit a lapnormálisok,

illetleg lapdiagonálisok metszése könnyen megad — összekötjük az

izomorf-tagokat képvisel zónák egymásra következ, azonos termé-

szet csúcsaival, egyenes vonalakat, növekedési irányvonalakat vagy

Gross elnevezésével gerincpályákat kapunk.

Amíg a növekedés gyorsasága minden irányban egyenl marad, a

gerincpályák szétsugárzó egyenesek, amelyeknek szögnagysága a zóná-

lis növekedés idtartama alatt állandó marad, tehát:

a= a
1
= a 2

= a3
= u„.

Ilyen esetekben az egymásra következ zónaburkok a növekedés id-

egységében viszonylagosan minden irányban egyenletesen gyarapodnak.

Ha azonban — amint ezt a kifelé savanyodó izomorf-zónás plagio-

klászok esetében tapasztaljuk — különböz irányokban egyenletesen

ersböd vagy gyöngül a növekedés üteme, tehát növekedésbeli különb-

ségek lépnek fel, a növekedés maximuma irányában a szomszédos gerinc-

vonalak szögértéke fokozatosan kisebbé válik, a gerincpályák egymás-

hoz közelednek, tehát szögnagyságuk az idegységben

« j> j> a
2 j> a

3
>> «n ,

úgyhogy egy bizonyos idpontban a két gerincvonal egyesül s egy

másodlagosnak nevezhet gerincpályát alkot. Vele egyidejleg perifériá-

lis gerincvonalak lépnek fel, amelyek a kristálylap helyén megjelen

csúcs felé konvergálnak s többé nem haladnak át a kristály középpontján.

A növekedési maximumok szomszédságában — irányukra merlege-

sen vagy kissé elhajló irányban — egyidejleg ellentett erej növekedési

minimumok lépnek fel s a két — ellentétes index — folyamat ered-

ményeként laphikiiszöböldés következik be. Kifelé savanyodó izomorf-

zónás földpátoknál általános jelenség az alakegyszersítésre való

törekvés.

A tünemény fordítottját észlelhetjük kifelé bázisosodó izomorf-

zónás vagy a gyakrabban elforduló rekurrens-zónás plagioklászok ese-

teinél. Itt a bels alak rendesen egyszerbb, néha éppen rombusz vagy

romboid, amelynél a növekedési irányvonalak szétágazó egyenesek. Ha
valamelyik irányban növekedési minimum lép fel, az elsdleges gerinc-

pálya. a növekedés gyorsaságesökkenése pillanatában két divergáló ágra
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oszlik. A szomszédos irányokban fellép növekedésbeli maximumok
következményeként a csúcsok helyén fokozatosan növekv kristálylapok

jelennek meg. amelynek normálisát az elsdleges gerincpálya alkotja

akkor, ha jobbra és balra szimmetrikusan egyez a ntekedés maximális

értéke. Ellenkez esetben az elsdleges gerincvonalhoz ferdén hajló

kristálylapok keletkeznek.

Ha egymásra következ idegységekben meghúzzuk a kristály

-*K

1. rajz.

Kifelé savanyodó izomorf-zónás plagioklász. A növekedési maxi-

mumok .szomszédságában növekedési minimunok lépnek fel, melyeknek következménye-
ként lapkiküszöböldés áll el. A kristályalak kifelé egyszerbbé válik,

c = kristályközéppont, centrális gócpont
; e = elsdleges, m — másodlagos, h = karmad-

lagos gerincvonalak; k = kerületi kristályosodási gócpont fúj, másodlagos kristály-

csúcs); p = kerületi gerincvonalak; a > aj > a2 . . . . > an = a gerincvonalak fogyó
szögértéke.

középpontjából a gerincvonalakat, azt tapasztaljuk, hogy szögnagysá-

guk így változik:
a< üj < a2 < a

3 < a„.

A folyamat tehát az elbbinek éppen az ellenkezje; következménye-

ként a kristálycsúcsok helyén lapok jelennek meg s az eredetileg egy-

szerbb kristály formadúsabbá válik.

Ha a mellékelt két ábrát közelebbrl figyelemmel kísérjük, úgy t-
nik fel a dolog, mintha kifelé egyszersöd kristályalakok esetében bizo-

nyos perifériális kristályosodási gócpontok tnnének el s a centrális

gócpont formaalkotó ereje válna egyre ersebbé. Kifelé bonyolultabbá
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váló kristályfórmáknál pedig a középponti kristályosodási gócpont el-

veszti irányító jellegét, másodlagos, harmadlagos perifériális gócpontok

iktatódnak be és a centrális csomópont gyöngül erejével szemben ma-

guk veszik át a formaalkotó szerepet. Mindkét esetben alakváltozás a

következmény. Izomorf-zónás plagioklászok túlnyomó többségére a lap-

egyszersödés jellegzetes. A folyamat annál gyorsabb ütemben halad

elre, minél erteljesebb növekedési minimumok és maximumok kelet-

keznek egymás szomszédságában. A lapszámredukció, helyesebben lap-

kiválogatódás eredménye — vizsgálataim szerint — oly végleges kris-

tályforma, amely zavartalan vegyi és fizikai viszonyok között körös-

körül egyenletes gyorsasággal növekszik. E forma közel áll a plagio-

s
'

2. rajz.

Kifelé bázisodé rokurrens-zónás plagioklász. Az oltódlegefi gerinc-

vonal két divergáló ágra oszlik a növekedési csökkenés következtében s a kristálycsúcs

helyén lapköz beiktatódás következik be. A kristályalak kifelé lapdúsabbá
válik, c = gyöngül centrális kristályosodási gócpont; k = új, kerületi gócpont;

e - elsdleges, p = periferális gerincvonalak; a < a
1
a2 . . . . < an = a gerincvonalak

növekv szögértéke.

kiászok primitív kristályalakjához. Kifelé savanyodó földpátok lap-

szelekciójának zavartalan és végigmen lefolyása azonban ritkán

tapasztalható a természetes plagioklászokon. A folyamat végbemene-

telét rendszerint megakadályozza a kzetmagmának elbb bekövetkez

teljes megszilárdulása.

Bármennyire bonyolultnak is tnik fel a jelenség megmagyarázása,

a lapszelekció lefolyásának ténye vegyi feltételek adottságán belül

fizikai tényezkkel áll összefüggésben. A tünemény megfejtésénél a h-
mérsék- és nyomásváltozással kapcsolatos koncentrációváltozáson kívül

struktur-molekuláris okok nyomulnak eltérbe, amellyel szoros össze-

függésben jelenik meg a kristályok morfológiája. Növekedés alkalmával



12 SIMKÚ GYULA DR.

már a molekulák közti vonzásban meg van a rejtett tendencia, hogy

melyik irányokban milyen gyorsaságütemben növekedjék a kristály.

Mivel pedig minden egyes burokra különböz — bár sok esetben nem
nagy variációja — vegyi összetétel és különböz szilárdulási hmérsék
jellemz, fel kell tételeznünk, hogy fleg e két tényez befolyásolja a

molekulák közötti vonzóerket. Ügy, hogy molekulárisán kötött fázi-

saik az ingadozó vegyi és fizikai viszonyokhoz fokozatosan változó felü-

leti feszültséggel, helyesebben alakjuknak kristályszerkezetileg lehetsé-

ges variabilitásával alkalmazkodnak.

A gyorsabb növekedési irányokban ersebb molekula-vonzást, kell

feltételeznünk, ahol az alkotó anyagi részecskék (molekulák vagy radi-

kálék) súlyponttávolsága kisebb. És megfordítva. Viszont ha több kisebb

súlyponttávolságú kapcsolat irány esik valamely síkba, akkor a sík men-

tén ersebb kohézió nyilvánul meg; a sík, mint fejlettebb határolólap

(010, 001) jelenik meg és a kristályok táblásak. Mivel pedig e síkokra

1 irányokban ertlenebb a vonzás, továbbá az elemi anyagrészecskék

súlyponttávolsága nagyobb és a molekulák egymástól könnyebben el-

választhatók: a fejlett határlapok, mint kitn hasadási irányok jelen-

nek meg. A plagioklászok kiváló megtestesíti annak a feltevésnek, hogy

ersebben fejlett kristálytani irányokkal szorosabb szerkezeti irányok

esnek össze.

M. kir. Ferenc József Tudományegyetem ásvány- és földtani inté-

zete, Szegeden, 1926 február.

A TOKAJI NAGYKEGY EFFUZIV KZETEINEK LITO-
KLÁZISRENDSZERE ÉS ENNEK MORFOLÓGIAI SZEREPE.

Irta: Simkú Gyula dr.*

— Három táblamelléklettel a kötet végén. —

I.

Litoklázis és morfológia.

A vulkanomorfológia a morfológiai tudománynak még kellleg

meg nem alapozott ága. Az idevonatkozó természeti törvények még

eléggé nem ismeretesek. Sok terv merült már fel a morfológiai problé-

mák megoldására. Stübel és Schneider a vulkános térszíni formákat

a hegyek anyagának, a lávának tulajdonságaiból igyekeznek megfejteni.

A hígfolyékony bázisos, fonatos láva pl. széles lávamezket, platókat

formál: a kovasavban gazdag, nyúlósan folyó tuskós lávaféleségek

pedig inkább rövid lávaárakat, felfelé tornyosuló kúpokat képeznek.

Eladta, a Magyarhoni Földtani Társulat 1326. évi április 7-i szakülésén.
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A vulkán seredeti formája és a lávája közti összefüggést petro-

genetikai vizsgálattal még akkor is meg lehet állapítani, ha a hegy az

erózióciklus igen elrehaladott stádiumában van. Ha azonban az a

célunk, hogy az si formából az erózió által kialakított kis formák

keletkezését magyarázzuk meg, akkor a vulkános kzeteknek különösen

ama tulajdonságaira kell tekintettel lennünk, amelyek a láva meg-

merevedésekor elálló feszültség hatására nyilvánulnak meg.

A Tokaj i-Nagvhegv izzónfolyó lávája, mint srn folyékony anyag

teljes tömegében nem volt egynem. Fizikai és kémiai tulajdonsága

helyenként változó. A láva ftömegétl eltér tulajdonságú részek

(Schlier-ek) találkozási helyén rétegszer elrendezdés, fluidális szer-

kezet alakult ki. A Nagyhegy kzeteinek elválási rendszere azt bizo-

nyítja, hogy a kzetek fluidális szerkezetének leggyakoribb formája a

többé-kevésbbé párhuzamos elrendezdés.

A láva kihlése alkalmával elálló feszültség hatására a láva

szövete fluidális szerkezete szerint szétvált és kihlési repedések, ento-

kinetikus litoklázisok keletkeztek.

A kzetek nagvobbmérv elválásai diaklázisokat
,
batroklázisokat

és az elválások helyenkinti eltolódása esetén paraklázisokat is létre-

hoznak. Az elválások eme fajai némikép valamennyien összefüggésben

vannak a geológiai múltban lezajlott és ma is továbbtartó általános

kéregmozgásokkal és földrengésekkel.

Ugyancsak a litoklázisokkal vannak viszont összefüggésben a

mállás , a denudáció és a lineáris erózió mint térszíni fonnákat alakító

folyamatok. A Föld különböz vulkános területein sok ilynem vizsgá-

latra volna szükségünk, hogy az egyes vulkános kzetfajták szerint is

meg lehessen állapítani az idevonatkozó törvényszerségeket .'1 Például

a bazalthegyeknél még igen elrehaladott eróziós jelenségek esetén is

meg tudjuk mondani, hogy vulkáni plató relikt urnával, lávamenettel

vagy csatornakitöltéssel van-e dolgunk, mert a litoklázisok által meg-

adott poligonális oszlopok a lávaplatónál merlegesek, a lávamenetnél

vízszintesek, a csatornakitöltést alkotó lávánál pedig legyezszerek.

II.

A Nagyhegy kzeteirl.

A Nagyhegy kiömlési kzetei a bázisos píroxénandezit magmának
savanyú anyaggal való infilt rációja útján keletkeztek, amint azt

Lengyel Endre „jabb adatok a Tokaji Nagyhegy petrogenetikájá-

1 Mindaddig, amíg ezt a munkát ol nem végeztük, a vulkanikus kzetfajták geoló-

giai megjelenésének formai módosulatait kellleg meg nem magyarázhatjuk.
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hoz“ (Földtani Közlöny, 1924. évf., LIV. köt.) cím tanulmányában

kifejti. Ez a magmakeveredés a hegy egész tömegében észlelhet.

A nagyarányú magmakeveredés miatt a hegy É-i és ÉNy-i részének

kzetei riolitos természetek. A Nagyhegy keverékkzete tehát abnor-

mális produktum. Természetesen abnormális a Utoklázisrendszere is.

Ezért például a Nagyhegy felszíni formáinak megfejtése és genetikai

rekonstrukciója a bazaltra ráill Meiler-rendszer alapján csak más
morfológiai tények egybevetésével alkalmazható kivételes helyeken.

A pályáknak, hasadékoknak fként a mállás, az erózió és a völgy-

képzdés menetére van hatása, mert az atmosphaeriliák (fként a csa-

padék) ezen elválásokba behatolnak s innen kezdik meg romboló és

újraépít tevékenységüket. Itt tehát nem közvetlen, hanem közvetett

morfológiai hatással és összefüggéssel van dolgunk. (Lásd Simkó
Gyula: A Tokaji-Nagyhegy és vidékének földrajzi morfológája. Debre-

ceni Tisza István Tudom. Társ. kiadv. II. köt., 4. fz. 1925—-26. évf.)

A Tokaji Nagyhegy egy erupcióciklus terméke. Ezt bizonyítja a

petrogenetikai vizsgálat is. Egy feltárásban sem találtam meg a. lává-

nak olyan rétegességét, hogy a srn tömött rétegek között salakos,

durvább anyag lett volna rétegesen beágyazva: ez pedig okvetlenül

megvan ama lávarétegek között, amelyek akkor ömlöttek egymásra,

amikor az alattuk lev lávaréteg felülete már kihlt és a levegn össze-

repedezett. (Lásd szerz idézett tanulmányát.) Ez is egy bizonyíték.

Nyilvánvaló tehát, hogy a Nagyhegy tömeges kzetbl van felépítve:

mivel pedig a tömeges kzet településében semmi szabályszerség sincs,

azért a külön lávaáraknak látszó rétegek háromirányú meghatározását

(amint azt A. Philippson: Die Grundzüge dér allgemeinen Geographie

cím mvében elírja) nem hajtottam végre, mert ennek itt nincsen

célja. Ahol a litoklázisok közt kialakult lávatáblák, prizmák és tömbök

hozzáférhetk voltak, ott ezek csapását és dlésszögét határoztam meg.

Hozzáférhetetlen helyeken a litoklázisok állal képzett azon vonal-

rendszereket rajzoltam fel, amelyek révén valamilyen törvényszerség

megállapítását remélhettem.

III.

Kfejtk, bányák.

Az I. tábla a Nagyhegy egyes feltárásainak és bányáinak a világ-

tájak szerinti diagrammja. Az itt feltüntetett elválási rendszerek tanul-

mányozása szempontjából érdekes feltárások a hegy lejtibe vannak

bevágva, rendszerint közel a hegy talpához. Valamennyi nyílt felszínen

van. Általában 5—20 m magas meredek sziklafalakat képeznek.

Farkasbánya a Cekevölgynck Ny-DNy csapáséi lejtjét képez Bajusz-

hegyen, valamennyi bánya között legmagasabban van (180—200 m a
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t. sz. f.).
2 — A Mestervölgynek nem mesterséges, hanem természetadta

feltárásai vannak. — A Kereszthegy É-i lábánál három nagyjelentség

feltárás van. Az egyik a Bodrog D-i irányú szakaszának a heggyel való

érintkezése helyén, a másik ettl K-re a Bodrog-folyó medrének a

Keresztkorcsma melletti szakaszában van. A sík vidékbl kiemelked

dombok is jelzik, hogy a Bodrog medre rejteget itt valamit. A harmadik

feltárás a Varga- vagy Lehel-oldalban van. E három feltárás az a klasz-

szikus hely, ahol Richthofen, Szabó és Szádeczky Gyula a riolitok-

nak az andezitekkel való érintkezését megállapították. — Az állami

kezelésben lev Patkóköbánya a hegy lábánál a Gatyahegy Verebes-

lejtjébe van bevágva. — A Ilideg-oldali bánya kb. 150 m magasan van

a t. sz. felett. — Lencsésvölgynek öt kfejtje közül felmenet kett
baloldalon, a Kis-Garai hegylejtjében, míg a másik három a Lencsés

hegylejtjében (160—200 m t. sz. f.) van. — Amint az országúton

Tokajból Tárcái felé megyünk, már messzirl feltnnek a Kis-Kopasz

D-i lejtjében Ördögbánya lilás-vöröses szín feltárásai. A bánya a

m. kir. kincstár tulajdona. Tárcáitól 3 km-re van (160 m a t. sz. f.) -

Cekebánya Bajusz és Királygát közötti Cekevölgyben Királygát ÉÉNv
csapású lejtjén van. A Nagyhegy Ny-i és ÉNy-i részén nincsen jelen-

tsebb feltárás.

Az egyes feltárásokból begyjtött kzetmintáimat Lengyel Endre
dolgozta fel .,.4 Tokaji Nagyhegy andesites és rhyolithos kzetei“ cím
tanulmányában. (Debreceni Tisza István Tudom. Társ. kiadv. II. köt.,

4. fz. 1925—26.)

IV.

Litoklázis-rendszerek.

Farkasbánya kzetei hiperszténaugitandezitek. Az elválási lapok-

nak háromirányú dlése ÉNy, DK, DNy. Mivel az elválási lapok három-
irányúak, parallel-epipedikus alakzatok képzdtek. A dlésszög 18—45

0

közt váltakozik, azért az elválási lapok divergáló elrendezödések.
A bánya ÉK részén az egész Nagyhegyen sehol másutt ily szabályosan
és ily nagymértékben nem látható vonalrendszer a következ:

II. Tábla, 1. „a“ rajz. Baloldalt koncentrikus litoklázisok által

gömbhéjas elválású kzettömbök keletkeznek. A DK-i dlés kzetek a
Cekevölgybe nyúlnak le.

A bánya ÉK részén egymásba futó, koncentrikusan int erférái

ó

litoklázisok vannak. (II. Tábla, 1. ,,b“ rajz.) Ezeken végigvonulnak
az Alföldet ért és ide is kiható, tektonikus kéregmozgások útján kelet-

' A Tokaji- Nagyhegy rétegvonalas tájékoztató topográfiai térképe szerz i<L földr.

müvében.
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kez függleges szakadékok, diaklázisok. Ezeket meg lehet különböz-

tetni a litoklázisoktól, mert ezek csak mint teljesen hézagmentes repe-

dések jelennek meg, a diaklázisok pedig helyenkint 1—5 cm széles hasa-

dékok. Rendszerint a kzet mállott anyagával vannak kitöltve. E hasa-

dékokat a vetdésektl is meg lehet különböztetni, mert a diaklázisok-

nak exokinetikus repedései mentén (ellentétben a vetdésekkel) a kzet-

részek nem tolódtak el.

Mestervölgynek É-i völgylejtjén helyenként a löszbl felbukkanó

sötétszürke, majd vöröses, ersen mállott üveges szövet andezitek van-

nak. Litoklázisai D-i dlések, 33—40 -os lejtvel. A völgy alsó szaka-

szán ez téríti el a Ny-i irányú völgyet D-felé.

Keresztkorcsma eltt a hegy É-i részén az 1—2 m vastagságban

feltárt hiperszténaugitandezit mállásnak indult. Kaolinosodott állapot-

ban van. Ez a lávaár egyébként üveges szövet, É-felé irányuló 20 -os

lejtvel. E fölött lév 1—

l

1
/^ m vastag kaolinos riolittufarétegbe klaz-

matikus hiperszténaugitandezit és plagioklász-riolit láva van beágyazva.

E klazmatikus lávatömeg sarkos, élekkel határolt darabokból áll.

A riolit is ersen kaolinos. Ugyanitt található tömör lávaár litoklázisai

a függleges iránytól mindinkább eltérnek a vízszintes felé, tehát

legyezszer vagy szárnyas elválású rendszert képeznek. A bánya D-i

bekanyarodásában az andezitnek hengeres elválása látható. E részen a

kalapácsütésnek engedve, helyenkint lefejthetek a hengeres hajlású

darabok. (II. Tábla, 2. rajz. Szerz fényképe után.)

Kereszthegynek Varga- vagy 'Lehel-oldalban lev feltárásában

plagioklász-riolit felett az üveges módosulatoknak perlites elválása van.

A riolit és perlit érintkezése e helyen nyilvánvaló. Helyenkint zöldes-

szürke, fekete perlitszemekkel bíró, kaolinos perlitbl álló falak képezik

a feltárást.

Patkókbánya hiperszténaugitandezitjének palás törése van. Endo-

gén zárványokat is tartalmaz. A tömör lávából álló sziklafalat helyen-

kint függleges irányú szakadékok szakítják meg. Ezekben az aggle

merátumos tufa közt rendszertelenül beágyazott, sokszor fejnagyságú

nál is nagyobb tömör lávatömbök vannak. A III. Tábla, 1. rajz „A“ ré-

szén a kzeteknek legyezszer (szárnyas) elválása látható. Az elválás

rendszerébl a kihlési felületre való tekintettel azt következtetjük,

hogy a láva itt csatornában folyt. Itt körszalagszer elválások is van-

nak (1. rajz B).

A Hideg-oldali bánya hiperszt.énaugitandezitjében az elválási lapok

dlése DK-re 5—10°, de igen gyakori a lapok-táblák 45°-os dlése is.

A vízmosás eróziója ezt a dlést követi. II. Tábla, 3. ,,a“ rajza a

Hideg-oldali I. feltárás lávapados, a 3. ,,b“ rajz ped'g a II. feltárás

láváinak paraklázisos szerkezetét mutatja az elválások 1—2 m-es el-
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vetdésével. A vetdések közti nagy szakadékokat lösz és törmelék

“tölti ki.

A Lencséshegy D-i részén, a tokaji vasúti állomás melletti feltárás-

nak vízszintes és függleges litoklázisai vannak.

A III. Tábla 2. rajza, a Lencsésvölgy öt feltárása közül a völgy tor-

kolati vidékén a legels feltárást mutatja. A kép baloldalán a lávapados

elválás divergáló szerkezetét látjuk. A divergencia legnagyobb kifejl-

dése már nem kerülhetett a képre. A divergálás széls határa 28—40

között van. A lávapadok dlése ÉNy-i irányú. Az ábra közepén feni

5°-os dlés hengeres elválás példáját láthatjuk; alatta ugyanezt

nagyobb hajlással, tökéletlenül kifejldve. Az andezit hengeres elválása

elég ritka jelenség. Szép példája Stenzelberg (Siebengebirge) . A Len-

csésvölgy Lencsés felli oldalában lev III. kfejtben helyenkint Vo m
szélességet elér tölcsérszer függleges szakadékok vannak. Ezeket a

vulkánikus kzet elmáiltt anyaga és lösz tölti ki. Fi hasadékok miatt

a kzeteknek itt telérszer szerkezete van.

II. Tábla 4. rajza Lencsésvölgy fels szakaszából vett kereszt-

metszet. Az elválási lapok irányát mutatja. A Nagyhegy radiális völ-

gyeinek fels szakaszain, ahol a völgyek két lejtje közt nem nagy a

távolság, a litoklázisok ilyen rendszere a völgyek eróziós jellegének

bizonyítéka is lehet.

A Kopasz-tet fell jöv vízmosások a 300 m-es izohipszák táján

érik el a Muratvölgyet és itt DNy-i irányt vesznek. Eróziós tevékeny-

ségükben máig mindössze annyira jutottak, hogy több mázsányi rhoin-

boid- és prizmaalakú sziklakolosszusokat tártak fel. A prizmák csapása

D-i, dlése DNv-ra 68°.

Ördögbánya hiperszténaugitandezitjének többek között parallel-

epipedikus elválást eredményez ÉNy-i, DK-i, DNy-i dlés és függ-

leges elválásai is vannak. Ez utóbbi elválások kiválóan alkalmasak na-

gyobb mélységekre lehatoló vertikális irányú mállási jelenségek elidé-

zésére. Az üde állapotban lev tömör andezitfalak között valóságos

mállási oszlopok keletkeztek beékeldve az üde, tömör kzetek közé.

E mállóit kzetek a bányászat szempontjából teljesen értéktelenek.

Ahol ezek a mállási oszlopok lineárisan helyezkednek el és az elhelyez-

kedés megfelel a lejtési viszonyoknak is, ott az erózió a legszebb szaka-

dékvölgyeket alakítja ki bellük. Ilyenek pl. a Lencsés- és Hideg-oldali

völgyekbe torkoló konzekvens mellékvölgyek egyes szakaszai (szurdok-

vagy szakadék-völgyszakaszok). (Lásd a Szerz idézett földrajzi tanul-

mányát.) Ez a jelenség elég ritka. Leginkább csak rövid szakaszokra

terjed.

Cekebánya mállott és üde állapotban lév hiperszténaugitandezit-

jeinek dlése KDK-i, NyÉNv-i és ÉK-i. Mivel a parallelepipedikus alak-

Földtani Közlöny. LV1I. köt 1927.
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/átokból összetevd prizmák dlése 12—29 közt váltakozik és a priz-

mák dlésiránya KDK: ezek a Királygát felé divergálnak (II. Tábla,

5. ,,a“ rajza). Ugyanitt a kzeteknek gömbhéjas litoklázisait a diaklá-

zisok oszlopos szakaszokra osztják (II. Tábla, 5. „b"' rajza).

Kopasztetnek Muratvölgy felli részébl való a II. Tábla 6. rajza.

Itt hengeres elválása van az andezitnek. Szerkezete hasonló a II. Tábla

2. rajzához (fénykép!). A hengeres elválást az ábrán látható DK-i és

DNy-i dlés litoklázisok járják át s ezért hengeres elválással kombinált

poliedrikus alakzatok és rhomboidok képzdtek. Hellyel-közzel csak

parallelepipedikus és lávapados alakzatok vannak egyéb kombinációk

nélkül.

Kis-líopaszon a lávatömeg küls felületére merleges elváláséi

prizmák képzdtek. Hellyel-közzel az 1—2 m magas, 3—4 m széles

sziklatömbökön egy központból radiálisán kiinduló, olykor 50 cm széles

elválások keletkeztek.

A Kopasz- és Kis-Kopasztetn lév gúla és szabálytalan sokszög
sziklakolosszusok egyik-másikának küls szerkezete az atmosphaeriliák

hatása következtében kavernás (III. Tábla, 3. rajz).*

*

Érdekes sajátsága a Nagyhegy andezitjeinek, hogy a lávapados,

lávalemezes vagy leveles elválás szerinti megkülönböztetés több eset-

ben bizonytalan. A 2. ábra baloldalán fent „P“ lávapad volna 70—80

cm-es tekintélyes vastagsága miatt, azonban ezalatt lent, ugyanazon

szerkezet ellenére, 5—30 cm-es vastag lemezes lávát látunk.

Ennek az a magyarázata, hogyha az ábrán látható hengeres, rhom-

boidos, parallelepipedikus, lávapados és lávalemezes típusok bármelyi-

kébl vett anyagot kalapáccsal ütögetjük, elször igen vastag, majd

mind vékonyabb táblákra hasíthatok szét. A látható elválási lapok

mellett vannak olyan latens állapotban lévk is, amelyek csak többszöri

kalapácsütésre adják tudtunkra, hogy megvannak. Az ilyen lávának a

latens litoklázis mentén lév érintkezési lapjaik rozsdavörös és barnás

színek, ellentétben e lapok keresztirányú friss törései mentén látható

szürkésfekete színnel.

A III. Tábla 2. rajzán még az is látható, hogy bizonyos irányú ki-

hlési repedések úgy járják át a lávát és a többi gare-ok által keletkezett

formákat, mintha más irányú elválások nem is volnának. Az egyik IHo-

kiázisrendszer megkezdett útirányától akkor sem tér el. ha a másiknak

rajta áthaladó útiránya van. így pl. az „a" hengeres elváláson 2 párhuza-

mos ÉÉK irányú litoklázist látunk. Ez a ,.b— c—d“ függleges oszlopo-

kat is átjárja egymás felett és egymás alatt számtalanszor megismétld

* A 3. rajz ,,A“ sziklájának sok kavernái közül csak egy került a képre.
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ugyanazon iránnyal. A ,,c“ oszlop lábánál, a krakáson egy ember áll.

Ettl balra két igen szép rhomboid van. E rhomboidok fels és alsó

lapját ugyanolyan ÉÉK 22°-os elválási lapok képezik, mint amilyenek

az „a“ henger rézsútos elválásai. Ezek tehát „a— b— c—d“-ben is meg-

vannak. A rhomboidok bal- és jobboldali függleges lapjait NyÉNy
irányú függleges elválási lapok képezik. A „b— c—d

il
parallelepipe-

dikus tömbökbl álló oszlopok függleges irányát is ez az utóbbi elvá-

lásirány szabta meg. A velünk szemközt lev és ezekkel párhuzamos

hátsó lapok ÉÉK irányú függleges elválásokból képzdtek. A bánya-

feltárás általános profilja ÉÉNy irányú.

Ha kartonpapírból kivágott lapokat az I. táblán feltüntetett

dlésirányok szerint úgy rakunk össze, hogy a lapokon, az ellenkez

irányú lapok dlésszögének megfelel hosszú rést vágva, a keresztez

lapot a résen áthúzhassuk, akkor mindig megkapjuk az 1. rajznak töké-

letes vagy tökéletlen kifejldés rhomboidjait vagy kockaszer ido-

mait.

A III. Tábla 2. rajza tanúsága szerint egy függleges prizma több

esetben egymás felett álló rhomboidokból, parallelepipedikus alakzatok-

ból stb. van összetéve aszerint, hogy: hány és milyen irányú litoklázis-

rendszer keresztezi egymást ugyanazon helyen.

V.

A litoklázisok technikai jelentsége. Összefoglalás.

Észleléseim szerint a Nagyhegyen a litoklázisoknak ÉK dlés-

iránya a leggyakoribb (I. tábla). Ugyanezt észlelte Szádeczky Gyula
az Eperjes-tokaji hegysornak Pusztafalu körül lév centrális részén.

A Nagyhegyen még az ÉNy irány is feltnen gyakoribb más dlés-

irányokkal szemben.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Nagyhegy keverékkzeté-

ben vízszintes, függleges, lóivápados, táblás vagy leveles, parallel-

epipedikus. rhomboidos, poliedrikus. perlites, hengeres, gömbhéjas, kör-

szalagszerü, koncentrikus, koncentrikusan interferáló, radiális, konver-

gáló, divergáló és legyezszer vagy szárnyas elválások képzdnek. Ez

elválásoknak egy és ugyanazon helyén rendszerint többesben fellép

rendszereit több esetben még diaklázisok és batroklázisok is átjárják:

st paraklázisok is hozzájárulnak a legváltozatosabb formák képzéséhez.

Leggyakoribb a háromirányú litoklázis-rendszer és ezzel kapcsolatban

palás, lávapados és parallelepipedikus elválás.

A völgyi-erózió irányítására legnagyobb hatással van az 5—45°-os

dlés lávapados elválás. 45°-nál nagyobb dléssel bíró lávapadok és

táblák ritkaságszámba mennek.
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A sokféle elválás technikai jelentsége a bányászás és feldolgozás

szempontjából kedvez, mert kisebb tömbök könnyen leválaszthatók s

a palás-rhomboidos szerkezetek könnyen és gyorsan hasíthatok koc-

kákra. Utak építésére kiválóan alkalmas anyag.

Építkezés szempontjából kedveztlenek e litoklázisok, mert ilyen

kzetekbl nagy lávatömböket nem lehet elállítani. Legfeljebb a láva-

pados elválásé, lávatömbök használhatók, ha a parallel elválások az épít-

kezésnél horizontálisan feküsznek. Mindamellett a sokszor észre nem
vehet más irányú latens litoklázisai miatt szilárdsága mégis bizony-

talan.

Külön beható tanulmányt igényelne más andezites hegyek forma-

alakulataival való összehasonlítás útján annak eldöntése, hogy vájjon

a térszíni kisformáknak az egész Nagyhegyre kiterjed, mindenütt jel-

legzetes domborúsága nincs-e összefüggésben a köríves, hengeres és

gömbhéjas elválással. (Lásd II. tábla 2. rajz. Fénykép után.) Nem ismét-

ldik-e meg 300—500 m-es távolságokban az, amit ez az ábra 30

—

50 m-es távolságokban szemléltet? Mert hiszen az kétségtelen, hogy a

fényképre felvett kis területen a mállás, denudáció és részben az erózió

is utána igazodik a kzetek köríves, hengeres és gömbhéjas elválási haj-

landóságának. *

Végül pedig köszönetemet fejezem ki:

a Magyarhoni Földtani Társulat elnökségének azért, hogy tanul-

mányom megjelenését lehetvé tette, Dr. Szentpétf.ry Zsigmond sze-

gedi egyetemi tanár úrnak azért, hogy földrajzi morfológiai és jelen

tanulmányom érdekében begyjtött kzetmintáimnak az Egyetemi

Ásvány- és Földtani Intézetben való tudományos vizsgálatát lehetvé

tette, Dr vitéz Lengyel Endre egyetemi adjuktus úrnak pedig kzet-

mintáimnak tudományos petrográfiai feldolgozásáért.

ÚJABB ADATOK A SZILIKÁTOK KÉMIÁJÁHOZ.
írta: Endrédy Endre.*

Sok kutató foglalkozott a szilikátok szerkezetének kiderítésével.

Az els ilyennem kísérletek, pl. RAMMELSBERG-éi, 1 oda céloztak, hogy

az elemzés útján nyert empirikus formulát racionálisabb alakba öntsék.

Azonban ilyen számítások semmi pozitív adatot nem szolgáltathattak

a molekula szerkezetét illetleg. Már sokkal racionálisabb alapul szol-

gálhatnak azok a lebontási-átalakítási kísérletek, amelyeket Lemberg,2

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1926. évi május hó 19-i szakülésén.

1 Rammelsberg: Mineralchemie.
- Lemberg: Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Ges. 1876—1885.
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Thugutt
,

3 Clarké 4 végeztek; vagy például G. TscHERMAK-nak

5

és tanít-

ványainak a kovasavhidrátok elállítására vonatkozó kutatásai. A sok

közül csak Gans
,

15 Van Bemmelen
,

7 Stremme
,

8 Jordis9
és Vernadsky 1 ' 1

nevét akarom még megemlíteni. Mint látható, a kérdés igen sok kutatót

foglalkoztatott, sikerült is eredményeket felmutatniok, de ezek mégsem

kielégítk. Céltalan volna az irodalom felsorolását folytatni, csak két

kutatónak a kísérleteit óhajtom felemlíteni, minthogy a továbbiakban

kissé részletesebben fogok reájuk hivatkozni: jACOB-nak11
és Rey-

NOLDS-nak .

12

Jacob a szilikátokat a WERNER-elmélet 13 értelmében komplexsók-

nak fogja fel és az alkotó komplexsavakat az elemzési adatokból igyek-

szik kiszámítani .

14 Reynolds15 az ú. n. „silicalcyanideket" állította el
s ezeket vízgzáramban oxidálta. Például a Ca Ab. Si 2 vegyület oxidá-

ciója útján sikerült neki anorthitot elállítani. Mindenesetre, vélemé-

nyem szerint, Reynolds kísérletei mondanak legtöbbet a molekulák

szerkezetérl, mert szukcesszív szintézisen alapulnak.

Kísérleteimet úgynevezett „frakcionáló“ oldáskísérletekkel kezdet-

tem meg: a szilikát ot különböz és különböz koncentrációjú oldó-

szerekkel kezeljük s vagy az oldott, vagy az oldatlanul maradt részt

megelemezve, igyekszünk az oldott és oldatlan rész viszonyából a

molekula szerkezetére fényt deríteni.

Az eljárást nem óhajtom részletezni, csak egynéhány hibalehet-
ségre óhajtok reámutatni. Egyik ilyen pl. a „bezárás". Tudniillik az
elbontásnál keletkez bomlástermék, pl. kovasavhidrát, kiválásakor
bomlatlan részecskéket okkludál, amelyek az oldószer hatását elkerülik.

Másik a hidrolízis; keletkezik mondjuk egy komplex alumokovasav, ez
azonban vízzel szemben nem állandó és szétbomlik kovasavhidrátra és

aluminiumbidroxidra. Els esetben egy egyszer ortho- vagy metaszilikát
komplex alumoszilikátnak látszhat, a. másik eset ennek ellenkezje:
komplex alumoszilikát ortho- vagy metaszilikátnak tnhet fel.

5 Thugutt: N. Jb. für Min. Beit Bd. 9. 555. 1894.
4 Clarké: Am Chem. .Tonrn. [8] 245, 1899., [9] 117. u. 345. etc.
5 G. Tschermae: Sitzungsber. Wien. Akad. Abt. I. 1903—1910.
“ R. Gans, Doelter: Handb. d. Min. chemie. Bd. II.

Van Bemmelen: Die Adsorption. Dresden. 1910
* Stremme: Z. B. f. Mineralogie 1908. 622—662.
* Jordis: Z. f. anorg. Chemie 43., 48. p. 1905 etc.
10 Aeunadsky: Z. f. Krystallographie. 34.. 50. (1901.)
11 Jákob: Z. f. Krystallographie. Bd. 56. 295. ff. és Helv. Ohim. Act. Vol. 3. 669,
12 Reynolds: N. Jb. d. Min. 1915. II. 305.
11

\\ f.rner : Anorganische Chemie
14 Niggli: Mineralogie 1920.
15 Reynolds: 1. c.
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A fentebb említetteken kívül nagy szerepet játszik a szemnagyság.

Hulett16
és mások kísérleteibl kitnt, hogy az oldékonyságot a szem-

nagyság (bizonyos határokon túl) ersen befolyásolja. A szemnagyság

okozta hibák, különösen nehezen oldható szilikátoknál, szembeszökk.

Például a sillimanit . (ALSiOJ HF-ban rendes körülmények között

nem oldódik fel teljesen, ellenben, ha extrem finom porrá röljük, telje-

sen feltárható.

Ezeket az ellenvetéseket latbavetve, célszernek látszott az els

kísérleteket egy aránylag könnyen oldható szilikáttal, a gránáttal el-

kezdeni. Kísérleteim anyagául egy igen tiszta, Dognácskáról származó

andradit és egy ugyanonnan származó grossulár szolgált.

Még a frakcionáló kísérletek eltt célszernek látszott a gránát

oldhatóságának kérdését tisztázni. Doelter 17 ugyanis azt mondja,

hogy a gránát kancent. HCl-ben csak elzetes megolvasztás (dekompo-

nálás) után oldható fel teljesen. Hogy ezt a kérdést tisztázzam, több

kísérletet végeztem. Részben olvasztás nélkül, részben elzetes olvasz-

tás után tártam fel a gránátot HCl-al; s a kovasavakat tisztaságukra

vizsgáltam. Ellenrzés kedvéért szódafeltárást is végeztem. Az ered-

mények az els táblázatban láthatók.

1. táblázat.

Anyag
Grossulár
Dognácska

Andradit Dognácska 'Andradit Dognácska

Feltárás módja Sósavval, elzetes olvasztás nélkül
Sósavval, el-
zetes olvasz-

tás után

Na., C03— fel-

tárás

SiO, g 0-3160 0-1954 0-2872 0-2987 0-3935 0-2987 0-2413

HF
— maradék g 0-0198 00020 0-0024 0-0039 0-0046 0-0039 0-0039

Mint a kísérletekbl látható, a vizsgált két gránáttípus sósavval

teljesen feltárható.

Frakcionáló kísérletek céljából a finomra porított anyag 20—30

cg-ját 2 n. sósavval (1 cg-ra 1 ccm HC1) termosztátban 50 C -on 1, 3,

9 óráig melegítettem (visszafolyó htvel és állandó keverés mellett)

s az oldatot leszrve, a szokásos módon meghatároztam az oldatba

ment Fe.O-, és CaO mennyiségét.

A kísérletek eredményei a 2. táblázatban láthatók.

10 Hui.ett: Z. phys. Chemie 37.. 385. 1901
17 Doelter: 11b. cl. Min. Chemie, Bd. II. 2. 888.
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2. táblázat.

Leniért anyag g 0-2311 0-2673 02964

Oldott Fe Fe,03-ban ki-

fejezve g 0-0094 00150 00352

Oldott Ca CaO-ban ki-

fejezve g 0-0087 0-0140 0 0321

Idtartam lh 3h 9h

Hogy az eredményekbl következtetni lehessen, kiszámítottam az

eredeti anyag és az oldott frakciókban a Fe20 3 : CaO molhányadosainak

a viszonyát. Ha ez a viszony az oldott részben ugyanaz, mint a válto-

zatlan szilikátban és az idben nem mutat változást, akkor arra lehet

következtetni, hogy sósavval szemben a Fe és Ca kötésében nincsen

különbség. A talált hányadosokat tartalmazza a 3. táblázat.

3. táblázat.

Kísérlet

"

Változatlan

anyag

l h alatt

oldatba
ment részben

3h alatt

oldatba

ment részben

9h alatt

oldatba

ment részben

CaO g/mol 2-7772 2-6357 2"6580 2-5970

Fe.,03 g /mól l’OOOO 1-0000 1-0000 1-0000

Fe203 : CaO g/mol 1-0000 09490 0-9571 09351

A talált hányadosok arra mutatnak, hogy sósavval szemben a

gránát orthoszilikátként viselkedik. Hogy azonban a gránátot ortho-

szilikátként fogjuk fel, az ellen több adat szól. Elssorban is a termikus
disszociáció. Tudjuk, hogy a gránát inkongruensen olvad és olvadé-

kából a:

C a 3 Ah Si, 0 12 = Ca„ Si0
4

-j- Ca Ah Si2 O g

egyéniét18
értelmében mészolivin és anorthit kristályosodik. Már pedig

ha a gránát orthoszilikát, akkor szerkezeti képlete:
19

Ca -- Si0 4

Ca = Si0
4

Ca = Si0
4
/ A1

18 Doelter: Hb. d. Min Chemie, Bd. II. 2. 911.
19 Clarké: Z. Krvst. 28. 327. 1897.
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Ez a struktúra semmiesetre sem tartalmazza praeformálva az

anorthit-molekulát, melynek legvalószínbb szerkezete Reynolds
kísérletei alapján:

/Si = A1
Ca -f- 40 2

= Ca
Si = A1

(calciumsilicalcyanid)

0 _ Si — 0 _ AlO

0 — Si — 0 — AlO

(anorthit)

De még a TscHERMAK-féle, a wiluii grossularból elállított „gránát-

sav
"20 alapján konstruált formulával sem egyezik az orthoszilikát-fel-

fogás. Mert ez a formula a következ :

21

0 = A1 — 0 — Ca — CL 0 — Si — C\
\ Si

/ ;Ca
0 = A1— 0 — Ca— O 7 X0 — Si— 0/

Igen távol áll mind a két formula az orthoszilikát-formulátóL

Ebbl az a konzekvencia, hogy igen kevés reménység van arra, hogy

sósavval való frakcionált oldás révén a gránát-formulát ki lehessen

fürkészni. Tehát más oldószer után kellett nézni. Organikus savakkal

lehetett volna még próbálkozni, de a dolog igen sok próbálkozást kívánt

volna s amellett egyéb komplikációk is merültek fel, úgyhogy felhagy-

tam velük. Lehetleg „dispergáló", tehát nem kimondottan chemiai

úton ható oldószert szerettem volna találni, de ez nem sikerült.

Az irodalomban kutatva, feltnt nekem, hogy a polymolybdátok és

polyvolframátok kovasavat képesek oldani.
22 2n 24 Az analógia alapján

a periódusos rendszer ugyanazon oszlopában lev chromra gondoltam

s chromsav vizes oldatával kezdtem kísérleteket végezni.* S arra az

érdekes tapasztalatra jutottam, hogy a chromsav vizes oldata oldja a

szilikátokat. Els kísérleteimet, melyek kvalitatív jellegek voltak, az

20 G. Tschermak: Z. Kryst. 45. 599. 1908.

21 G. Tschermak, 1. c.

22 Marignac: Ann. Phys. Chem. [4]3. 1864, p. 55.

23 Parmentier: Compt. rendus. 104. 1886. 686.

24 W. Asch : Z. f. anorg Chemie 28. 1901. 273.

* Erre vonatkozólag Qvesneville tett kísérleteket, meglehetsen régen, de késbb

nem tudták reprodukálni s felhagytak vele. (L. Qvesneville I.: Pharm. 16.131. X.

Fr. 22. 1.)



ÚJABR ADATOK A SZIL1KÁTOK KÉMIÁJÁHOZ. 25

andradittel és a grossulárral végeztem, majd! ugyanezen ásványokkal

és több más szilikáttal kvalitatív kísérleteket végeztem. Az eredmények

a 4. táblázatban láthatók.

4. táblázat.

Szilikát
Grossulár

(Dognácska)

Andradit

(Dog-

nácska)

Olivin

Quarc

(Mára-
maros) Ortoklász

(Ytterbi)

Topáz

Disthen

Lemért anyag . . 0-6232 0-6176 0-4536 0-5733 0-4006 0-6533 0-3492 0-7175

Oldatlan rész .

.

0-0230 0-0193 00744 02315 0-3760 0-5860 0-3124 0-6702

Oldott rész . . .

.

0-6002 0*5983 0-3792 0-3418 0-0246 0-0673 0-0368 0-0473

Chromsav
mennyisége ....

100 ccm 100 ccm 50 ccm 100 ccm 100 ccm 100 ccm 100 ccm 100 ccm
5%-os 5%-os 10%-os 10 % os 10% os 10%-os 10%-os 10%-os

Idtartam 24h 24h 96h 66h 62 h 72 h 72h 8 nap

Amint az eredményekbl látható, a chromsav vizes oldata többé-

kevésbbé megtámadta és feloldotta a szilikátokat. Ez az oldás azonban

nem olyan jelleg, mint a sósavé vagy más savé. Itt a kovasav is fel-

oldódik, még pedig a legnagyobb valószínség szerint mint komplex

silicochromatanion (Si0 2 . n. Cr0 3 ) . Próba kedvéért „Kahlbaum“-féle

kovasavhidrátot, melynek összetétele körülbelül H 2 Si 30 T-nek felelt

meg, chromsawal platinacsészében 100 C -ön 1 óráig kezeltem. 5'3745 g

CrOs 100 C°-on 10%-os oldatban 0-0162 g Si0 2-ot oldott. Az oldatból

elektrolytek hozzáadására és fzésre sem vált ki kovasav. Tehát az

oldat valószínleg nem kolloid. Ügy látszik, a chromsavban sikerült a

molekulák struktúrájának kiderítésére egy meglehetsen alkalmas oldó-

szert találni. Az oldás lehetséges mechanizmusának magyarázatára

még visszatérek, csak egy, a dognácskai andradittel végzett kísérletet

óhajtok ismertetni.

0-5000 g anyagot platinacsészében, vízfürdn 100 ccm 10%-os

chromsawal 48 óráig kezeltem s a végén ersen bekoncentráltam.

Az anyag részben feloldódott, de a bckoncentráláskor fehér pelyhek

váltak ki. Most az oldatot leszrtem, forró vízzel tökéletesen kimostam
a maradékot és az oldatot félretettem. A maradék élénksárga por volt,

keveredve fehér pelyhekkel. A fehér pelyheket 5%-os Na 2 CO :í
oldattal

kioldottam s a keletkezett oldatot leszrve, az oldatot és maradékot a

szokásos módon elemeztem. Az élelmezési eredményeket a 26. oldalon

lev 5. tábla láttatja.
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5. táblázat.

Oldatlan részbl Oldott részbl

Lemért anyag: 0-5000 Si02 :
0’0997 g 0"0741 g

x x

Oldatlan: 0-1412 Fe203 : 0-0128 g 0-1513 g
* *

Oldott: 0-3588 CaO : 0-0160 g 0-1461 g
x x

Na2
0*: 0-0127 g

Ha az eredeti anyag és az oldatlanul maradt rész összetételét ki-

számítjuk, a következ számadatokat kapjuk:

6. táblázat.

Eredeti gránát Oldatlan rész Oldott rész

% molhányados % molhányados % molhányados

SiO L, : 35-00 2-8155 70-61 20-6980 19-95 1-3021

Fe.,0.,: 33-05 1-0000 9-07 1-0000 40-73 1-0000

CaO : 32-23

1 2-8060
11-33 38706

( 39-32 2-7425

MnO : 0-42 f Na,0: 9-19 2-6096 1

Sa : 100-70 ÍOO'OO

Ezekbl az adatokból a gránát formulája:

3 CaO. Fe2 0,. 3 Si0 2 = Ca3 Fe 2 (Si0 4 ) 3 !

Vagy pedig pontosabban ennek az ötszöröse:

14 CaO. 5Fe20 3 . 14 Si0 2 .

Hogy melyik a jogosultabb formula, azt az eddigiek alapján bajos

eldönteni.

A Na2> COg-al való extraháláskor 3 Ca** helyet cserélt 6Na-al; ha

a formulát felállítjuk, lesz:

3 Na 2 0. 4 CaO. Fe 2 0 3 . 21 Si0 2 .

Ez a formula talán legjobban egy AscH-féle25
,.kondenzált hexit

lí-

nek felel meg, mely a következ volna:

* Aequivalens mennyiség Ca ment oldatba.
25 Asch: Die Silicate. Berlin, 1911.
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Si Si Si Si Si/\/\/\/\/\
Si

1

Si
1

Si
1

Si
1

Si
1

Si
i

1

Si

1

Si Si Si Si

1

Si\/\/\/\/\/
Si Si Fe Si Si

Az oldott rész pedig határozottan aluminat (ferrit) jelleg:

8 CaO. 3 Fe, 0 8 . 4 Si0 2 .

Ez igazolná Tschermak feltevését.

Hogy a dolog tulajdonképen hogyan áll, azt majd a további kísér-

letek döntik el.

Ami a chromsav oldásmechanizmusát illeti, a tapasztalat és az

elméleti megfontolások azt mutatják, hogy a chromsav elször a nem

kondenzált vagy kevéssé kondenzált SiO, alkatrészeket oldja fel s a

magasabban polymer SnO-gyökök nehezen vagy egyáltalában nem jut-

nak oldatba. Az Ascn-féle hipotézis annyiban látszik igazolva lenni,

hogy valószínség szerint vannak a szilikátmolekulákban benzolszer

és ezért feltnen stabilis csoportok. A vizsgálatokat természetesen

folytatom, egyelre a gránátcsoport szilikátjaival.

Végezetül: bármilyen szilikátchemiai kutatásnak els feltétele az

analíziseket a leggondosabban végezni, mert kis differenciák a moleku-

láris összetételben nagy eltéréseket okozhatnak.

Dolgozatomat a m. kir. Fázmány Péter-Tudományegyetem ásvány-

kzettani intézetében kezdtem meg s a m. kir. Földtani Intézet agro-

kémiai laboratóriumában fejeztem be. Hálás köszönetét mondok e

helyen is Mauritz Béla dlr. egyetemi ny. r. tanárnak, aki figyelmemet

erre a kérdésre felhívta s munkámban mindenben támogatott, valamint

Emszt Kálmán dr. fvegyésznek, szíves támogatásáért és érdekldé-

séért, valamint Treitz Péter m. kir. gazdasági ftanácsosnak, aki

megengedte, hogy munkámat az agrokémiai laboratóriumban foly-

tassam.

A BERNECE MELLETTI HUSZÁR-HEGY HEMATITJA.
írta: Papp Ferenc dr.*

— A 3—7. rajzzal és egy táblamelléklettel a kötet végén. —

A Huszár-hegy a Börzsönyi-hegységnek ÉNy-i részében, az Ipolyság-

tól 5 km-re lev Bernece község K-i határában van, azeltt Kraholya-

nak nevezték.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1927. évi március 2-i szakülésén.
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A Huszár-hegy keleti oldalában, a bernecei közbirtokosság tulajdo-

nát képez, jelenleg mívelés alatt nem álló három kfejt közül a Nagy-

völgytl számított második és harmadik kbánya közötti részen múlt

év augusztus havában akadtam rá a hematitnak erre az új lelhelyére.

Arról, hogy a Börzsönyi-hegységben hematit fordulna el, eddig

Liffa Aurél professzor úrnak volt tudomása, az irodalomban erre

vonatkozólag nem találni adatot.

Az említett helyen pár négyzetméternyi folton, melyet a kfejtés-

kor szándékosan kikerültek, teljesen elbontott, elkaolinosodott kzet-

ben s annak nyirokjában szabadon fordul el a hematit. Az ép kzet,

melyet kétoldalt fejtettek, hipersztén-augit andezit, melyben mikroszkóp

alatt a hematit apró pikkelykék, illetve nagyobb foszlányok alakjában

ismerhet fel.

A begyjtött anyag táblás kifejldés, legnagyobb része 1—3 cm

hosszú, 2—6 mm vastag, fekete, fémesfény kristályokból áll.

Hasadást nem lehetett megfigyelni, kagylósán csorbul ki, élein

meggypirosán áttetsz. Keménysége 6-nál nagyobb, 7-nél pedig kisebb.

Srsége 20 C° benzolban piknométerrel meghatározva, vízre vonat-

koztatva 5‘31. Megelemezve:

Fe
2 0 3

99'52

Ti 0 2 OTP

99-62

összetételnek bizonyult. Az elemzést Sr János vegyészmérnöknek

köszönhetem.

Harmincöt kristályt, köztük öt ikret vizsgáltam meg, ezek közül

tizenötöt részletesen megmértem.

Az alakok száma nem nagy, mindössze kilencet sikerült meg-

állapítani:

c 10001

(

= 1111

a 111201 = 1101

r - 11011

1

= 1100

n= JOlIlí = 1221

n= 12243'

d = 110121 = 1411

e -
1 0112 1

= 1110

ü= 101151 = 1221

q:= 120211 = 15TT

13111

A bázislap és az alapromboeder minden esetben, az ) 1 120 ( és

a !0lT2| a legtöbbször, a { 2243 ^
és a !10l2j gyakran, a {0ll5! egy-

egy esetben jelentek meg több lappal kifejldve.

A bázislapok az uralkodók, tükörsimák, csak elvétve találni rajta

apró letompított él piramisokat (3. rajz), melyeket rostozás fog közre,

máskor pedig egyedülálló vagy csoportos kristályok (vasrózsák) nnek
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reá (1. tábla 9— 10. kép). Van rá eset, hogy a J0115Í, más kristá-

lyokon pedig a J01I2Í lapok váltakoznak rajta egymással. Bázis-

lapokon a finom vonalú rajzok igen változatosak.

3. rajz.

Mind a bázis-, mind pedig az alapromboéder-lapokon üregek jelen-

nek meg, ez utóbbiak üregeiben párhuzamosan váltakozó lemezek

végzdnek.

Az ilOllj-, >1012! és a )0lT2( lapok jól kifejlettek, egy-egy

kristályon azonban teljes számban nem jelennek meg.

Az >1120! gyakori lap, az !10ll| csúcsait tompítja, az elbbiekhez

képest keskenyebb, általában 1 mm széles, ritkán szélesebb (4—5. rajz).
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A Í2243J az elbbieknél ritkább, szintén csak kis lapokban

jelenik meg.

A Í01Í5Í az e= } 0112 (
zónájában többszörösen ismétldik, igen

keskeny elég jó reflexeket adó lapokban ismerhet fel (6. rajz).

A J2021! egy kristályon egy lappal fordul el. Akadtak tom-

pított élek is az egyes kristályokon, ezek srn egymás mellett sora-

kozó, elmosódott rossz reflexeket adtak; az így megállapított szög'

értékeket azonban nem tartottam megbízhatóknak a számításra.

Az egyszer kristályok gyakran, az ikerkristályok mindig meg-

nyúltak a c
|

r él irányában. Az egynem lapok aránytalan kifejldése

és hiánya miatt gyakran torzultak a kristályok.

Az ikerlap az J10Í1!. Az ikerkristályok 20—30 mm hosszúak, a

!0001j, J 1011 í lapokon kívül a J0ll2j s a JOlTlí figyelhetk meg
rajtuk (7. rajz).

Az alább összefoglalt táblázatban a fontosabb szögadatok közép-

értékét, a megmért kristályok (kr) és élek (n) számát állítottam össze:

kr. n. Mért Számított

rHo01 {ion; 15 51 57°39' 57°37'

: d = 11012
;

6 19 38°20' 38°15'

: a = {1120! 9 25 90°02' 90°—

: e = > 0112 (
5 9 38°14' 38° 15'

: M = Í01l5| 1 2 17°30' 17°30'

:n
- lom; 1- 1 49°56' 49°57'

: Q = í 2021{ 1 1 72°34' 72°14 /

: n = )2243{ 3 9 61°11' 61°13'

r:r' = )10llj: íTlOl! 1 1 94°— 94°—

: e = 10112 (
1 1 46°56' 46

c59'57"

: d = 1 10121 1 1 84°13' 00
o

OO

Mindezeket figyelembe véve.
,
az eddig megvizsgált anyag szerint

Huszár-hegyi hematit a Kakuk-hegyihez hasonlónak látszik. Eltérést

találni mindenesetre a nagyságban-, a legnagyobb Huszár-hegyi kristály

fele akkora, mint a legnagyobb Kakuk-hegyi.
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Különbséget találni továbbá abban, hogy a Huszár-hegyi kristályok

nem oly lapdúsak , mint a Kakuk-hegyiek; míg ez utóbbiakon az

!1123|, !0221{, } 1232} gyakori, addig a Huszár-hegyrl való kris-

tályokon — melyek eddig elkerültek — ezen alakok jelenlétét nem
sikerült kimutatni.

Ez a hematit vulkáni exhaláció szublimációs terméke. Külföldön

az Etnán

1

és Framont* közelében fidül el hozzá hasonló.

1 Franco S.: Ac. Gioeneia Catania. 1903 (4), 17. tábla, 1—11. fig.

2 Lagroix: Schweit.zer Mitt. Land. Anpt. Elsas-Lothr. 1892. 5. tábla, 1— 3. iig.
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Zimányi Károly' igazgató úr Kakuk-hegyi hematit-kombináció

típusait alapul véve, a Bernece melletti Huszár-hegyen eddig három
fajta kifejldés kristályokat találunk, ú. m.:

1. vékony táblás, c r él irányában megnyúlt kristályok, melyeken

a K és — *,
2 R uralkodik,

2. vékony táblás nem megnyúlt kristályok, közöttük akadt egy,

melyen a Kakuk-hegyi e típushoz tartozó jellegzetes )01Í5} lap is

fellép és

3. vastagabb táblás kifejldés kristályok, melyeken az
J 1011

1

lap uralkodik.

Zömöktermet romboédereket és rövid oszlopos kristálykákat,

melyek a Kakuk-hegyi 4. és 5. típust képviselik, eddig nem sikerült

találni. A Huszár-hegyi hematit a hargittai Kakuk-hegyihez hasonló,

de szerényebb elfordulás.

Végül hálás köszönetemet fejezem ki Yenül Aladár professzor

úrnak, aki munkámat figyelmével kísérte.

Kir. József Megyetem Ásvány-földtani Tanszék. 1927.

3 Zimányi Károly: A Kakuk-hegyi hematit. Föleit. Közlöny. 1913, p. 438.

INFRAOLIGOCÉN DENUDÁCIÓ NYOMAI A DUNÁNTÚLI
KÖZÉPHEGYSÉG ÉSZAKNYUGATI PEREMÉN.

Irta: telegdi Roth Károly dr.*

— Egy táblamelléklettel a kötet végén. —

Az esztergomvidéki szénterületen Rozlozsnik és ScHRÉTER-rel

közösen végzett kutatásaink alkalmával jutottunk annak megismeré-

sére, hogy ezen a vidéken az óharmadkori képzdmények rétegsora nem

jelent folytonos, megszakítás nélkül való üledékképzdést, hanem azt

az alsó oligocénben a tenger visszavonulása, szárazföldi idszak vál-

totta föl. E szárazföldi idszak alatt a már lerakodott óharmadkori

üledékek erteljes pusztulásnak voltak alávetve és a keletkezett lepusz-

tulási felületet, a rajta keletkezett szárazföldi eredés málladékkal és

törmelékkel együtt, az elrenyomuló oligocén tenger tetemes vastag-

ságú üledékei konzerválták. Kimutattuk, hogy az a relatív kiemelkedés,

mellyel kapcsolatban területünkön ez a szárazföldi idszak bekövet-

kezett, egyenltlen eldarabolódással, egyes részletek nagyobb mérték

relatív besüllyedésével és .mások viszonylagos kiemelkedésével járt és

hogy a besüllyedt mezk eocén rétegsorát, az erózió kisebb mértékben

támadta meg, mint a kiemelked horsztokét, melyekrl az eocénképzd-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1927. évi május hó 4-i szakülésén.
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mények helyenkint teljesen lepusztultak. A szárazföldi denudáeiós id-

szakból származó málladék és törmelék rendesen tarka agyag vagy

kövületmentes homokk alakjában borítja a denudáeiós felületet, a?,

oligocén-tenger újból való elrenyomulását pedig sokhelyt, széntartalmú

rétegcsoport fölött, féligsósvízi képzdmény vezeti be, melyre tetemes

vastagságú foraminiferás agyagmárga és pectunculusos homokk többé-

kevésbbé váltakozó rétegcsoportja következik.
1

Az oligocén üledtékképzdést megszakító szárazföldi idszakot anél-

kül, hogy annak szintjét pontosabban megjelöltük volna, általánosság-

ban infraoligocén szárazföldi periódusnak neveztük, újabb összefoglalás

sainkban azt részben még az alsó oligocénbe helyezzük és feltételezzük,

hogy az oligocén széntartalmú és féligsósvízi rótegcsoportok a középs

oligocén folyamán jelennek meg.

Egy késbbi értekezésemben az infraoligocén szárazföldi idszak

és denudáció nyomait a Budapest szomszédságában fekv pilisszentiváni

terület újabb szénkutatásai kapcsán mutattam ki,
2 Ferenczi I. pedig

általános meggondolások alapján a Budai-hegység területére vonatkozó-

lag is feltételezi ezt az infraoligocén szárazföldi idszakot. 3
>

A tokod—dorogi szénterületnek két oly részlete volt, ahol az infra-

oligocén-denudációnak kézzelfogható bizonyítékai mutatkoztak. Az
egyik, melyet Rozlozsnik tanulmányozott és írt le, Tokod vidékén, é$

pedig a Glete aljában és az ebsznv—annavölgyi területen fekszik, a

másik a dorogi Tömedék-akna környékén.

A Tömedék-akna bányamezejének délkeleti részletében számos

kutatófúrást mélyítettek egészen közel egymáshoz, de ezek eredményei

eleinte érthetetleneknek látszottak, amennyiben vékonyabb széntelep-

részleteket kimutattak ugyan, de a szokásos, közel 10 m vastag ftele-

pet egyikük sem kapta meg, dacára annak, hogy valamennyi lehatolt

az alaphegységig. A fúrások anyagának áttanulmányozása arra az ered-

ményre vezetett — melyet említett munkánkban le is rögzítettünk —

,

hogy a Tömedék-akna mezejének ezen részében az infraoligocén száraz-

földi idszak alatt oly nagymértékben lepusztult terület áll elttünk,

melyen magából az eocén-rétegsor legalján fekv szénképzdménybl is

csak roncsok maradtak meg. 4 A dorogi munkánk megjelenését követ
években a bányavezetség ereszkét — a VII. számút — mélyített ennek

1 Rozlozsnik-Schréter-Roth : Az esztergomvidéki szénterület bányaföldtani

viszonyai. Budapest, 1922. 37. és 63. 1.

2 T. Roth K.: Paleogén képzdmények elterjedése a Dunántúli Középhegység

északi részében. Földtani Közlöny, Lili. köt. 10. 1. Budapest, 1924
3 Ferenc.zi I.: Adatok a Buda-Kovácsi hegység geológiájához. Földtani Közlöny,

LV. köt. 205. 1. Budapest, 1926. '

;

4 Rozlozsnik-Schréter-Roth : i. h. 63—64. 1.

3Földtani Közlöny. LVlI. kötet. 1927.
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a. problematikus területrésznek a feltárása végett és eme mveletek min-

denben igazolták azt a képet, amelyet mi a fúrások tanulmányozása

alapján adhattunk.

A VII. sz. ereszke és az abból hajtott — 16-os keresztvágat fel-

tárásait a tábla 1—3. rajzai tüntetik föl, melyek a Rozlozsnik-

Schréter-Roth id. munka 5—7. ábráihoz kiegészítésül szolgálnak.

A VII. sz. ereszke a 53-as szintbl oligocén-agyagokban indult

ki, a. 60. m-ében elérte az oligocén-szénképzdményt, a Potamides

(Tympanotomus) margaritaceus Brocc. tartalmú féligsósvízi fedt,

majd egy 10 és egy 40 cm-es széntelepet és édesvízi mészkközbetelepü-

lést, harántolt, alatta terresztrikus kavicsos agyagot kapott és ennek

néhány métere után egy megcsúszott részleten keresztül az eocén f-

telepbe jutott. Az ereszke továbbhajtásánál egy helyen újból megkapták

az oligocénnek a szénbe behatoló bazális terresztrikus agyagját, de a

legszebb feltárást az ereszke — 16-os szintjében csapás mentén hajtott

keresztvágat szolgáltatta. Ennek mentén mintegy 160 m hosszúságban

tárták fel az infraoligocén-denudáció által megcsonkított ftelep és az

oligocén alján fekv terresztrikus kavicsos agyagképzdmény érintkezé-

sét, a denudációs felületet. A ftelep elroncsolt, megmart felületéhez

tapadó oligocén kavicsos agyag a széntömeg repedéseit is kitölti és

maga is tartalmaz szénroncsokat. A tömedéki területen jól ismert és a

10 m-es ftelep alsó részébe települt ujjnyi vastag medd, melyet a bá-

nyászok „Blaustein“-nek neveznek, e vágatban alig 1*5 m-rel a denudá-

ciós felület alatt húzódik. A lepusztulás tehát itt oly nagymérték,

hogy a szomszédos területek intakt és közel 10 m vastag ftelepébl itt

annak alig egyharmada maradt meg.

A Rozlozsnik-Schréter-Roth id. m. 59—66. 1. részletes leírásá-

ban említettük, hogy a fentiekben részletezett VII. sz. ereszke mvele-

teitl délre es területen végzett 220., 217. és 227. sz. fúrásokban az

oligocén kövületes féligsósvízi rétegeket úgyszólván közvetlenül az

alaphegységen kapták meg, az eocén-rétegsor lepusztulása itt teljes. így

most már részletes ismereteink alapján a Tömedék-akna mezejének eme

délkeleti részletében világosan megjelölhetjük annak az infraoligocén

horsztnak a helyét, melytl nyugatra, a Henrik-akna felé, az eocén

-

rétegsornak mind tetemesebb részletei maradtak meg. A Henrik—Töme-

dék—Samu-aknák által megjelölt hátat északon elhatároló fvet pedig

annak a preoligocén relatív besüllyedésnek a vonalát jelzi, amelynek

következtében a besüllyedt mez eocén-rétegsorát az infraoligocén

erózió csak aránylag kismértékben kezdhette ki, úgyhogy itt az eocén-

sorozat csaknem teljes egészében megmaradt az infraoligocén denudá-

ciós felület alatt.

Ezek a preoligocén orográfiai viszonyok csupán a részletes bánya-
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szati feltárások és kutatások alapján voltak rekonstruálhatók. Az
oligocén után végbement, fiatal harmadkon hegyképz folyamatok, a

területnek vetkkel való eldarabolódása csak részben következett be a

légi vetk feléledéseként, nagyrészben azonban új irányokat követett

és például a Henrik-, Tömedék- és Samu-aknák által jelölt hátat oly-

módon tagolta el, hogy ma a Henrik-akna teljesebb rétegsora fekszik

a legmagasabb szintben, az infraoligocén horszt, a VII. sz. ereszke terü-

lete pedig a legmélyebb nívóban.

A tokod—dorogi bányavidéken gyjthet adatok adják a legtanul-

ságosabb képét mindazon jelenségeknek, melyek a paleogén-üledékképz-

désnek az infraoligocén szárazföldi idszak következtében elállott meg-

szakításával kapcsolatosak, de nem kevésbbé világos nyomai mutatkoz-

nak ezen infraoligocén-denudációnak a Dunántúli Középhegység észak-

nyugati peremén tovább dél felé is.

A körnvei bányászat a tatabányai szénvidék szélén az eocén-réteg-

sornak oly részét nyitotta meg, hol az infraoligoeén-lepusztulás, a

tömedékaknai viszonyokhoz hasonlóan, szintén a széntelepig hatolt le.
r'

A Vértes-hegység ÉNy-i peremén, a Pusztanánához tartozó Tindl-

hegyen már Taeger kimutatta az oligocén foraminiferás agyagmárgát
,

az ú. n. kiscelli agyagot
,

6 mely az eocén-képzdmény közvetlen szom-

szédságában, kis elszigetelt foltban, meglepetésszeren jelenik itt meg.

E foraminiferás agyagmárgának a Vértes nyugati részében való fellépési

módját a móri szénbányászat tisztázta.

A móri szénbányászat a Vértes-hegység délnyugati végzdésén, az

Antal-hegy ( Antoni-hegv) nyugati oldalán folyik. Maga az Antal-hegy

a mezozoos képzdményekbl álló alaphegységnek viszonylag mélyebb

nívóban elhelyezkedett röge, melyen így az eocén-képzdmények viszony-

lag épségben megmaradtak. Az itteni települési viszonyokat a tábla

4— 7. rajzai, a törmelékes lösztakaró elhagyásával szerkesztett térkép

és fúrásokon és bányászati feltárásokon keresztül fektetett szelvények

tüntetik föl.

Az Antal-hégy nyugati oldalán kibukkanó széntartalmú réteg-

csoport a szénbányászat és kutatások tanúsága szerint DDK felé kissé

megbillent táblát formál, mely tábla DDK-en törés mentén érintkezik

a Csóka-hegy meredeken kiemelked, csupasz alaphegységtömegével.

Nyugaton, Mór felé, az Antal-hegy rögét és a rajta települt óharmad

-

kori képzdményeket a. Vértes-hegység délnyugati fvetje vágja el,

5 Rozlozsnik P.: A tatabányai szénmedence bányaföldtani térképe 1 : 12.500.

Budapest.
# Taeger H.: A Vérteshegység földtani viszonyai. A m. kir. földtani intézet

évkönyve XVII. köt. 94. 1. Budapest, 1909.

3
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mely fvet tovább délre, a magyarországi vetdések egyik legszebb

iskolapéldájaként, a Vértesnek a móri árokra tekint meredek szikla-

falát követi. E fvet tetemes mérték. Az ezen vet mentén relative

besüllyedt móri árkot kitölt képzdmények, az oligocén, de annak

fedjében fiatal harmadkori üledékek is, oly tetemes vastagságúak, hogy

rajtuk 200—300 m mélységig lehatolt szénkutató fúrások még nem

jutottak keresztül. Az ezen fvetdés mentén való elmozdulás korát

pontosabban megállapítani egyelre még nincs módunkban, csak annyit

tudunk, hogy ez a relatív besüllyedés a fiatal harmadkorban ment végbe.

Az ennek nyomán fellép denudáció szépen kipreparálta a fennmaradt

antalhegyi horsztot, de annak a Vértes-hegység ftömegéhez képest

aránylag mélyebb nívóban való elhelyezkedése folytán az óharmadkori

képzdményt még nem távolította el.

Minthogy itt a középs eocén széntartalmú rétegcsoport, melynek

megjelölésére egyelre az irodalomban meghonosodott „fornai réteg-

csoport'“ elnevezést használhatjuk, a vízszintestl csak kevéssé eltér

helyzetben fekszik, az Antal-hegy nyugati oldalában hosszú vonalon a

felszínre lép, illetve csak törmelékes lösszel van letakarva. A jelentkez

kibúvásokon indult meg a móri szénbányászat és az azzal kapcsolatos

kutató fúrások, melyeket alkalmam volt áttanulmányozni, valamint a

bányászati feltárások teljesen tisztázták az itteni, a törmelékes lösz-

takaró miatt különben csak nagyon tökéletlenül megfigyelhet telepü-

lési viszonyokat.

A lejt aljában, a fvet mellett széles sávot foglal el a széntelep-

esoport feküjét alkotó tarka agyagképzdmény. ' Ezen a sávon telepített

kutató fúrások meddk, a törmelékes lösztakaró alatt közvetlenül ezt

a tarka agyagot kapták meg. Nagyon sajnálatos, hogy a kutató fúrások

közül egyetlen egy sem hatolt le az alaphegységig és így ennek a fekü

agyagképzdménynek vastagságát, valamint részletes összetételét nem

ismerjük. A táróktól a rakodóhoz levezet sikló északi szomszédságá-

ban a széntartalmú fornai rétegcsoportnak egészen kicsiny kis lecsú-

szott röge izolálódott az antalhegyi szénképzdmény ftömegétl.

Az Antal-hegy denudációs lejtjén a fekü agyag öve fölött keskeny,

hosszú sávban következik a fornai széntartalmú rétegcsoportnak csak

lösszel letakart kibukkanása. A bányamveletek a telepeket itt egészen

a törmeléktakaróig követik és itt helyezkedik el az eddig megindított

három táró behatolása. A széntartalmú fornai rétegcsoport részletes

összetételével itt most nem foglalkozunk, csak megemlítjük, hogy mint-

egy 20 m vastag, kövületekben gazdag és fölfelé egy ostreás paddal

zárul. Az ostreás pad felett, az Ern- és Imre-táróknál kibukkan egy

nummulinás márga. mely a Nummulina Lucasana-perforata és striata-
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contorta fajokat, tömegesen tartalmazza és tovább észak felé szintén

jelentkezik.

Az Antal-hegy tetejét glaukonitos nummulinás mészk foglalja el,

apró nummulinákkal, Serpula spirulaea, L.AM.-al, néhány rossz pecten-

nyommal, mint az itteni eocénrétegsor legmagasabb tagja, de egyszer-

smind azáltal is jellemezve, hogy az eocén mélyebb szintjei fölött az

alaphegységre transzgredál. A szénbányamveletek, amint eme num-

mulinás mészk tömege alá jutnak, a széntelepesoport elvékonyodását

konstatálják és abbahagyatnak. Távolabb délkeleten nummulinás mész-

knek közvetlenül a felstriász alaphegységre való települése és ba.zális

nummulinás — az alaphegység törmelékét tartalmazó — breccsák fel-

lépése közvetlenül megfigyelhet.

A szénterület déli felében végzett fúrások anyagának átvizsgálása

vezetett elször ezen a területen az oligocén foraminiferás agyagmárgti

.

az ú. n. kiscelli agyag nyomára. A IX., XII., XIV., XX. és D. T. I. jel-

zés fúrások valamennyiében a törmelékes lösztakaró alatt ez a fora-

miniferás agyagmárga jelentkezett a kiscelli agyag jellemz foramini-

féráival, köztük a Clavulina Szabói, Hantk.-fajjal is és ennek az agyag-

márgának aránylag nem vastag takarója alatt közvetlenül a forrni

féligsósvízi rétegcsoport és a széntelepesoport foglalnak helyet. Az

elmúlt nyáron alkalmam volt a terület északi részén újabban végzett

bányászati munkálatokat is áttanulmányozni és ez alkalommal az

Ern-légaknában a kiscelli agyag szálban álló típusos elfordulását

megismerni. E légaknában a kiscelli agyag alatt, a perforata-pad foglal

helyet és az alatt normálisan a fornai féligsósvízi rétegcsoport. E ta-

pasztalatokat kiegészítették a kiscelli agyagnak az Imre-légaknában

való konstatálása és az ezen a tájon végzett fúrások anyagának át-

tanulmányozása is.

Az elmondottak alapján kétségtelen tehát, hogy a foraminiferás

agyagmárga (kiscelli agyag) egyenltlenül elpusztult felületre települ,

keleti szélén a glaukonitos nummulinás mészkre, mert hiszen, hogy

itt vetdés nincsen, azt a bányamveletek bizonyítják, melyek már

akadálytalanul behatoltak a nummulinás mészk pereme alá. A terület

északi részén a foraminiferás agyagmárga a perforáta-pad denudálódott

felületére települ, délen pedig közvetlenül a fornai féligsósvízi kép-

zdményre.

A móri szénbányászat fedjében tehát csupasz, infraoligocén denu-

dációs felület foglal helyet, melyrl oligocén tarkaagyag, kövület-

mentes homokk, oligocén szénképzdmény hiányzanak, reá közvet-

lenül, az oligocéntenger transzgressziója, illetve helyesebben ingresz-

sziója. bazális képzdményeként, foraminiferás agyagmárga rakódott le.

Az Antalhegyen kezdd és távolabb délnyugaton az alaphegység dach-
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steini mészkövével közvetlenül érintkez és vele mintegy összeforrott,

nummulinás mészk az infraoligocén denudációnak jobban ellentállott,

mint a nyugat felé következ és a széntelepek fellépésével jellemze. t,

a tatabányai tapasztalások szerint inkább márgás és részben homokos

eocén medenceképzdmények, melyek tetemes mértékben lepusztultak,

míg az Antalhegyet borító mészk épebben megmaradt. Bár, hogy e

mészk pusztulása még az oligocéntengerrel való elboríttatás idején is

folyt, azt igazolja az a körülmény, hogy az itteni kiscclli agyag isza-

polási maradéka tele van, nyilván a glaukonitos eocénmészkbl szár-

mazó, glaukonitszemekkel.

Az a rendkívül érdekes denudációs felület tehát, mely az Antal

-

hegy nyugati oldalán a móri árok fiatal harmadkori besüllyedése foly-

tán jött létre, egyrészt nagyjából összeesdv az itteni eocénkorú medence-

és parti üledékek határvonalával, másrészt híven megrizte az infra-

oligocén denudációs felület és az oligocén ingresszió bazális üledékei-

nek. a foraminiferás kiscelli agyagmárgaképzdménynek romjait.

A móri Antalhegy nyugati oldaláról vázolt viszonyokhoz minden-

ben hasonló képet nyújt a Bakonynak a Gaja-patak völgyére néz
északi pereme Bodajk és .Jásd között. A mezozoos alaphegység északi

végzdését itt is egy markáns törési vonal vágja el, ennek a fiatal,

harmadkori keletkezésérl már közelebbi adataink is vannak, mint

Mórott. A törési vonaltól északra relatíve besüllyedt területen ugyanis

a fúrásokban tetemes vastagságúnak talált, de még át nem hatolt

oligocén foraminiferás agyagpnárga fölött diszkordánsan a szápári

lignitképzdmény foglal helyet, melynek Anthracotherium-maradvá-

nyairól Éhik Gy. a Magyarhoni Földtani Társulat f. é. április havi

szakülésén tartott eladásában mutatta ki, hogy fiatalabb típusúak az

oligocén A. magnum, Cuv.-nél.

A mezozoos alaphegységnek ezen fíatalharmadkori fvet felé

határos peremén a fiatal denudáció a mórinál jóval nagyobb területen

hasonló települési viszonyokat preparált ki, mint az Ant alhegy nyugati

oldalán: a mezozoos alaphegység ÉNy-felé dl monoklinális réteg-

sorára transzgredáló eocént és pedig itt is annak azt az övét, melyben

a középseocén széntartalmú medenceképzdmények végzdnek és ki-

ékeldnek és a felseocén glaukonitos nummulinás mészk az alaphegy-

ségre bazális breccsákkal transzgredál, továbbá az infraoligocén denu-

dációs felület maradványait és az oligocén transzgresszió ezen denu-

dációs felületre települt bazális üledékeinek romjait.

Az utóbbi években ezen a területen is számos bányászati kutatás

és feltárás készült, melyek lehetvé tették e nagyrészt lösztakaróval

fedett terület beható földtani megismerését.
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A felseocén glaukonitos nummulinás mészk transzgresszióját a

terület keleti részén, a kisgyóni szénbányától keletre, az isztiméri

Diiltfás-puszta. területén tanulmányozhatni, részben a külszíni feltárá-

sok, részben itt végzett kutató fúrások alapján. A medenceképzdmé-

nyek és a széntartalmú rétegcsoport itt hiányzanak, a nummulinás

glaukonitos mészk az alaphegységre települ. A terület nyugati részén,

a kisgyóni bányavidék nyugati felében és innen nyugatra Jásdig fiatal

harmadkori vetdésekkel tagolt paleogéntáblát találunk, mely az infra-

oligocén szárazföldi idszakban és a késbbi lepusztulás folyamán leg-

nagyobbrészt a perforata márgáig denudálódott, felseocénnek nyoma

csak egyetlen ponton, Csernye közelében, jelentkezik. Magát az ínfra-

oligocén denudációs felületet két helyen sikerült megtalálni a kisgyóni

bányaterület nyugati részén és pedig az ú. n. Rékos-i táróban és Inota-

puszta mellett, a Dolina nev völgy mentén.

A terület földtani felépítésének vázlatát és az említett két helyen

az óharmadkori képzdmények települési módját a tábla 8— 10. rajzai

tüntetik fel.

A rékosi táró nyílása a Gaja-patak felé néz fvetn fekszik s

egy a Rékos-dombon mélyesztett fúrásra irányult, mely a széntelepe-

ket a fed fornai féligsósvízi képzdmény alatt, a táró telepítésének

megfelel szintben kapta meg. A lösztakaró áthatolása után a táró az

oligocén foraminiferás (kiscelli) agyagmárgába jutott. Ez agvagmárga
iszapolási maradékának foraminifera faunájában uralkodik a Clavulinu

Szabói , ÜANTK.-faj, de a rétegcsoporl mélyebb részébl egyéb kövüle-

tek is kerültek ki. így egy a Limopsis- és Mrca-nemek tulajdonságait

egyesít, az irodalomban eddig nem ismertetett új alak néhány pirittel

impregnált, jó megtartású példánya és Aturia sp. A táró 120. métere

elérte a foraminiferás agvagmárga talpát, egynéhány centiméter

vastag ostreás réteget, mely szorosan hozzátapad Nummulina 1Lucasana -

perforata és striata-contorta tartalmú szürke mészmárga mintegy
1 m vastag rétegéhez. Az ostreás réteg anyaga azonos az alatta fekv
nummulinás márgáéval, mintha annak feldolgozásából származott
volna. A kett között fekszik az infraoligocén denudációs felület és

hogy a foraminiferás agyagmárga bazális, ostreás rétegének a középs-
eocén nummulinás mészmárgával való érintkezése valóban primer
módon, az infraoligocén denudációs felületen történik és nem tekto-
nikai folyamatok következtében, utólag állott el, az a települési mód-
ból kétségtelen. A denudációs felület mintegy 20 m hosszúságban,
1° -0 'Os düléssel követhet a táró mentén. A perforata-pad marad-
ványa alatt megcsúszott, gyüredezett képzdmény következik, melyben
a kövületes féligsósvízi közvetlen szénfed és kisajtolt szenes részletek
foglalnak helyet. Itt egy másodlagos diszlokációs vonal húzódik kérész-
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tül, melyet a külszin hirtelen lehajlása is jelez, a Gaja leié néz fvet
mentén való relatív besüllyedéssel kapcsolatban állott el és e vet-
déssel együtt fellépett visszapréseldést jelenthet. Ilyen visszaprésel-

dés a gajai fvet más részletein is jelentkezik, így a szomszédos Duna
Lloyd bányászata (nagygyóni bánya) oly szénteleprészletet nyitott

meg, hol a széntelep két röge egészen lapos váltós vet mentén csúszott

egymás fölé. Ilyen visszapréseldésnek azért minsíthetjük a rékosi

táróban megnyitott csúszási övét, mert e mögött a táró normálisan

fekv ezéníedrétegekbe jutott és a lapos dléssel felemelked szén-

telepet a fúrási adatok szerint mintegy 200 m-rel tovább fogja meg-

kapni. Továbbhajtása azonban jelenleg szünetel.

A szomszédos Dolina-i völgy szelvényében a perforata márgák

fölött, az infraoligocén denudációs felületen kövületmentes, egy bányá-

ban meg is nyitott fehér homok, fölötte palás agyag, szénpala, majd

tarkaagyag alkotják a foraminifsrás (kiscelli) agyaginárga bázisát,

mely besüllyedt foraminiferás agyagmárgarétegsor keleten a ..Lencsés

gödör“ táróbányászata által feltárt eocén — perforata márgával borí-

tott — horszt felé vetvel végzdik. Az ebben az oligocén agyagmárgá-

ban telepített dolinái táró a már ismert fekvés lencsési széntelepre irá-

nyul, de mintegy 50 m kihajtása után abba maradt és így az eocénhorszt

felé határos vett még nem érte el.

Az ismertetett példák, melyek a Dunántúli Középhegység pere-

mén egymás után sorakozó pontokon fekszenek, amilyeneket rész-

letes kutatások, illetve mesterséges feltárások segítségével valószín-

leg közbees pontokról is ki lehetne mutatni, határozottan az infra-

oligocén szárazföldi idszak nyomainak regionális fellépésére utalnak.

Az elmondottakból a következ általános tanulságokat meríthetjük:

A Középhegység mezozoos alaphegységének monoklinális szerke-

zete az eocént megelz hegyképz mozgások idejébl származik, mert

hiszen az eocén, mint azt pl. Tokod-Dorog vidékén, vagy a kisgyóni

szénterület környékén láthatni, befelé a mezozoos rétegsor mind id-

sebb tagjára transzgredál , a középsökrétától a jurán át a triászig. Az
eocén ingresszió medencékre és lapos hátakra tagolódott térszint ért,

a medencéket-öblözeteket kitölt, széntartalmú és lazább, márgás üle-

dékek jól elkülönülnek az alaphegység horsztjaira transzgredáló parii

mészkövektl. Az infraoligocén denudáció általában annál többet távo-

lított el az eocénrétegsorból, minél jobban befelé esik az illet pont a

hegység mai északnyugati peremétl. Ez a jelenség különösen az eszter-

gomvidéki szénterületen feltn'’ és arra utal, hogy a szárazföldi id-

szak beköszöntésével kapcsolatban az eocénképzdmény is monoklinális

7 Kozlozsnik-Schréter-Roth : i. h. 37. 1.
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elrendezdést vett fel. Habár — mint azt már említettük — Eszter-

gom vidékén határozottan ki is lehetett mutatni, hogy a szárazzá válást

vetdések kisérték, általában véve a mozgás lényege különösen a Vértes

és északi Bakony peremén észleltek szerint ersen emlékeztet föld-

kéregrészlet törés nélkül való elhajlására, kidomborodására, ami Stíllé

értelmezésében az epirogenetikus mozgások f jellemzje.

E tapasztalatok alapján a f törési vonalaktól kifelé mind telje-

sebb eocénrótegsorokat várhatunk, természetesen tetemes mélységbe

süllyedve.

A dunántúli Középhegység f törési idszakát jóval késbbre,

a fiatal harmadkorba kell helyeznünk, ebbl az idszakból származ-

nak az említett f peremi törések is.

Az infraoligocén szárazföldi idszak törmelékfelhalmozódása is

jelentkezik sokhelyt a kövületmentes homokk és különösen a buda-

vidéki „hárshegyi homokk“ képében, málladék felhalmozódása a tarka-

agyagok alakjában, számos helyen azonban valósággal csupaszra denu-

dálódott felületeket takart be az oligocén ingresszió foraminiferás

agyagmárgája, így Mórott és a rékosi táróban. Hogy az oligocén-

ingresszió lényegesen túllépte az eocénképzdményeknek a szárazföldi

periódus végével megmaradt övét, azt a Középhegység belsbb részei-

nek azon számos helye bizonyítja, hol az oligocén képzdményei köz-

vetlenül az alaphegységre települnek.

További kutatások az eddig gyjtött adatokat továbbiakkal kiegé-

szíteni lesznek hivatva, különösen a Középhegység déli részében is,

hogy magunknak e hegység fejldéstörténetének errl az idszakáról

összefügg képet alkothassunk. Feladatunk továbbá, hogy azt a képet,

melyet e kutatások a paleogén Középhegységrl nyújtanak, szélesebb

keretekbe foglaljuk, a Bükk-hegység és az Erdélyi Medence, valamint

a Kárpátok paleogén történetével egyelre legalább az irodalom alap-

ján kiegészítsük és összhangzásba hozzuk a középeurópai és mediterrán

vidékek paleogén történetével.

PANNONIAI-KORI FAUNA AZ ALFÖLDRL.
írta: Sümeghy József dr.*

— A 8. rajzzal. —

Az Alföld medencéjének és feléje irányuló öbleinek földtani föl-

építése még sok titkot rejteget. Inkább csak azt az si fennsíkmarad-

ványt ismerjük belle, amely 200—300 m viszonylagos magasságú

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1927 május 4-i szak ülésén.
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halomvidékével öleli körül, mint az azt, a halmiadkor vége felé többé-

kevésbbé betölt, édesvízi tavak fennmaradt üledéke. Az si partvonal

legtekintélyesebb üledékcsoportját: a pannoniai-pontusi kori képzd-

ményeket a krassószörényi, mecsekalji, bálátonkörnyéki és budapest-

vidéki faunák alapján már régóta ismerjük. De mennél beljebb megyünk

az Alföld belseje felé, annál kevesebb lesz az adat a medence harmad-

kori üledékeirl.

Az Alföld feldolgozott artézi kútjainak és mélyfúrásainak szel-

vénye eddig csak azt mutatta, hogy altalajában a levantei korú üledé-

kek a legidsebbek, mert a régebbi, legmélyebb: debreceni, szabadkai,

mezhegyesi stb. artézi kútfúrásokból is csak levantei korra jellemz

fauna került el és csak a medence szélén: Gödöllnél, Nagyváradnál,

Versecnél stb. érte el a fúró a pannoniai-pontusi kori képzdményeket.

Nem tudtuk, hogy az Alföld síksága alatt milyen mélyen van a —
bizonyára nagykiterjedés — pannoniai-pontusi korú dombvidék leg-

fels rétege. Az artézi kutak szelvényeibl Halaváts arra következte-

tett, hogy az egyes szintek rétegei a medence közepe felé vastagodva,

mindinkább lejtsödnek s az Alföld közepe táján a pannoniai kori

rétegek legfels szintjét, talán 1500 m mély fúrással lehetne elérni.
1

A több ezer alföldi artézi és fúrt kút közül alig akad egynéhány,

amelyik tekintélyesebb mélységre hatolt volna le. Legnagyobb részük

200—300 m mélység között mozog. Fúrópróbáikban csak a legritkább

esetben találunk megrizve makrofaunát, a régiek közül jóformán csak

azokban, amelyeket Zsigmondy Béla, vagy a hódmezvásárhelyi fúró-

vállalkozó: Soós Emánuel fúratott s így lehetséges — s talán a fúró-

technika fogyatékosságán múlott — az a kirívó eset is, hogy az alább

ismertetend pannoniai kori fauna az állami szénhidrogénkutatás

hajdúszoboszlói gázos kútjában már 151 m mélységben jelentkezik.

Azt sem hagyhatjuk említés nélkül, hogy az Alföld medencéje üledékei-

nek rétegsorát fleg a szentesi, hódmezvásárhelyi, szegedi, szabadkai,

zombori, nagybecskereki, tehát a medence déli részén lemélyesztett

artézi kutak faunájából ismertük meg eddig, ahol talán az egyes szin-

tek mélységbeli viszonyai másképen alakultak ki, mint a medence többi

részén.

A legújabban fúrt nagyhortobágyi, hajdúszoboszlói, vérvölgyi,

nádudvari, debreceni egyetemi, nagykrösi, kalocsai, bajai és budafa-

pusztai gázos-, illetve mélyfúrások faunája — a debrecenit leszámítva

- pannoniai korinak bizonyult. Ez a fauna Pávai Vájná szívességébl

hozzám került földolgozás végett.

1 Halaváts Gy.: A nagybecskereki fúrólyuk. (A m. kir. Földtani Intézet. Év-

könyve. XXII. köt., 2. fz., 202. lap. Budapest, 1014.)
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1. A hajduszoboszlói gázos kút faunája.

A 151 ni méh', homokos szürkeagyagréteg a következ fajokat tartalmazza:

Limnocardium cf. Arpádense M. Hörn.
?

Limnocardium cf. secans Fuchs.

Limnocardium cf. hanatic.am Fuchs,

177'50 m mélységbl:

Unió sp. ind., Limnocardium cf. Hogenhoferi Brus.,

Congeria sp. ind., Limnocardium sp. ind.

héjtöredékeit gyjtötték össze. A kövületek helyenkint keményebb homokk- és lignitr

i'reket, valamint kemény, mészkszer kzetet tartalmazó agyagrétegbl valók.

205’56—206’30 m közötti szürkeagyagréteg:

Limnocardium cf. Hiegeli M. Horn., Pi osodacna Vutslcitsi Brus sp.-eket tartal-

Limnocardium cf. Majeri M. Horn., mázzá.

Limnocardium cf. banaticnm Fuchs,

tartalmazza.

326—327’11 m mélység világoskék

Unió sp ind..

Dreissensia ? sp. ind..

A 365’20— 3fífí'0 m mélység, fék

ongerictQ aff. Radmanosti Fuchs (esetlej

Congeria triangularis ? Partsch).

Dreissensia sp. ind..

Limnocardium Pelzelni Brus.,

Limnocardium cf. Itiegeli M. IIörn.,

A 373'60—376’50 m között lev

faunáját

:

gyagréteg faunája a következ:

Limnocardium sp. ind.,

Prosodacna 1 utskitski Brus.

s szürke, szenes agyagrétegbl

:

Limnocardium cf. desertum Stol.,

Prosodacna Vutskitski Brus.,

Melanopsis decollata Stol. fajokat gyj-

tötték.

szürke, homokos agyag- cs szürke homokréteg

Dreissensia Dobrei Brus.,

Dreissensia cf. serbica Brus.,

Limnocardium cf. Majeri M. Horn.,

Limnocardium cf. secans Fuchs.

Limnocardium cf. desertium Stol.

Limnocardium cf. banaticnm Fuchs,

Az 505 m mély feketeagyagréteg a:

Melanopsis decollata Stol.

Limnocardium Hiegeli M. Horn,

Limnocardium Hogenlioferi Brus.,

Limnocardium aff. Hothi Hai.av. (esetleg:

Limnocardium apertnm Münst.) fajok

alkotják.

több példányát tartalmazza.

Az 582 m mély, szürke, homokos agyagrétegbl:

Unió sp. ind,. Limnocardium cf. Hothi Halav.,

Dreissensia simplex Fuchs, Limnocardium sp. ind. rossz megtartású pél-

Limnocardium secans Fuchs, dányai kerültek el.

Limnocardium cf. banaticnm Fuchs,

695'50—702'17 m mélység, kissé agyagos, szürke homokréteg:

Congeria aff. Partschi Czjzek, Limnocardium cf. Böckhi Halav.,

Congeria sp ind.. Yivipara Sadliri Partsch sp..

Limnocardium cf. desertum Stoi... Melanopsis decollata Stol. fajokat tartal-

Limnocardium cf. apertnm Münst.,

Limnocardium cf. Rothi Halav.,

mázzá.
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A 916'75 m mély, világosszürke homokkréteg fajai:

Dreissensia simplex Fuchs, Prosodacna Vutskitsi Brus .

Végül a 999'20—999-50 m közötti szürke liomokkréteg:

Limnocardium sp. ind. héjtöredékeit tartalmazza.

Congeria aff triangularis

Congeria sp. ind.,

Dreissensia simplex Fuchs,

Unió sp. ind..

Limnocardium cf. Arpádense M. Horn
Limnocardium cf. banaticum Fuchs,

Limnocardium cf. secans Fuchs,

Limnocardium Rogenhoferi Brus.,

Limnocardium cf. Riegeli M. Horn.,

Limnocardium Májén M. Horn.,

Limnocardium cf. Rothi Haj.ay.,

Limnocardium apertum Münst.

Limnocardium cf. Böckhi Halav.,

Limnocardium Petzelni Brus.,

Viripara Sadleri Partsch sp.,

Succinea Pfeifferi Rosm.

A kút hányójárói összegyjtött fajok a következk:

Partsch,

A fölsorolt fajok közül az Unió. Congeria és Limnocardiumok képviseli, majd-

nem kivétel nélkül, héjdarabokban kerültek el fúrópróbákból s így meghatározásukhoz

kétség férhet.

2. A nagyhortobágyi gázos kút faunája.

A 410 m mély, kékesszürke agyagrétegbl 2 faj került el:

a Limnocardium cf. apertum Münst., és a Limnocardium sp. ind.

A 787-10—809-20 m-ig terjed kékesszürke, homokos márgából:

a Limnocardium cf. apertum Münst. néhány héjtöredékét gyjtötték össze.

A 820-70—82L75 m mélység, kékesszürke agyag- és szilárd homokkréteg:

Dreissensia simplex Fuchs, Lc. apertum Münst.),

Limnocardium cf. Schmidti M. Horn., Limnocardium cf. apertum Münst. fajokat

Limnocardium cf. Baraci Brus. (esetleg: tartalmazza.

A 872 m mélység agyagréteg faunája:

Congeria aff. Partschi Czjzek, Limnocardium cf. Schmidti M. Hürn.,

Limnocadium Majeri M. Horn.. Limnocardium cf. Rogenhoferi Brus.

Limnocardium cf. Böckhi Halav.,

A 872'70—882 m közötti szürkeagyagrétegbl gyütött fajok:

igena afí. Partschi Czjzek,

Congeria sp. ind.,

A 9.14'10 m mély, ünomszem, laza,

Limnocardium cf. Majeri M. Horn.,

Limnocardium cf. banaticum Fuchs,

Limnocardium Penslii Fuchs,

Limnocardium apertum Münst.,

Limnocardium cf. Schmidti M. Horn.,

Limnocardium cf. Rogenhoferi Brus.,

Limnocardium secans Fuchs,

Limnocardium cf. Rothi Halav.,

A kút hányójából a következ faj

Unió sp. ind.,

Limnocardium Majeri M. Horn.,

szürkehomokréteg faunája:

Limnocardium cf. Böckhi Halav.,

Lytostoma grammica Brus.,

Micromelania Kochi Fuchs,

Micromelania radmanesti Fuchs sp.,

Unió sp. ind.,

Congeria cf. triangularis Partsch,

Dreissensia simplex Fuchs fajokból áll.

t gyjtötték:

Limnocardium cf. Majeri M. Horn.,

Limnocardium cf. apertum Münst.,

Limnocardium cf. Schmidti M, Horn.,

Limnocardium cf. Rogenhoferi Brus.,

Unió sp. ind.,

Vhipara sp. ind.,

Congeria sp. ind..

Dreissensia cf. simplex Fuchs.
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3.

A vérvölgyi artézi kút faunája.

A 181-70 m mély, szürke, kemény agyagréteg a következ fajokat tartalmazza:

Limnocardium cf. Rogenhoferi Brus., Limnocardium cf. apertum Münst.,

Limnocardium cf. secans Fuchs, Limnocardium cf. Penslii Fuchs.

A 181-60—182-70 (egészen 138 m-ig) mélység, kékesszürke homokrétegb!

.

Congeria sp. ind., Limnocardium cf. Schmidt M. Horn.,

Limnocardium Riegeli M. Horn., Bithynia podwinensis Neumann,

Limnocardium Rogenhoferi Brus., Valvata Trouessarti Brus. fajokat gyüj-

Limnocardium aff. Rothi Halav., tötték.

iAmnocardnim cf. Penslii Fuchs,

A 186—188 m mélység, kékesszürke homokrétegbl:

Pisidium priscum Eic.hwald, Limnocardium sp. ind. (Schmidti?),

Limnocardium cf. apertum Münst., Valvata Trouessarti Brus. fajokat gyüj-

Limnocardium cf. Riegeli M. Horn., tötték.

Limnocardium cf. secans Fuchs,

A 186'60— 194 -20 m mély, szürkehomokréteg faunája:

Congeria sp. ind. Limnocardium aff. apertum Münst. (vagy:

Unió sp. ind., Limnocardium secwns Fuchs),

Limnocardium cf. secans Fuchs, Limnocardium sp. ind.

Limnocardium Majeri M. Horn.,

4.

A nádudvari artézi kút faunája:

Ezt a faunát Pap Simon dr. geológus gyjtötte és Pávai Vajnai szerint, kb. 440 m
mélység szintbl került el.

440 ? m mélység rétegbl:

Congeria sp. ind., Limnocardium cf. Schmidti M. Horn.,

Limnocardium Pelzelni Brus., Valvata variábilis Fuchs.

Limnocardium cf. secans Fuchs,

5.

A nagykrösi II. számú mélyfúrás faunája.

A 238—560 m mélység közötti agyagrétegbl, amely vékonyabb-vastagabb

homokszinteket tartalmaz, a következ fajokat gyjtötték:

Dreissensia serbica Brus., Micromelania krösiensis v. sp.

Limnocardium sp. ind., Melanopsis decollata Stol.,

Prosodacna Vutskitsi Brus., Melanopsis pygmaea Partsch.

6.

.4 kalocsai artézi kút faunája.

A 206—213-60 ín mély rétegbl:

Congeria sp. ind., Limnocardium cf. Rogerhoferi Brus. fajok

Limnocardium aff. Majeri M. Horn., kerültek el .

Limnocardium cf. apertum Münst.,

7. A bajai mélyfúrás 457-80—613-70 m mélység, szürke, kemény agyag- és

márgarétegébl határozottan felismerhet Origoceras-ok töredékeit hozta fel a fúró.

8. A budafapusztai mélyfúrás 1526 m mély agyagrétegébl: Congeria bánátivá

Partsch példánya került el.

9. A debreceni egyetem artézi kútjának faunája.

110 m mélység:

Melanopsis (Hemisinus) Esperi Fér., Lithoglyphus cf. fuscus Ziegl. fajokat

Lithoglyphus naticoides Fér., gyjtötték.
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A fölsorolt lelhelyek faunájának fajai közül a Limnocardiumok,

Congeriák csak héjcserepekkel vannak képviselve; ezeket fleg a héj-

díszítés, bordázat, illetve a fogazatuk segítségével lehetett löbb-keve-

sebb biztossággal meghatározni.

Mieltt a fauna általános jellemzésére reátérnénk ismertetem új

fajunkat.
Micromelania krösiensis n. sp.

Háza cilindrikusan áralakú s hét, egyenletesen növeked kanyaru-

latból áll. Felülete síma, fényes, csak egyik példányán vehet észre

nagyon finom, hosszanti barázdált ság. Kanyarulatai középen gyön-

gén belapítottak s egymástól mély varratokkal vannak elválasztva.

Az utolsó kanyarulat a házmagasság felét képezi. Szájnyílása kerek-

deden ovális. Köldöke zárt. Embryonális kanyarulata horizontálisan

áll és ez jellegének egyik f bélyege.

Magassága: 3—4 mm, szélessége: 0-7— 1 mm.
Közeli rokonait: a Micromelania inaspecta Fuc.HS-ot és a Micro-

melania turbinelloides Fucns-ot szerzjük Tihanyiéi említi. j fajunk

az elstl annyiban tér el, hogy varrata mélyebb, kanyarulatai homo-

rúak, alakja zömökebb s jóval nagyobb. A másodiknál viszont karcsúbb

és tekintélyesebb mértékben nagyobb. A nagykrösi II. számú mély-

fúrás 238—560 m mély szintjébl került el több pélányban.

Összefoglalás.

A faunát tartalmazó artézi kutak és mélyfúrások közül a hajdú-

szoboszlói, a nagyhortobágyi, a vérvölgyi, a nádudvari, debreceni közel

egymáshoz (Hajdú m.), az Alföld északkeleti öblözetébl való. Nagyobb

távolságokból csatlakozik hozzájuk a három, Duna-Tisza közi nagy-

krösi, kalocsai és bajai s az Alföld egyik nyugati nyúlványából való

a zalamegyei, budafapusztai mélyfúrás. Bezárórétegeiknek fönt fel-

sorolt faunája annyira megegyez, hogy abban legföljebb csak helyi

jelleg eltéréseket tételezhetünk föl s a jobb áttekinthetség céljából

is együtt tárgyalom azt.

A fölsorolt fajok, az 50 cm híján, 1000 méter rétegkomplexum

24, egymás alatt, aránylag egyenl- távolságnyira lev szintjeibl ke-

íltck el s így a rétegcsoport szintezését a fauna alapján meg-

kísérelhetjük.

Elször a debreceni egyetem artézi kútjának faunájával végezhe-

tünk. A 110 m mélységbl gyjtött három faj a felslevantei alemelet

fels, tehát a Vivipara Böckhi-szinttáji rétegeknek legközönségesebb

alakja. Bezárórétegük korát pontosan meghatározzák.

Mint ahogy az eddig vizsgált legtöbb alföldi artézi és fúrt kút

szelvényébl hiányzik a középs-, valamint az alsólevantei alemelet,
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úgy a fentemlített kutak fúrópróbái sem hoztak föl idsebb levantei

korra utaló fajokat. Nincsen kizárva, mint ahogyan azt Halaváts

egyik munkájában olvashatjuk is,
2 hogy az Alföldön a Vivipara Böckhi-

szint alatti rétegek pannoniai koriaknak bizonyulnak. A 1 ivipura

bifarcinata Bieltz és a Vivipara Desmaniana Brus. jeleznék ugyanis,

míg eddig a nagybecskereki, illetve a kecskeméti artézi kutak réteg-

sorában a középslevantei alemeletet. az Alföldön. 3 A két faj azonban

szlavóniai felslevantei alemelet faunájában is gyakori s így szintjelz

értékük nincsen. Az egyetlen régebben az alsólevantei alemel'ethez szá-

mított újvidéki fauna4
típusos felslevantei korú fajokból áll, amint

ezt Pálfy Móric is kimutatta. 5

A többi kút faunájáról az els pillanatra megállapítható ugyan,

hogy pannoniai kori, de ha azt a 850 m vastag rétegkomplexumot, ami

a hajdúszoboszlói gázos kút 151 mélység rétege, mint a pannoniai

kori fauna legmagasabb elfordulási pontja, valamint az ugyanennek

a kútnak 999*50 m-es, vagy akár a nagyhortobágyi 934 m-es mélység

létege, mint a pannoniai fauna legmélyebb elfordulási pontja között

fekszik, kövületek alapján óhajtanánk osztályozni, akkor azt látjuk,

hogy a medenceperemi hasonló kori faunák általánosan használatos

osztályozását, az alföldiekre csak fenntartással alkalmazhatjuk.

Megjegyzem, hogy a rétegcsoport osztályozásába nem veszem bele

a bajai és a budafapusztai mélyfúrások faunáját/ mert ha az a néhány

faj, amely innen elkerült, kétségtelenül jelzi is az alsó pannoniai

alemelet üledékeit, a többitl elüt koránál és kevés számánál fogva,

egyelre, számításba nem jöhet.

A látszólagos, vagy talán valóságos zavart nem az azonos össze-

tétel faunacsoportok különböz szintekben való megjelenése okozza,

hanem az a körülmény, hogy több, mélyebb pannoniai szintre jellemz

faj fordul együtt el, fiatalabb pannonra utaló fajjal és viszont.

A 850 m vastagságú pannoniai üledékcsoport szintekre való osz-

tályozásához legcélszerbben a. hajdúszoboszlói gázos kút faunáját

használhatjuk föl, mert. ebben 11, egymás alatt, egymástól meglehetsen
egyforma távolságnyira es rétegbl gyjtöttek be faunát. (A 151,

Halaváts Gy.: Az Alföld Duna-Tisza közötti részének földtani viszonyai.

(A. m. kir. Földt. Int. Évkönyve. XI. köt., 3. fz., 173. 1. Budapest. 1895.)
3 Halaváts Gy.: A nagybecskereki fúrólyuk. (A ni. kir. Föld. Int. Évkönyve.

XXII. köt., 2. fz., 201. 1. Budapest. 1914.)
4 Adda K.: Az újvidéki városi artézi kút. (Földtani Közlöny, XXIX. köt.,

13. 1. Budapest, 1899.)
5 Pálfy M.- Az újvidéki próbafúrások. (Földtani Közlöny, XL1I. köt., 7—8. fz.,

529. 1. Budapest, 1912.)

Pávai Vájná F.: Die wissenscha ftiichen Ergebnisse dér ungarischen Kohlen-

wasserstoff-Forschungen. („Petroleum". Bd. XXIII. No. 1. Berlin-Wien, 1927, 10. old.)
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177-50, 205-56—206-30, 326—327-11, 365-20—36660, 373*60—37650,

505, 582, 695‘50—70217, 916‘75 és a 999-20—999-50 m mély rétegekbl.)

Vegyük sorba az egyes mélységi szintek faunáját:

A 151 m mély réteg 3 Limnocardium-a a fels pannoniai alemelet,

fels szinttáji rétegeit jelzi. (Congeria rhomboidea-s szint.)

A 177*50 m mélységbl gyjtött fajok közül a 2 Limnocardium

jöhet a rétegtani értékelésnél számításba. Ezek is a fels pannoniai

alemelet fels szinttáji rétegeire jellemzk.

A 205‘56—206'30 m közötti rétegbl gyjtött fajok közül kieme-

lend a Prosodacna Vutskitsi Brus, mint a fels pannoniai alemelet

egyik fontos vezéralakja.

A 365 -20 m-tl 695"50 m mélység közé es öt különböz szint

faunájának összetétele megegyez, de a felsorolt felsbb szintek fauná-

jával is teljesen azonos. Ebben a mélységben azonban már föltn nagy

fajszámmal lépnek föl a Limnocardiumok.

A 695-50—702-17 m közötti homokréteg gazdag —- s legnagyobb

részében a felsbb szintekben is szerepl — faunájában találjuk a

Congeria cf. Partschi Czjzek és a Vivipara Sadleri PARTSCH-ot. Ez a

két faj a pannoniai emelet idsebb üledékeiben a gyakoribb. Tekintettel

arra a körülményre, hogy a Congeria Partschi CzJZEK-et nem lehetett

egész biztossággal meghatározni, mivel a vele együtt elforduló többi

faj jóval fiatalabb pannoniai korú üledékekben szokott megjelenni, az

összfauna alapján ennek a mélységnek a rétegeit is a fels pannoniai

alemeletbe kell sorolnunk. A 900-tól 1000 m-ig terjed rétegekbl el-

került fajok ismét a fels pannoniai korú üledékekre jellemzk.

A már említett debreceni, bajai és budafapusztai kutak faunájának

leszámításával, a többi felsorolt kút faunája olyan azonos összetétel

fajokból áll, mint a most vázolt hajdúszoboszlói. Mélységi eloszlásuk

is nagyjában megegyez s összesen 34, több-kevesebb biztossággal

meghatározható fajból áll az Alföld belsbb részeibl így elször el-

került pannoniai kori fauna. A Limnocardium-ok és a Congeria-k meg-

tartási állapota igen gyenge, inkább csak a héjaik cserepeibl áll; a

többi faj azonban, majdnem mind, kivétel nélkül, jól meghatározható.

Fajszámban a Limnocardium-ok az uralkodók s ezek adják meg a

fauna jellegét. Leggyakoribb a Limnocardium apertum Münster és a

Limnocardium Rogenhoferi Brusina. A különböz szintekben gyakran

szerepel a Limnocardium secans Fuchs, a Limnocardium cf. Schmidti

M. Horn, a Limnocardium Pelzelni Brusina. Egy új faj is elkerült

a faunából, egy Micromelama.

A fauna könnyebb áttekinthetsége céljából táblázatban foglaltam

össze az egyes fajokat, hogy azoknak tér- és idbeli elterjedését szem-

léltetbbé tegyem.



Földtani Közlöni/, LVll. kötet, 1—9. füzet.

SÜMEGHY : Pannoniai-kori fauna az Alföldrl.

Micromelania Körösiensis nov. sp.

8. rajz.
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1 Orygoceras sp +
2 Congeria banatica K. Hoern +
3 ,, cf. Partschi Czjzek .... + + + 4 + 4 4
4 ,, cf. triangularis Partsch. -L + 4- + + 4 4 + 4
5 „ cf. Radmanesti Fuchs.. +
6 Dreissensia Dobrei Brus + +
7 „ serbica Brus 4 +
8 „ simplex Fuchs +
9 Unió sp 4 + 4
10 Prosodacna Vutskitsi Brus + + 4 +
11 Limnocardium Baraci Brus 4
12 secans Fuchs + 4 4 4 4 4
13 apertum Münst + + 4 4 + + 4
14 cf. Böckhi Halav. .

.

+
15 ,, cf. Schmidti M. Horn. + 4 + + + +
l(i „ Penslii Fuchs + 4 4 4 4
17 „ cf. banaticum Fuchs + +
18 „ cf. á/'píídenseM.llöRN. + + + +
19 „ cf. Rothi IIalav. .

.

4 + + 4 1

r
20 „ Rogenhoferi Brus . . + + + 4
21 „ Riegeli M. IIörn. .

.

22 „ Majeri M. IIörn. .

.

+ + 4 + + + +
23 „ Pelzelni Brus + + + +
24 „ cf. desertum Stol. .

.

+
25 Pisidium priscum Eichw + + 4 + 4 4 4
26 Lytostoma grammica Brus + + +
27 Melanopsis decollata Stol + + + 4 +
28 „ pygmaea Partsch. .

.

+
29 Micromelania Körösiensis n. sp.

.

.

30 „ Kochi Fuchs 4 +
31 ,, Radmanesti Fuchs .

.

+ + + 4 4 4
32 Vivipara Sadleri Partsch + + + 4 4 4
33 Valvata Trouessarti Brus +
34 „ variábilis Fuchs + + 4 4
35 „ (Aphanotilus) Kupensis

Fuchs + + 4 + -t 4
30 Bythinia Podwinensis Neum +
37 Lithoglypus naticoides Fér +
38 „ cf. fuscus ZlEGL. . . 4

|

+
39 Succinea Pfeifferi

: +
40 Melanopsis(Remisinus) Esperi Fér. +

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1927. 4
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Ebbl világosan kitnik, hogy faunánkból a radmanostivel és a

kurdival 12, az okrugljakival (zágrábi) 15, a szekszárdival, nagy-

mányokival és a tihanyival 11, a királykegyeivel 10, a kbánya-rákosi-

val és a kúpival 8, a kustóly-csukicsival 5, a langenfeldivel és a zsidi-

vel 4, a verseci, perecseni és szilágysomlyóival 3, a fonvódi pannoniai

kori faunával pedig 2 faja közös.

A szóban lev kutak faunája a Halaváts felosztása értelmezésé-

ben vett középs és fels, a Lörenthey értelmezésében pedig a fels

pannoniai alemelet összes szintjeire, illetve elegyes és édesviz fac-ie-

seire jellemz. Az alsó pannoniai alemeletben gyakori apró, vékony-

héjú Limnocardium-ok, a nagyalakú Melanopsis-ok, a szífó nélküli

Valéneiennesia-k, az Orygoceras-ok, a Congeria banatica Partsch

teljesen hiányzanak.

Majdnem mindegyik faunát tartalmazó szintben jelen vannak a

vastaghéjú Limnocardium-ok s több, különböz mélység rétegben, a

jó megtartási állapotban elkerült: Prosodacna Vutskitsi Brusina.

Faunánk jellegét éppen azok a Limnocardium-ok adják meg, amelyek

a Nagy-magyar medence szélein felszínen lev, fels pannoniai alemelet

üledékeinek fontos vezérl kövületei. Ezeknek egyik, pontosan körül

nem írható s a Limnocardium Schmidti M. Horn, Limnocardium IIuv-

garicum M. Horn tömeges föllépésével jellemezhet csoportja alapján

állította föl Halaváts a Congeria rhomboidea-s szintet, utóbbi nev
faj hozzászámításával.7

A faunánkat tartalmazó rétegcsoportnak szintekre való osztályo-

zásánál a nehézséget részben éppen az a körülmény okozza, hogy a

tátongó Limnocardium-ok: Limnocardium Schmidti és Limnocardium

Hungáriáim tömeges föllépésével jellemzett csoportja a szóban lev

kutak rétegsorában nem alkot egy meghatározott magasságú és ki-

terjedés szintet, illetve fác-iest, hanem az a legmagasabb fauna-el-

fordulási rétegtl a legmélyebbig, több mélységi szintben jelentkezik.

A Balaton környékére vonatkoztatott s általánosan elfogadott

pannoniai emeletekbe való nehézkes beoszthat óságaik eszünkbe juttatja

a Halaváts 8—Lörenthey 9—ViTÁLis10
-féle vitát, amely a Congeria

7 Halaváts Gy. : slénytani adatok Délmagyarország neogén korú üledékei fauná-

jának ismeretéhez. (A m. kir. Földt. Int. Évkönyve. X. k., 2. f., 40. 1. Budapest, 1892.)
8 Halaváts Gy.: A balatonmelléki pontusi korú rétegek faunája (A Balaton

tudom, tanulmányozásának eredményei. I. k., 1. rész, függ. A Balatonmellék palaeon-

tologiája. IV. k., Budapest, 1911. 60

—

73. lap.)

9 Lörenthey I.: Adatok a balatonmelléki pannoniai korú rétegek faunájához és

sztratigráfiai helyzetéhez. (A Balaton tudom, tanulmányozásának eredményei. I. k.,

I. rész, Pál. Függ. IV. k. Budapest 1911. 165— 190. old.)

10 Vitális I.: A balatonvidéki bazaltok. (A Balaton tud. tanulmányozásának

eredményei. I. köt. I. rész. Ásvány- és kzettani függ. Budapest, 1911. 151— 158. old.)
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rhomboidea-s és a Congeria triangularis-os rétegek sztratigráfiai hely-

zetére, szint- és íáciesbeli értékelésére vonatkozott.

Ha elvben el is fogadjuk Halaváts11
és Lörenthey 1 - hármas,

illetve kettes beosztását, a pannoniai rétegeken, belül, a jelen esetben

faunánk eloszlása a harmadik vitázónak: ViTÁLis-nak ad igazat. Ez a

fauna — fölfelé — éppen olyan vonatkozásban áll a radmanesti, zág-

rábi, tihanyi — Lörenthey szerint
13 — édesebb vizi jelleg, Congeria

triangularis-os faunával, mint a sósabb jelleg, felsbb szintet jelz

szekszárdi, nagymányoki és árpádi Congeria rhomboidea-s faunával.

(Megjegyzend, hogy Halaváts a zágrábi faunát is a Congeria rham-

boidea-s szintre tartja jellemznek .)
14

Nehezen tételezhet föl, hogy a krassószörényi, tolnamegyei trian-

gularis-os agyag- és rhomboidea-s homokrétegek, amelyek petrográfiai

különbözségüknél fogva is jogosulttá tennék — Halaváts szerint
15 -

e két különböz szint felállítását, az Alföld belsbb területeinek hasonló

összetétel rétegcsoportjából nyernék végleges megoldásukat. Amíg
faunánk bezáró rétegeinek kzettani összetétele, eloszlása tisztázva

nem lesz s amíg a — Lörenthey értelmezésében vett — kétféle fácies

faunájának
'

sok közös alakjából ki nem választhatjuk az egyik vagy

másik szintre, illetve fáeiesre jellemz fajokat, addig olyanféle szinte-

zésre, mint amilyent a magyar medence peremi pannoniai üledékekre

tettek érvényessé, nem gondolhatunk.

De erre az eshetségre, legalább is az itt ismertetett fauna jellegé-

bl és eloszlásából következtetve, kevés a remény. Vitális szerint

ugyanis, amidn Lörenthey a Congeria triangularis-os és Congeria

rhomboidea-s szintet, illetve fáciest szembeállította egymással, akkor

a fácies fogalmát nem pusztán eltér kifejldés, de egyben eltér korú

rétegek jelölésére is alkalmazta s így — szerinte — a fácies és a szint

fogalmának összecserélése következtében eldöntetlen maradt, hogy a

rhomboidea-s rétegek a triangularis-os szintnek magasabb rétege-e,

vagy ennél fiatalabb, önálló szint-e, illetve, hogy a kett egy korú
fácies-e?

16

A mi faunánkban is van több olyan faj, mint pl. a Congeria cf.

Partschi Czjzek, a Congeria cf. triangularis Partsch, a Vivipara
Sadleri Partsch sp.. a Prosodacna Vutskitsi Brus., a Lytostoma gram-

11 Hai.avAts Gy.: 1. sz. alatt i. m. 60—74. old.
12 Lörenthey I.: 8. sz. alatt i. m. 165—190. old.
1:1 Lörenthey I.: A szogzárdi, nagymányoki és árpádi fels-pontúd lerakódások

és faunájok. (A m. kir. Földi Int. Évkönyve. X. k., 4. fz. Budapest. 1893. 140. old.)
11 Halaváts Gy.: 7. sz. alatt i. m. 72. old.
15 Halaváts Gy.; 6. sz. alatt i. m. 40. old.
18

Vitális I.: A Balaton vidéki bazaltok stb. i. m. 152—153. old.

4
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mica Brus. stb., amelyek alapján szinteket és csoportokat állíthatnánk

föl az egyes pannoniai alemeleteken belül, de a mi esetünkben ez az

eljárás már csak azért sem engedhet meg, mert a szintjelz fajok közül

éppen a Congeria-k a bizonytalanul meghatározható alakok.

De ettl a megállapítástól eltekintve, ha figyelembe vesszük azt

a körülményt, hogy faunánk leggyakoribb fajai, a Limnorardium-ok

— Andrussow szerint — félsósvízi jellegek, miután úgy ezek, mint

a fauna többi tagja is, szorosan csatlakoznak a rétegek korához s egyes

fajai a különböz mélység, faunát tartalmazó rétegekben arányosan

vannak elosztva, — legalább is egyelre — bezáró rétegeiket is csak

egyféle fáciesnek szabad fölfognánk. A rétegek pedig egymással srn
váltakozó agyag és homokból állanak, mind a kett egyforma giazdag-

sággal szolgáltatja a fajokat s így olyan formában, mint ahogyan a

Congeria triangularis-os homokos, édesvízi és a Congeria rhomboidea-s

agyagos
,
félsósvízi fácies van fölállítva, faunánk az egyikféle fáciest

sem tükrözi vissza.

Ennek a faunának az eloszlását már nem szabályozhatták a víz-

mélységi viszonyok, sem pedig a fenék minsége, mert ez egy, már való-

színleg több részre szakadt, haldokló tó szintjének ismételt, gyenge

oszcillációira, illetve az ezt feltölt folyók eleven erejére egyáltalában

reagálni nem képes, pusztuló fauna volt már akkor. Ez a fauna a fels

pannonban érte el virágzásának tetpontját, hogy azután hirtelen ki-

pusztuljon, vagy jellegük gyors változásával átalakuljon a megválto-

zott viszonyok szerint.

Errl a faunáról — lehet, hogy csak egyelre — csak azt szabad

mondani, hogy jellege felöleli azt a határt, amely egyrészt a Congeria

triangularis és Congeria balatonica, másrészt pedig a Congeria rhom-

boidea tömeges föllépésével jellemzett fels pannoniai kori szintekre,

illetve fáciesekre szorítkozik.

Az Alföld immár biztosan fölismerhet, pannoniai rétegeinek ma-

gassági helyzete, az ismertetett helyeken, változó. A hajdúszoboszlói

fúrás 151, a nagyhortobágyi 410, a vérvölgyi 181, a nádudvari 440, a

nagykrösi 238, a kalocsai 206 m mélységben érte el a fels pannoniai

alemelet üledékeinek kövületes, fels határát. Pávai Vájná ezt a min-

denesetre figyelemre érdemes jelenséget azzal magyarázza, 17 hogy a

410 m-es nagyhortobágyi pannoniai korú fauna fels határa geofizikai

minimumban van s viszont az ettl 24 km-nyire fekv geofizikai maxi-

mumban, Vérvölgynél, már kiemelkedve, 181 m-ben találjuk a pannoniai

rétegek kövületes fels határát.

17 Pávai Vájná F.: A magyar állami földgáz-petroleumkutatás eredményei.

Különl. a Természettud. Közlöny 1927 áprilisi számából. Budapest. 1927. 27. old
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A kett között — a. várvölgyi fúrástól a nagyhortobágyi felé —
haladó s a diluviális rétegeken megállapított redzési tengelybe es

hajdúszoboszlói fúrásnál pedig a legmagasabban, 151 m-ben kapjuk a

pannoniai kori rétegek fels határát.

Pávai Vájná a jelzett három kút szelvényében a pannoniai kori

képzdmények fels határát felül bitumenes agyag, középen zöldes

agyag és alul barnás homokréteggel vonja meg s ez a szelvény többi

tagjától petrográfiailag is élesen megkülönböztethet hármas réteg a

nagyhortobágyi fúrási szelvényben 594, a hajdúszoboszlóiban 112, a

várvölgyiben 198 m mélységben jelentkezik. A fent vázolt rétegek föl-

hajtását, ha nem is egy szintmagasságban, de híven követi, feltnen

megegyez mélységbeli eloszlással, az ismertetett legfels pannoniai

kori fauna.

Kívánatos, hogy mennél gazdagabb és jobb megtartású faunát

gyüjtsünk össze az Alföld pannoniai kori képzdményeibl, mert nem

szabad elfelejtenünk éppen az alföldi artézi kutakból elkerült fauná-

nál, hogy annak viszonylagos gazdagsága — amire pedig bezáró réte-

geik korát és helyzetét alapítjuk — nemcsak a gyjtések tartamától,

de az esetleg gazdag faunás rétegeket egyáltalában nem, vagy csak

rosszul kiaknázó fúrótechnika fogyatékosságától is függ.

ADATOK A BUDAI- ÉS A GERECSEHEGYSÉGI TRIÁSZ
ISMERETÉHEZ. I. R.

Irta: Vigh Gyula dr.*

.4 Budai hegység. A Budai hegység triász-idszaki képzdményei

már régidk óta sok vitára adtak alkalmat, ámde gyér kövülettartalmuk

miatt korbeli és rétegtani megismerésök csak lassan haladt elre.

Az eddigi irodalom és az újabb, részint saját, részint mások gyjtésébl

származó kövületek alapján legújabban Kutassy Endre dr. adott e

képzdményekrl összefoglaló áttekintést, itt tehát e tekintetben csak

az munkájára utalok.
1 Kutassy részletesen taglalja munkájában a

budavidéki triászt s az egyes elfordulások képzdményeit a kövület-

leletek, analógiák vagy települési viszonyaik alapján különböz szin-

* Eladta a Magyarhoni Földt. Társulat 1927 június 1-i szakiilésén.

1 Kutassy E. : Boitráge z. Stratigraphie u. Palaeontologie d. Alpinen Trins-

Schirhten i. d. Vnigebung v. Budapest. Földt. In.t. Évk. XXVII. köt., 1927.
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tekbe sorolja. Bármennyire nagy haladást is jelent s minden elismerést

megérdemel Kutassy munkája, megoldva és véglegesen tisztázva a buda-

vidéki triász kérdése — amint különben ezt maga is mondja — még

mindig nincsen s az egyes különálló rögök geológiai hovatartozandósá-

gát külön-külön, az egyes rögökbl gyjtend kövületeknek kell el-

dönteniök. Különösen áll ez a fdolomit típusú dolomitra, mely nem

tartalmaz szarukövet, mely fölismerését és rétegtani besorolását meg-

könnyítené.

Egyik rögre vonatkozó ilyen részletadattal óhajtok jelen soraim-

ban a budavidéki triász megismeréséhez ón is hozzájárulni. Egyik leg-

utóbbi kirándulásom alkalmával ugyanis nagy meglepetéssel észleltem,

hogy a Hármashatár heg y—M átyáshegy gerincének
összes dolomitelfordulásai mind a s z a r u k ö v e s

féleséghez tartoznak s nem a ladini diploporás dolomithoz,

amint azt Ferenczi föltételezte,
2 sem pedig a Vadaskert szarukmentes

karni dolomitjához, mint amelyhez Kutassy sorolta (1. c. 116. [12.]

old.), legkevósbbé azonban a norikumi fdolomithoz, mint amely jelzés-

sel a legújabb felvételek alapján készült és most kiadásra kerül f-

városi földtani térkép jelmagyarázatában szerepel.

A szaruköves dolomit általában vastagpados, tömött, világos

barnásszürke, sokszor vöröses árnyalattal. A szaruk kisebb-nagyobb

lencsék vagy ágas-bogas kiválások alakjában fordul el, elbbi esetben

a rétegzdés irányában, utóbbiban teljesen rendszertelenül helyezkedve

el. Több helyen vékonyabb-vastagabb szarukréteget észleltem.

Ezen szaruköves vastag dolomitpadok közé helyenkint vékony-

pados, táblás, st lemezes — egészen márga külsej — finomszem íí,

tömött dolomitrétegek települnek, melyek ugyancsak szaruktartal-

múak. Ilyen közbetelepülést észleltem a Farkastoroktól D-re fekv
mellékgerinc DK-i homlokán a sétaút mellett és a Hármashatárhegy

csúcsán, ahol a A melletti lövészárok föltárásában sok lingulát
tartalmaz, amelyek részben a Lingula tenuissima BnoNN-fajjal azono-

síthatók, részben a BiTTNER-tl ábrázoltakhoz hasonlóak, 3 egy alak

pedig valószínleg újnak bizonyul.

Bár a lingulák nem is határozzák meg a rétegek pontos korát,

annyit mégis lehetvé tesznek, hogy segítségükkel közvetve a Hármas-

határhegy—Mátyáshegy-gerinc szaruköves dolomitjait úgy korban,

mint fáciesben az ördögorom és a Csiki hegyek egyéb, újabban meg-

2 Ferenczi 1.: Adatok a Budakovácsi hegys. geológiájához. Földt. Közi. 1925.

LV. köt. 205. old.

3 Bittner: Lamellibranchiaten d. Alp. Trias. Abh. d. k. k. G. R. A. Bd. XVIII.

11890. Taf. XXXIX. Fig. 27., 28. Pag. 130.
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talált
4 elfordulásaival, de különösen az elsével egybevessük és azono-

sítsuk. Az ördögormon Lörenthey 3 ugyanis már 1907-ben megtalálta

a lingulákat s a vékonytáblás dolomitrétegeket, viszont a szaruköves

dolomitnak a korát a Schafarzik 12
professzor által gyjtött Ostrea

montis-caprilis Ki.ipst. sp. a karni emelet fels, Tropites subbulatus

szintjében jelöli meg és az fi-i Alpok Opponitzi dolomitjai-
v a 1, illetleg a D-i Alpok tori rétegeivel állít ja párhuzamba. Ezen
fáciesbeli egyezés alapján tehát a Hármashatár-
h e g y—M átyáshegy szaruköves dolomitja is akarni
emelet legfels részébehelyezend, ahová — Hofmann-

nak a Vadaskert szarukmentes dolomitjából gyjtött karni kövületei

alapján — már Kutassy is sorolta, a közel szomszédság révén azt

gondolván, hogy a Hármashatárhegy—Mátyáshegyi dolomit is szaruk-

mentes fácies.

Szarukmentes dolomitot a Viharhegy—Hármashatárhegy—Mátyás-

hegy gerincélén és K-i lejtin csak a Hánnashatárhcgy 497 A csúcsától

ÉNy-ra es els kis kopár csúcson találtam igen kis kiterjedésben,

valamint a Viharhegy 449 <> DK-i lejtjén lev bevölgyelés É-i oldalán,

a lejtn haladó sétaút mellett, ahol murvás dolomit van feltárva,

amelyet a sétaút kavicsolására fejtenek is. Ugyanitt, a Viharhegy D-i

nyergében hatalmas törés harántolja a fgerincet, melynek K-i lejtjén

Schréter 6 megfigyelése szerint a szaruköves mészk is kibukkan a

dolomit fekvjében. Ezen murvás, szarukmentes dolomit itteni helyze-

tének, valamint szintbeli hovatartozandóságának eldöntése még további

vizsgálatokat, helyszíni bejárást igényel. Itteni helyzete alapján úgy

tnik föl, mintha a szaruköves fedjében feküdnék, amikor egy árnya-

lattal fiatalabbnak kell lennie ennél.

Amikor az elmondottakban a talált kövületek révén ismét a Budai

hegység egyik leghatalmasabb rögcsoporf ozatát fölépít s nagy felszíni

elterjedési! képzdményének a korát sikerült habár közvetve is meg-

állapítani, nem mulaszthatom el, hogy föl ne említsem azt a szembetn
ellentmondást, amely a Budai hegység triászképzdmónyeit illetleg

az utóbbi évek kormegállapításai és a legújabb fölvételek alapján

készült, nemsokára kiadás alá kerül fvárosi földtani térkép korjelzése

között fönnáll.
7 A készül térkép eddig csak norikumi fdolomi-

tot tüntet föl, anélkül, hogy azokat a területrészeket, melyeknek ladini

* Vendl A.: Reambuláció Budaörs környékén. Földt. Int. 1917— 19. évi jel. 43. o.

3 Lörenthey: Vannak-e juraidszaki rétegek Budapesten? Földt. Közi. XXXVII.

{1907. évi.) köt. 364. old.

6 Schréter Z. szóbeli közlése és a térkép jelzése után.
7 A másolás alatt módomban állott a térkép megtekintése.
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vagy karni kora kövületek alapján többé már kétségbe nem vonható-

megfelelen elkülönítené.

Kétségtelen, hogy a nagy függélyes elterjedési!, egyforma kifejl-

désül, de különböz korú dolomit vagy dachsteinmészk szétválasztása

a terepen sokszor teljesen lehetetlen, mégis, ahol egyes különálló rögök

képzdményének a korát kövületekkel sikerült megállapítani, ott a tér-

képen is fel kell azt tüntetnünk.

Ammon 8 már 1878-ban (!) kétségbevonja Hofmann kövületei alap-

ján a Vadaskert dolomitjának norikumi korát s azon nézetének ad ki-

fejezést, hogy az a raibli korú-, a csigás és Diplopora annulata Schafh.

tartalmú dolomitok pedig még mélyebb szinteknek felelnek meg. Ugyan-

ekkor a hidegkúti Várhegy mészköveit a fdolomit szintjébe helyezi!

Arthaber9 1907-ben Hofmann kövületei alapján ugyancsak a karai

emeletbe helyezi a Vadaskert dolomitját. Vadász már 1913-ban meg-

kezdett gyjtései óta és a fauna feldolgozása alatt hirdette, majd

1920-ban publikálta10 is megfigyeléseinek eredményeit, gazdag kövület-

anyaga alapján megállapítván, hogy a Budapest—pilisi dachsteinmész-

kövek a norikumi, a fekv dolomitok pedig ennek megfelelleg a karni

emeletbe tartoznak. Hasonlóképen már 1920-ban állapítja meg fauna

alapján Pálfy 11
is a budavidéki dachsteinmészkövekrl azok norikumi,

st részben karni voltát. Schafarzik12 professzor már 1921-ben publi-

kálja ördögormi leletét (Ostrea montis-caprilis Klipst. sp.), melynek

alapján megállapítja a szaruköves dolomit fels karni korát; Schréter'

fölvételei alkalmával észlelte a Hármashatárhegy szaruköves dolomit-

ját s megállapíthatta az ördögormival való egyezését, tehát karni

voltát-; Kutassy 14 1925-ben a Kis-Gellérthegy dolomitjából sorol föl

karni faunát, legújabb munkájában pedig Pia 1 ' széleskör vizsgálatai-

nak eredményeire támaszkodva, a Diplopora annulata elfordulása

alapján sok dolomit ladinba tartozandóságát szögezi le, mégis, mind-

ezek ellenére a különben jól körülhatárolható, különálló, nem is nagy

8 Ammon L.: Gastropoden d. Hauptdolomites d. Alpen. Abh. d. zool. mineralog.

Vereins zu Begensburg. 1878, München. Pag. 40.

" Arthaber: Lethaea geogn. II. Mesozoiküm. 1. Bd. Trias. pag. 430.

10 Vadász: Die stratigr. Stellung d. Dachstoinkalkes in d. Umgebung v. Budapest.

(Herausgeg. v. Ethika. Vorlauf. Bericht. Budapest, 1920.)

11 Pálfy M. : Tengeralatti forráslerakódások a bp.-i triászkorú képzdményekben.

Földt. Közi. 50. köt. 1920. 14. old.

12 Budapest székesfváros legújabb geol. térképezésérl. Matti, és Terin. -tud. Eri.

XXXIX. Bp. 1920. 181—198. old. (187.)

13 Szóbeli közlés.

14 Kutassy E. : A Budavidéki triász. Földt. Közlöny. 1925. LV. köt. 234. old.

15
.T. Pia: Die Siphoneae verttcillatae vöm Karbon bis zr Kreide. Abh. Zoob-

Botan. Ges. XI. Wien, 1920.
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és önmagukban egyféle kzetbl álló rögök dolomitja a térképen ma is

egyformán mint norikumi fdolomit szerepel s tudtommal, mint ilyen

kerül átmásolásra a kiadásra szánt 1 : 25.000-es lapokra is?!

Ezzel az észrevétellel csak a figyelmet szeretném a térkép kiadása

eltt fölhívni arra, hogy a gyakorlatban nem az rögzül, nem az válik

közismertté, ami a magyarázó szövegben van, hanem amit a térkép

föltüntet s hogy ma már anakronizmus Buda vidékén általánosítva nori-

kumi fdolomitot emlegetni és föltüntetni még akkor is, ha esetleg a

terepen nem választható el a már bebizonyítottan karni dolomit a még

be nem bizonyítottól!

S ugyanez áll a dachsteinmészkre is, melynek kövületekkel meg-

állapított norikumi korával szemben rhatiumi kora mellett egyedül a

Koch Antal 16
által ismertetett Megalodus am.pezzarms Horn. szólna,

viszont ennek lelhelyét nem ismerjük s még ha ismernk is, kérdés,

hogy tényleg jellemz alakja-e a ihatnék. Dönt tényeznek a kor meg-

határozása tekintetében tehát semmiesetre sem tekinthet. S minthogy

a Budai hegység távolabbi részeiben, a Pilisben, az esztergomi rögök-

ben és Gerecsében
17

is a dachsteinmészk mind nagyobb tömegére sikerül

kimutatni annak norikumi korát, míg a rhati dachsteinmészk elterje-

dése mind szkébb körre s kis kiterjedés elszigetelt elfordulásokra

szorítkozik, helyesebb a norikumi dachsteinmészkövet általánosítani a

rhátivel szemben, mert egyrészt közvetlen a karai dolomitra települ,

másrészt, mert az Alpokban is a norikumi dachsteinmészk az uralkodó,

úgy vastagság, mint felszíni elterjedés tekintetében és mivel a negatí-

vumok is inkább a norikumira utalnak.

2. Gerecse-Pilish egy s é g. Ez év március havában Vadász

E.-tl néhány darab diploporás kövületes dolomitot kap-

tam, melyet Bicskétl Nv-ra, óbarok-puszta mellett a „Szerdik" nev
domb É-i lejtjén gyjtött. A Szerdik a Szaár községtl közvetlenül

É-ra emelked Nagyhegy NyK-i irányú mellékgerince, melyet a szom-

szédos rögökkel egyetemben vastagpados dolomit alkot s mely a régi

térképeken — köztük Liffa Aurél minden elismerést megérdeml
pontos kartirozású kézirati lapján is — a régi fölfogásnak megfelel-

leg felstriász norikumi fdolomitként szerepel.
18 Leírásában ugyan

16 Koch Antal: l'Jjabb földtani és slénytani megfigyelések a Budai hegységben.

Földi Közi. XLT. (1911.) köt. 546. old.

11 Vigh: Földtani jegyzetek a Gerecse-hegysógbl. Földt. Int. 1920— 23. évi jel.

61—63. old. 1925.
16 Liffa: Jegyzetek Mány és F.-galla vidékének agrogeol. visz. Földt. Int. 1905.

évi jel. p. 191.

— : Megjegyzések Haff Z.: „Adatok a Gorecso-hcgys. sztrat. és tekt. viszi" mun-

kájához. Földt. Int. Évk. XVI. köt. 1907.
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már megemlíti, hogy a gyarmati, szomori és lófingatói dolomit színét

illetleg eltér a többitl.

A szaári Nagybegy tömege a Szerdikkel és az ÉK-re fekv Ló-

fingat ó-heggyel annak a nagy peremtörésnek a vonalába esik, melynek

mentén a Vértes K-i folytatása a mélységbe süllyedt és amely a szerte-

szakadozott alapbegység romjaiként kimered triászrögök mentén

Gyermely, Szomor, Leányvár vonalában a Pilisig (Cserepesi völgy)

nyomozható.

Ezen törésvonal mellett bukkannak felszínre a környék legidsebb

rétegei: a csákberényi — sajnos, közlebbrl még nem tanulmányozott
—- kövületes raibli mészk, 19 a gyeraielyi Vöröshegynek karni-nori kövü-

letes dolomitja,20 nemkülönben a Pilis-hegység raibli mészköve21
és dolo-

mitja22
a Cserepes-völgyben. Közelfekv tehát a gondolat, hogy az ezen

törésvonal csapásában föllép dolomitok mind idsebbek, raibli, vagy

legalább is a karni-norikum határán fekvk. Ezt megersítik a gyjtött

anyagból kiszabadított alábbi kövületek.

Diplopora sp. ind.,

Myophoria cf. inaequicostata Klipst. sp.,

Myophora sp. ind (aff. carvirostris Schloth. sp.),

Megalodon sp. ind. (aff. rimosus Münst. sp.),

Myophoricardium lineatum Wöhrm. Pleuromya ? ambigua Bittn.

Ezeken kívül a Földtani Intézet gyjteményében találtam még

néhány meghatározatlan kövületet, melyet 1868-ban a környékrl

Koch Antal gyjtött.

Óba r ok-puszta melll

:

Diplopora sp. ind.;

Myophoria sp. (cf. inaequicostata Klipst. sp.)

:

Myophoria sp.

;

Purpuroidea Taramellii Stopp.

A Szomor határában lév Somodor-puszta melll gyj-
tött anyagban pedig egyéb, közelebbrl meg nem határozható Gastro-

poda- és kagylótöredéken kívül

Myophoriopis sp. ind. (ex aff. lineata Münst. v. Rosthorni BouÉ)

volt felismerhet.

Itt említem meg, hogy Somodor- és Óbaro k-puszták melll

19 Schréter: A budai hegyek legrégibb képzdménye. Földt. Közi. XXXIX. (190‘1.)

köt. 401. old.

30 Vígh : Esztergomvidéki triász. Földt. Közi. XLIV. (1914.) köt. 572. old.

31 Schafarzik: Jelentés az 1883. év nyarán a Pilis-hegységben eszközölt földtant

részi, felv.-rl. Földt. Int. 1883. évi jel. 91. old.

33 Schréter és Vígh még nem közölt észlelése.
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kövületeket els ízben Winkler B.
23 említ (habár Koch A. fönti gyüj-

íése korábbi idbl [1868] származik is), Chemnitziákát és Myophoria

Whateleyae v. Buc.h sp. (= inaequicostata Klipst. sp.)-t (!) sorolván

föl belle s ezek alapján a felstriászba (!) helyezi a Somodor-óbaroki

dolomitokat az addigi rhátiumi emelet helyett. A gyarmat-
pusztai Góréhegyrl és a gyermelyi V ö r ö s h e g y r 1

pedig Hantken24 már 1871-ben említ myophorákát és chemnitziákát,

melyek alapján a dolomitokat is — bár fenntartással — a fels-

triászba sorolja.

Az a dolomit, melyet Koch Antal óbarok-puszta melll gyj-

tött, teljesen azonos a Vadász gyjtötte darabokkal, talán csak egy

árnyalattal vörösesebb, ellentétben a Sodomor-pusztaival, mely sötétes-

szürke s legalább is a rendelkezésemre álló kis darabban nem tartalmaz

diploporát. Eltér az óbarokpusztai dolomit a közeli gyermelyi Vörös-

hegy dolomitjától is, viszont hasonló a Bakony felskarni-alsónóri-

kumi diploporás dolomitjához. Ezekrl a Veszprém-Hajmáskér körüli,

hasonló formákat tartalmazó diiplopórás dolomitokról azonban már

Laczkó Dezs25
kiemeli, hogy azok egy része még a karni emeletbe

tartozik, minthogy fölöttük biztos raibli nyomokat talált. Kiemeli

még, hogy ezen alsó, mélyebb dolomitszintekben a myophoriák a leg-

gyakoribbak26
s ugyanezt észlelhetjük az óbarokpuszta-vöröshegyi

dolomitoknál is.

Faunánk túlszegényes és gyengébb megtartású, semhogy vala-

mely nagyterjedelm összehasonlítás alapját alkothatná. Annyi azon-

ban határozottan megállapítható, hogy a felsorolt — kbelek, vágj' le-

nyomatok alakjában megmaradt — kövületek többsége a karni eme-

letre jellemz s még a közelebbrl meg nem határozható alakok is a

karni emelet alakjaihoz hasonlók.

A Myophoriá-kát a cnstatá-k csoportja képviseli s általában az

inaequicostata, vestita, Goldfussi és picta rokonságába tartoznak.

A M. inaequicostata Klipst. jellemz cassiáni alak. Ennek az É-i Alpok-

ban a délitl többé-kevésbbé eltér alakja ismeretes a Bakony fels

márgacsoportjából és a Veszprém körüli karni-norikumi -fdolomit aljá-

ban is ugyanez az egyenl bordázatú válfaja fordul el, amelyet most

23 Winkler: A Gerecse- és Vértes-hegység földtani visz. Földt. Közi. XIII.

köt. 1883. 289. old.

24 Hantken: Esztergom barn ászénterm. földt. visz. Földt. Int. Evk. I. 1871. 51. old
2,5 Laczkó D.: Veszprém városának és tágabb környékének geol. leírása. Bal.

tud. tan. eredm. I. köt. 148. old.

28 Frech ugyanezt állapítja meg a kapott anyag alapján. Üj kagylók és brach. .

.

Bal. tud. tan. eredm. I. köt. I. rész. Pál. függ. 3. old.
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Óbarok-puszta környékérl is sikerült kimutatni. Frech27 ugyan a

Croda Dallago norikumi dachsteinmészkövébl is említi ezt a fajt, de

ezen kbeleknek e fajhoz való tartozása fölöttébb kétséges. A M. Gold-

fussi Alb. sp., a legfels kagylós mészk és keupcr alakja, elfordul

a Veszprém körüli fdolomit alsó (karni ?) diploporás részében, nem-

különben az óbarokpusztaiban is és azok idsebb voltára utal. A kis

Megalodon sp. ind a raibli-cassiáni rétegek kis alakjaival rokon. A Myo-

phoricardium lineatum Wöhrm. a raibli carditás rétegek
egyik legjellemzbb alakja óbarok-pusztáról három pél-

dányban került el. Sajátságos, hogy' az Alpoknak ezt a gyakori alak-

ját, melyet eddig karainál fiatalabb rétegekben nem találtak, a Bakony-

ból még az Alpokéval megegyez márgás fáciesben, a fels márga-

csoportban sem sikerült kimutatni, nemhogy a dolomit fáciesben, ellen-

ben nagy egyedszámmal fordul el a csvári rögök márgás fáciesében,
28

melynek egyik vezéralakja s amely éppen megszabott füg-

gélyes elterjedése következtében rétegeink he-

lyét is a karni emeletben jelöli ki. A Pleuromya (?)

ambiguá-1 Bittner29 a veszprémi „PribékkerF legfels dolomitos

márga rétegeibl írta le. Egy ehhez nagyon hasonló alakot, a Pleuro-

mya (?) Loeschrnanni-1, melyet különben azonosnak s összevonandó-

nak is tartok az ambiguáxal, Frech 20 aRátótmelletti Papod-
hegy diploporás dolomitjából írt le s azonkívül is több hely-

rl került el. Ez tehát egy hosszabb élet faj, mely a lombardiai

Alpok fdolomitjából leírt fajokkal (Pl. lato Pár.) rokon, de korhatá-

rozó értéke nincs.

A gasteropodák közül az egyedül meghatározható Purpuroidea

Tnramelii Stopp. sp. az egyetlen faj, melyet eddig csak a norikumi eme-

letbl ismerünk s melynek legközelebbi elfordulása éppen a mária-

remetei Reme te szoros n o r i k u m i dachst-einmészköve,
ahonnan Vadász 31

és Kutassy32 egyaránt említik. Ügy látszik azon-

ban, hogy els fellépése már a karai emelet fels részébe esik.

A Somodor-puszta melll származó Myophoriopis sp. (ex aff.

Rosthorni BouÉ, v. lineata Münst.) ugyancsak a raibli rétegekre utal.

27 Frech : Üj kagylók ... 46. old.

28 Vadász: Duna halparti idsebb rögök. Földt. Int. Evk. XVIII. 1910. 116.

146. old.

20 Bittner : Bakonyi triász lamellibrachiaták. Bal. tud. tan. eredin. 1. k. 1. r.

Pál. függ. 5. old. 8. tábla. 14. ábra.

:’° Frech: j kagylók... 47. old. 76. szöv. ábia.

,1 Vadász: Stratigr. Stcllo d. Daehsteinkalkes . . . 3. old. 1920.

:12 Kutassy: — Alpine Triassehichten . . . Földt. Int. Évk. Bd. XXVII. 1927

159. old.
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A dolomit faunájában tehát kifejezetten raibli rétegekre jellemz

és csak azokban elfordulók mellett olyanok is vannak, melyeknek

elterjedése a norikumba is fölnyúlik, vagy eddig csak onnan ismerete-

sek, ami indokolttá teszi, hogy a S z e r d i k d i p 1 o p o-

rás kövületes dolomitját a ka mi legfels, a nori-

kummal határos részébe helyezzük.
Amint kövületleletek alapján az eddig kizárólagosan norikuminak

tartott fdolomitról mind több helyen bizonyul be annak karni, vagy

legalább is alsó norikumi volta — anélkül, hogy a fdolomitnak helyen-

ként a rhátikumig való fölhúzódását kétségbe akarná vonni (1. pilisi

és bakonyi Avicula contortá-s rétegeknek dolomitból való kifejldését)

- azonképen gylnek a bizonyító adatok arra vonatkozólag, hogy

a Gerecse-Pilis hegységek d a c li s t e i n m é s z k ö v e i a

Budai hegy ség beliekhez hasonlóan a norikumi
emeletbe helyezend k, s csak igen kis rész tarto-
zik az Alpok rhaiikumi ú. n. fels dáchsteih-
mószkövével egy szintbe. Kövületek alapján már pár évvel

ezeltt leszögeztem ezt a megállapításomat.33 Azóta a Nagy-Gerecse-

hegy É-i oldalán, a dolomitpadokkal váltakozó dachsteinmész fölött

fekv mészkrétegekbl több még meg nem határozott kagyló és csigán

kívül a Worthenia Escheri Stopp. sp. két töredékes példányát, a Nagy
Gerecse Ny-i lejtjén, közel a tethöz a Megalodon Gümbeli Stopp.

egy példányát gyjtöttem. Az Öreg Kovács-hegy dachsteinmészkövébl

Liffa Aurél Megalodus Böckhi Hoern. és M. cf. Lóczyi Hoern.

említ.
34 Magam a Kecskekrl, a Nagy Gerecsérl, Fé-

ké t ek r 1, a T a r d o s i Gorbáról, Kis G o r b á r ó 1, B o rs-

hegyrl, Halyagosról s még számtalan helyrl gyjt t-

tem a mészkbl diploporákat. Mindezen említet

t

kövületek pedig az illet rétegek norikumi voltát
kétségtelenné teszik.

Sc.hréter Z. a Pilishegy D-i végén, a dolomit fölötti lejtrészen,

hever dachsteinmészkbl kistermet Megalodon-okát gyjtött,

melyek ritka jó megtartásúak. Ezek közül egy példány a Megalodon

Seccoi Pár. (= Lóczyi Hoern.) jobb teknjének bizonyult, a többiek

egy új fajt, Megalodon n. sp.-t képviselnek, mely a Bitruncati-k

csoportjába tartozik s ez küls elválasztó bélyege a M. Laczkói-tói,

melyhez egyébként nagyon hasonlít. Ugyanezt az új fajt meghatáro-

zatlanul megtaláltam a Földtani Intézet gyjteményében a sümegi

33 Vigh : Föleit, jegyzetek a Gereese-hegységbl. Földt. Int. 1920—23. évi jel.

61—63. old.

34 Liffa: Megjegyzések Staff: A Gerecse liegys. .. . Éyk. XVI. köt. 7. old.
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Szlhegy alsó, diploporás dolomitjából Myoconchá-k és Worthenia

Escheri Stopp. sp. társaságában, norikumi kora tehát kétségtelen s

ennek alapján a Pilis hegy dachstein mészkövének
norikumi korát is bebizo nyitottnak veszem.

De norikumi a B i e 1 a- és Veik a-S kai a-B a r o s t á s-

h e g y és a velk összefügg rögök dachsteinmészköve is,

melyek hasonlóképen csupa apró, vókonyhéjú megalodonokat tartalmaz-

nak s amelyek — mint arról ScHRÉTERrel együttes bejárásunk

alkalmával újólag meggyzdhettünk — nem a Feketehegy,
F e

h

é r k Pteria contorta Portl. sp. tartalmú alsó r há-

ti u m i lumaschellás rétegekre települnek, hanem
azokéval éppen ellenkez d ti léssel, vet mentén
mellettük fekszenek.

Hellyel-közzel, egyes kis elszigetelt elfordulások-
ként, kis vastagságban (5— 10—15 m) és kis felületi
elterjedésben megvannak a rhátiumi dachsteinmész-
köve k is.

35 Ezeket azonban egy-két 10—20 cm vastag szürke agyagos

palás réteg választja el a. fekv norikumi dachsteinmészktl. S míg

a fekv mészk -rétegek alig tartalmaznak kövületeket s akkor

is csak kis, vékonyhéjú megalodonokat, gyroporellá-
kát, apró c s i g á k a t, addig az agyag felett fekv p a-

d o k nagy mennyiségben zárják magukba a nagy megalodonták
és d i c e r o c a r d i u m o k kbeleit legtöbbször úgy, hogy a héj helyét

szürke-, vagy vörösagyag, vagy márga tölti ki s héjas példány be-

nyomását keltik. A Lábatlan melletti Pocköi mészkfejtbi már ko-

rábban fölemlítettem36 az itt gyjtött nagy megalodonta-anvagomból

a Megalodon Tofande Hoern. var. grgphoides Gümb.-I és a dicero-

cardiumokat, mint amelyeket általában mint a rhátre jellemz alakokat

említenek az Alpokból, különösen a Hallstatt melletti Echerntalból.

A dachsteinmészk közé települi mészkpalás agyagrétegeket haj-

landó vagyok a Szentgál környéki márgás rhátiumi rétegekkel pár-

huzamba állítani s bennök — Laczkó ÜEZSnek36
a szentgáli rhá-

tiumi rétegekre vonatkozó nagyon helyes megállapításával egyetértve

— hasonlóképen az északi Alpok rhátiumi kifejldésében Stur és Art-

HABERtl megkülönböztetett három öve közül az átmeneti öv képzd-

ményeit látni, melyekben azonban már a mészkfácies jut túlsúlyra.

A megalodontás fels dac-hsteini mészkövek azonban még mindig

csak a rhátium alsóbb részét képviselik s nem nyúlnak föl a liászig,

35 Vigh: Gerecsc-hegys. Évi jel. 1920— 23-ról. (1925.) (Dorogi Nagy kszikla tetején.

Baj ó ti öregk D-i oldalán, Pockon. Bagoly-völgy két oldalán a „Vörös hídnál“ [Stitt],

Kecskekövön.)
M Laczkó D.: Veszprém városának... L. c. p. 185.
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mert a liász alsó rétegei, ha nem is mindenütt, de legtöbb helyen (Teke-

hegy, Asszonyhegy, Gorbák) már abradált, egyenetlen felületié tele-

pülnek, dachsteinmészkrepedéseket töltenek ki, akárcsak az Alpokban

(Hierlatz stb.), amit csak a területnek a triász végén történt legalább

is részleges szárazzá válásával tudunk megmagyarázni.

A triászképzdményeknek ez a korokra való tagolása nemcsak el-

méletben, hanem a gyakorlatban, a térképezésnél is keresztülvihet,

aminthogy Gerecsehegységi felvételeimnél az említett kövületleletek

és ismertetbélyegek alapján a rhátiumi és norikumi dachsteinmész-

követ már elválasztva tüntettem föl s valószínnek tartom, hogy rész-

letes bejárásnál — legalább közelít pontossággal ez a dolomitoknál

is keresztülvihet lesz.

ÚJ PARALLELEPIPEDUM-FAJ A HELEMBAI FELS
OLIGOCÉNBL.

Parallelepipedum Schafarziki nov. sp.

írta: Horusitzky Ferenc dr.

— Egv táblamolléklettel a kötet végén. —

A SCHAFARZIK FERENC DR. és SzONTAGH TAMÁS DR. Ul*ak 1878-Í

gazdag gyjtésébl származó helembai felsoligocén-faunából telegdi
Roth Károly dr. úr szívessége folytán az rfrca-félék családjába tar-

tozó rendkívül ritka Parallelepipedum subgenus egy új képviselje
került kifogástalan példányokban kezeimhez. Ezen subgenus rendkívül

ritkasága, morfológiai, paleobiológiai, st esetleg paleográfiai és

sztratigráfíai jelentsége késztettek arra, hogy ezt az új alakot, hazánk-
ból az els Parallelepipedum-fajt

,

faunatársaságából kiragadva
mutassam be.

A subgenust Klein 1753-ban állította fel. A sensu strictu Arei-

dáktól elssorban azáltal tér el, hogy míg azoknál a záros perem
az állat hossztengelyével párhuzamosan halad, addig a Parallel -

epipedum-féléknél az állat testét diagonálisan szeli át, továbbá
abban, hogy e subgenus alakjai a záros perem, mint tengely, körül el-

csavarodott, torziós formát mutatnak. E subgenus típusa az Arca

(Parallelepipedum) tortuosa. L. recens-faj, mely a Filippini-szigetek

mellett él a pacifikus óceánban. Ugyanitt és a kínai tengerben otthono-

sak a subgenus többi recens alakjai is, a Parallelepipedum tortum Lk.

és a Parrallelephpedum semitorsuvi Lk. A subgenus legidsebb fosszilis

képviseljét az Arca (Parallelepipedum) Kurracheense D’Arch fajt
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szerzje az indiai nummulitikumból írja le .

1 Európából, az észak-

olaszországi oligocénbl Sacco Parallelepipedum Kurracheense var.

Italica néven a fenti faj egy változatát ismerteti .

2 Ugyancsak az

északolaszországi oligocénbl írta le Rovereto Parallelepipedum

Isseit
,

3 Maver pedig4 Arca Bustica néven a subgenus egy-egy kép-

viseljét. Nyugaton a bordeuxi öböl burdigaliai emeletébl Tournuer
,

5

majd Cossmann és Peyrot 8
a Parallelepipedum Gratiloupi Tourn.-

fajt írták le. Ez a faj e subgenus legfiatalabb képviselje Európa

harmadkori képzdményeiben. Fosszilisan tehát e nemnek mindössze

négy faját és egy varietását ismerjük. A helembai alak ezek számát

egy jól jellemzett fajjal gazdagítja. E fajt dr. Schafarzik Ferenc.

megyetemi ny. r. tanár úr tiszteletére P ar all ele pipedv m
Schafarzik i-nek nevezem el.

A Parallelepipedum Schafarziki az eddig ismert fosszilis és recens

rokonainak legtöbbjétl elssorban jóval nagyobb alakjával és vaskos

teknivel tér el. A ketts tekn inkább hengeres, kevésbbé lapos, élei,

bemélyedései legömbölyödöttebbek, mint ahogy ezt a genus típusánál,

a Parrallelepipedum tortuosum L.-nál találjuk. A búb lapos, széles és

csak kevéssé emelkedik ki. A teknk mells pereme lekerekített, a hátsó

ferdén letompított. Az alsó perem a torzió következtében S alakot

mutat. A búbtól a letompított hátsó perem alsó sarka felé mindkét tek-

nn egy-egv él halad, mely a bal teknn, bár mindinkább legömbölyödve,

egészen a hátsó peremig követhet, a jobb teknn ellenben a perem

közelében elirxscdik. A jobb teknn az alak elcsavarodottsága az él

mögött, a tekn közepe táján, gyenge bemélyedést hoz létre, mely az

éllel együtt mosódik el mindinkább a hátsó perem felé. A teknk felüle-

tét srn álló, részben kettéosztódó bordák díszítik, s ezeket szabály-

talan közökben gyengébb, majd ersebb növekedési vonalak keresztezik.

A teknknek az él és a zárosperem közötti szárnyán bordákat nem talá-

lunk s a jobb tekn egyéb részein is csak egészen elmosódottan lépnek

fel. A bal teknn általában a bordiák, a jobb teknn pedig a növekedési

1 D’Arc.hiac f.t J. Hatme: Deseription dós animaux fossiles du group nummu-

litique do l’Inde. Paris, 1853. 263. old. XXII. tábla. 4., 4/a., 4/b. ábra

- Sacco: 1. Molluschi di terreni terziarii dél Piemonte etc. XXX. rész 153. old

XXIX. tábla. 14. ábra.

3 Rovereto: tllustrazioni dei Molhischi fossili tongriani etc. 1900. 78. old.

YI. tábla. 3. ábra.

* Journal de Concli. 41. kötet. 50. old. II. tábla. 3. ábra.

5 Journ. de Conch. 22. kötet. 304. 1. X. tábla. 3. ábra.

u Cossmann, Peyrot: Conchiologie neogenique de l’Aquitaine. Act. Soc. Lilin.

LXVI. köt. 1912, 310. old. X. t. 5. ábra.
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vonalak uralkodnak. Az area. aránylag elég magas s a búb alatt tompa-

szögben összefutó bordák (6—8) borítják. Ezeken kívül jó megtartású

példányok areáján a záros peremmel párhuzamosan futó finom vonalzás

is látható. A fogak a búb alatt igen gyöngék, függlegesek, kifelé mind-

két irányban nagyobbodnak és a tekn belseje felé konvergálnak. A záros

perem alatt a teknk mells részén egy-egy kerek kisebb, hátsó részén

egy-egy elliptikus nagyobb izombenyomat látható. A köpeny szélének

benyomata sugarasan rovátkolt. Az ábrázolt példány méretei a követ-

kezk: hosszúság 73 mm, magasság a búbnál 305 mm, a záros perem

hátsó részén 29 mm. A ketts tekn vastagsága az élek közepénél, a

záros peremre merlegesen mérve 31*5 mm. Ennél azonban valamivel

nagyobb példányok töredékei is kerültek el a lelhelyrl. Egy ilyen

töredék héjvastagsága a hátsó él közepi' táján 7 mm.
Nagyságban alakunkhoz a bordeauxi Parallelepipedum Grateloupi

Tourn. áll legközelebb, amennyiben ez Touknuer szerint 90 mm hosszú-

ságot és 36 mm magasságot is elér. Ell csszerén elkeskenyed és

kihegyesed alakjával, a zár és a teknk belsejének bélyegeivel azonban

ez a faj is nagymértékben különbözik a Parallelepipedum Schafarzikitl,

mely a subgenus többi fajától már lényegesen nagyobb, vaskos tekni

és azokétól eltér arányai által is jól külön tartható.

Alakunknak, mint általában az egész Parallelepipedum sub-

genusnak, morfológiáján elssorban a sajátságos torziós forma a fel-

tn. Az állat elüls vége a hátsóhoz képest mintegy 90°-al el van jobb-

ról balra csavarva. Az ilymódon elállott torzió, az állat lapát-szérén

kiszélesed, ferdén letompított, vés alakban kiképzdött hátsó széle,

kiválóan alkalmasaknak látszanak arra, hogy a kagyló testét hátsó

végével, balról jobbra irányuló forgó mozgással, a tengerfenék iszap-

jába fúrja bele. Ezt látszik megkönnyíteni a díszítés elemeinek a két

kagylón való eloszlása is, amennyiben az állat testének hátsó része,

egészen a teknkön végighúzódó ólig bordázatlan, s a bordák az egész

jobb teknn háttérbe szorulnak. Általában tehát a fúrás közben a súr-

lódásnak ersebben kitett kagylórészleteken, illetve ott, ahol ez az álla-

tot fenti mozgásában gátolná, szorul a bordás díszítés háttérbe.

A kagylók egyes alakjain észlelhet héjtorzióval Daqué is foglal-

kozik a gerinctelen állatok összehasonlító alaktanát tárgyaló mvé-
ben.

7 A torzió extrém példáit a Pensylvániai karbonból származó Spiro-

domus insignis-en és egy alsószilur Technoporus-on mutatja be s a

torzió célját szintén a fúró életmódhoz való alkalmazkodásban látja.

Mindkét faj, éppen úgy, mint a Parallelepipedumok , taxodont, melyek-

7 E. Daqué: Vergleirhende hiologiseho Formenlmnde dér foss. mederen Ticre. Ber-

lin, 1921. 442. old.

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1!»27.
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nél tehát a torzió a törzsfejldés folyamán hasonlóképen létrejött

morfológiai és alkalmazkodási jelenség lehet.

Bár a Parallelepipedumok recens képviselinek életmódjára nézve

nincsen közvetlen megfigyelésen alapuló adatunk, kétségtelennek tar-

tom, hogy a fent kiemelt bélyegek, különösen pedig az állat testének

elcsavarodása, az iszaplakó, fúró életmódhoz való filogenetikus alkal-

mazkodás szép és jellemz esetét tárják elénk.

A subgenus törzsfájának, a fajok közötti filogenetikus kapcsolat-

nak megállapításához a rendelkezésünkre álló adatok, sajnos, még nem
elegendk. Az eddig ismert alakok kis száma, és ezeknek a különböz
szintekben földrajzilag szétszórt elfordulása, még nem nyújt erre

nézve kielégít támpontokat. Európai idsebb paleogenünkbl a suli-

genus képviseli, melyekben felsoligocén fajunk seit kereshetnénk,

hiányzanak. A legidsebb idetartozó fajt, az Arca (Paralielepipedum

)

Kurracheense D’ARC.H.-t D’Archjac és Haime az india nummulit fiúim-

ból írják le. Az indopacifikus régió tengerében a nem tovább élt, ameny-

nyiben recens alakjai itt a Filippini szigeteknél és a kínai tengerben

még ma is megtalálhatók. Legfiatalabb európai fosszilis képviselje e

subgenusnak a Paralielepipedum Grateloupi Tourn., a bordeauxi

bourdigalienbl. Ettl kezdje az európai mioceénbl Paralielepipedum ot

nem ismerünk és nem ismerjük recens alakjait a mai Földközi -tenger

faunájából sem. Tournner e subgenust az európai harmadkori tenge-

rekbe keletrl bevándoroltnak és a közvetlen tengeri kapcsolat meg-

szakadásával kihaltnak tartja. Tény az, hogy eddigi adataink szerint az

oligocén-miocén határ közelében a Parallelepipedumok eltnnek medi-

terrán vidékeinkrl.

Miután a mi paleogenünkben hasonló viszonyok uralkodhattak,

mint a mai pacifikus tengernek azon részén, melyet a kínai tenger és a

Filippini szigetek környéke foglalnak el, e subgenust úgy foghatjuk fel,

mint amely a pacifikus régió ezen területéhez hasonló fizikai és klima-

tológiai viszonyokhoz alkalmazkodott. Ezzel egyaránt magyarázható

hiánya a mai mediterrán vidékek magasabb miocén és recens faunáiból

és továbbélése az indopacifikus régió területén, egészen a mai idkig.

Miután a mi miocénünk tengere faunájában és fizikai sajátságaiban már

a mai Földközi-tenger karakterét mutatta, ki kellett pusztulnia, vagy el

kellett vándorolni innen a pacifikus karakter paleogén tenger viszo-

nyaihoz ersen alkalmazkodott fajoknak, amint a tenger mediterrán

karaktert öltött. Az indopacifikus régió tengere, mely még a mai napig

is megrizte, mondhatnánk, paleogén karakterét, a Paralielepipedum

subgenus képviselinek, mint pl. a nummulinák egy ma már elég ritka

alakjának is, napjainkig menedéket adhatott.
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A subgenus sorsa, természetesen a faunák egyéb alakjainak

hasonló irányú tanulmányozásával kapcsolatban, talán a paleogen-neogen

határ kérdésére nézve is adhat használható szempontokat.

Végezetül ezúton is hálás köszönetét mondok Telegdi Róth
Károly dr. egyetemi m.-tanár úrnak, hogy e szép és érdekes új faj

leírását számomra lehetvé tenni szíves volt.

ADATOK A TOKAJI HEGYSÉG HARMADKORI
ERUPCIÓINAK KORVISZONYÁHOZ.

— Elzetes közlemény. —
Irta: Pálfy Móric dr.

— A 9. rajzzal. —

A ra. kir. Földtani Intézet 1914. évi jelentésében a Pálháza környé-

kén lev erupciós területrl kimutattam, hogy azon a harmadkori erup-

ciók sorrendje és kora felülrl lefelé

a következ:

1. Piroxénandezit (szarmata

vagy pontusi korú).

2. Riolit, felül vörös, alul hor-

zsaköves (szarmatakorú)

.

3. Piroxénandezit (felsömediter-

ránkorú, esetleg átnyúlt a szarma-

tába is).

4. Riolittufa (felsömediterrán-

korú).

Liffa Aurél a m. kir. Földtani

Intézet 1920—1923-ról szóló jelenté-

sében ugyanezt a sorrendet állapí-

totta meg Telkibánya környékén is,

az ott nem szerepl 4. sz. riolit-

tufa kivételével, míg Hoffer András
a Tisza IstvánTudományosTársaság

kiadványai II. kötetében Geológiai

tanulmány a Tokaji-hegységbl cim
dolgozatában némi eltéréssel, amire

még visszatérünk, a hegység egész

keleti részére kiterjesztette.

1925—1926-ban alkalmam volt a hegység középs részén Holló-

házától Erdhorváti—Regéc környékéig azt a kb. 10—12 km széles

sávot részletesen tanulmányozni, amelyen a zöldköves kzetek elfor-

dulnak. E vizsgálataim alapján ezen területen nemcsak a fennebb meg-

9. rajz. A Pálháza melletti Somhegy

környékének geológiai térképvázlata.

(Redukció után !) 1:75.000.

1 = piroxénandezit (pontusi?), 2 = vörös
riolit (szarmata), 3 = horzsaköves riolit

(szarmata), 4 = perlit, 5 = riolittufa

(szarmata), 6' = szarmata agyag és

mészk, 7 j== piroxén-andezit (f. medi-
terrán), 8 = piroxénandezit tufa, breccia

és konglomerát (a Köszörpatakban f.

mediterrán kövületekkel).
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állapított erupciókat mutathattam ki, hanem sikerült azok számát
újabb tagokkal is szaporítanom.

Addig is, amíg alkalmam nyílik ennek a hegységsávnak vulkánoló-

giai viszonyait részletesebben ismertetni, az alábbiakban röviden köz-

löm vizsgálataim újabb eredményét. Eszerint felülrl lefelé a következ
erupciókat lehetett itt megkülönböztetni, megjegyezve, hogy a dlt.

számok a pálházakörnyéki megfelel erupciókra vonatkoznak.

1. Biotitos dacit. Bizonytalan korú.

2. Piroxénandezit lávatakaró. Bizonytalan korú.

3. (1.) Piroxénandezit. Szarmata vagy pontusi korú.

4. Amfibolos andezit. Szarmata vagy pontusi korú.

5. Amfibolos trachit. Szarmata vagy pontusi korú.

6. (2.) Riolit. Szarmatakorú.

7. (3.) Piroxénandezit. Felsmediterránkorú.

8. (4.)-nak következne a felsmediterrán riolittufa, amit azonban

a szóbanforgó területen nem lehetett kimutatni.

1. A biotitos dacit normális állapotban a regéd Várhegyet

alkotja, ahol a 3. sz. piroxénandezit erupcióját töri keresztül. Kor-

viszonyát a 2. sz. andezit lávatakaróhoz nem lehet megállapítani. Erup-

cióját hatalmas gevzirmködés követte.

2. Piroxénandezit lávatakaró, normális állapotban. A gönci Nagy-

patak gerincén kezddik s a kimagasló hegygerinceket borítva Erd-
horvátiig nyomozható, D felé lassanként mind alacsonyabb térszínre

nyúlva le. Alsó széle északon kb. 600 m, délen 350 m tengerszín feletti

magasságában van. Világosabb és sötétebb szürke, a déli részen gyakran

vörhenyes, apró porfiros kzet. Nagyobb részben a 6. sz. riolitot, kisebb

részben vagy a 3. vagy a 7. sz. piroxénandezitet, törte át és takarja.

Úgy a 3., mint a 7. sz. piroxénandezit a normális lávatakaró alatt sok

helyen zöldkövesedve van (gönci Nagypatakban a Sertéshegy alja, Kis

Tokártet-Szárhegy között, Regéeke, Megyoróska, Erdhorváti kör-

nyéke) .

3. (1.) Piroxénandezit, részint zöldköves, részint normális álla-

potban; helyenként kevés tufával (Kis Tokártet Ny-i oldala). Apró-

porfiros vagy tömör, fekete, vagy zöldesfekete kzet; Hollóháza kör-

nyékén a normális kzet gyakran vörös szín s ilyenkor majdnem közép-

porfiros. A 6. sz. riolitot áttöri a pányoki Hasdadpatakban több telér

alakjában, Hollóházától D-re a vízválasztó gerinc É-i oldalán több

erupeióban, továbbá a Fehérhegyen, a Senypatakban, a gönci Nagy-

patakban a Sertéshegy alját alkotva, az óhutai völgy bal oldalán több

erupeióban (Kis-Bekecs), a Gergelyhegy K-i nyergétl 1) felé men
völgy mentén, a regéci Várhegy alatt a K-i oldalon stb. stb. Az 5. sz.

amfibolos trachitot áttöri a telkibányai Zsófia-bányában.
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4 . Amfibolos andezit több-kevesebb piroxénnel s néha kevés korro-

dált kvarccal. Vörös szín, részben zöldköves, középporfiros kzet.

A 6. sz. riolitot áttöri a telkibányai Jóhegyen, a Veresvízi tárna szája

mellett, a 7. sz. piroxénandezitet áttöri az Andrásbányán felül a völgy

bal oldalán. Átmeneti tagnak tekinthet az 5. sz. amfibolos trachittól a

3. sz. piroxénandezithez.

5 . Ambfibolos trachit több-kevesebb, helyenként igen sok (Gyep-

hegy) piroxénnel is és igen gyéren kvarebeágyazással. Vörös szín,

középporfiros, néhol zöldköves, az érctelérek mellett kilúgzott és el-

kvarcosodott. Mindenütt a 6. sz. riolitot töri át, mint a telkibányai

Kányahegyen két erupcióban, a Rózsadombon, az Andrásbánva szájá-

val szemközt lev kis kúpon, az Andrásbánya és Máriabánya között a

Medvehegyen, a hollóházai gyárhoz D-rl men völgy felsbb részén.

Legdélibb elfordulása a regééi Várhegytl K-re van.

Átmeneti tagnak tekinthet a 6. sz. riolittól a 4. sz. amfibolos

andeziten át a 3. sz. piroxénandezithez.

(>. (2.) Riolit, uralkodólag lithoidos, mélyebb részén igen sok per-

litfolyással; alján tufával, amiben Liffa Aurél a Gönc melletti sza-

badföldön szarmatakorú kövületeket talált. A 7. sz. piroxénandezitet

világosan áttöri Telkibányától ÉNy-ra a Nagy- vagy Ballahegy D-i

gerincén; lávája és tufája igen sok helyen borítja a 7. sz. piroxénande-

zitet, pl. Tclkibányától EK-re a Sinka lejtjén, az Andrásakna melletti

völgyben, a Gyepühegy Ny-i alján, az óhutai völgyben (Cserkút patak

torkolatánál), Mogyoróskától D-re, Erdhorváti mellett stb. stb.

7. (3.) Piroxénandezit (felsmediterrán), sok tufa- és lávaképzd-

ménnyel; igen gyakran zöldköves. Rendesen apróporfiros vagy tömör,

sötétzöld vagy egészen fekete kzet, de Óhuta-Középhuta és Erdhor-

váti környékén sok helyen majdnem középporfiros, vörös szín kzet.

Az utóbbi helyen ebbe a csoportba való tartozását megersíti a több

helyen felette lev riolitláva (pl. Középhután a Soltészhegy déli lej-

tje). Fölötte rendszerint a 6. sz. riolit, vagy közvetlenül a 2. sz. nor-

mális piroxénandezittakaró fekszik.

8. (4.). A felsmediterrán riolittufa — mint már említettem — e

területen hiányzik.

A piroxénandezitek között helyenként amfibolt tartalmazó is talál-

kozik, és pedig úgy a 2. sz. normális lávatakaróban (Mogyoróska:

Mocsárka, Erdhorváti: Tyukász), mint a 7. sz.-ban is (Óhuta:

Zabarla), st talán a 3. számúban is, ha ugyan ideszámítható Holló-

házától Ny-ra a Koromhegy déli lába. Ezek az amfibolos piroxénande-

zitek semmiesetre sem azonosíthatók a 4. sz. alatt felsorolt piroxéneket

is tartalmazó amfibolos andezitekkel s nem sikerült megállapítani, hogy
vájjon önálló erupcióknak tekintendk-e, vagy pedig csak olyan láva-
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folyásoknak, amiknek kémiai összetétele némileg eltér a piroxénande-

zitekétl.

Említettem már, hogy Hoffer András a hegység keleti részén a

Pálháza környékérl tlem megállapított erupciósorrendet némileg meg-

változtatta, amennyiben a Makkoshotykán látott viszonyok és a

Kovácsvágási Köszörpatak szelvénye alapján a felsmediterránkorú

riolittufába (els felsorolásban 4. sz.) még egy piroxénandeziterupciót

iktat közbe1
. Én ezt az új tagot a Köszörpatak szelvényében felismerni

nem tudtam, mert én itt másnak láttam a települést, mint ahogy azt

Hoffer leírása és 4. szelvénye feltünteti, azért e helyen nem látom be-

bizonyítva a felsmediterránkorú riolittufa között az andezitbreccia

jelenlétét.

Hosszabb magyarázat helyett közlöm a Somhegy és Köszörpatak

környékének térképvázlatát. Ebbl kiderül, hogy Hoffer 4. szelvénye,

ami ÉNy-DK-i irányban van a patak mentén, tehát a vonulatok csapá-

sának irányában fektetve, nem tüntetheti fel híven a geológiai viszo-

nyokat, különösen ha tekintetbe vesszük, — amit Hoffer helyesen

hangsúlyoz, — hogy az ottani köviiletes andezitbreccia települése vilá-

gosan nem látható. így történhetett meg, hogy ugyanazon riolittufa —
ami tulajdonképen a kövüíetes andezitbreccia alatt van — a szelvény

bal oldalán, helyesen, az andezitbreccia alatt , a jobb oldalán, helytele-

nül. az andezitbreccia fölött van kijelölve.

A mellékelt térképvázlatról kitnik, hogy a Somhegy keleti olda-

lát szegélyez piroxénandezit alján és a felsmediterrán riolittufa fölött

a Köszörpataktól egészen a Kemencepatakig megvan az andezittufa,

konglomerát és breccia, teljesen ugyanabban a helyzetben, mint a

Köszörpatakban. Ily települési viszonyok mellett a szelvényt nem

ÉNy-DK-i, hanem K-Nv-i irányban kell fektetni, hogy helyes képet

kapjunk. Ekkor a szelvényen azt látnok, hogy a mediterrán riolittufa

fölött következne a kövüíetes andezitbrecciaréteg, ami azután a völgy

jobb oldalán lev andezit alá húzódik be, éppen úgy, mint északabbra a

Bohar és Poca között az andezitkonglomerát.

Röviden ki kell itt térnem még egy dologra. Hoffer munkájának

8. oldalán ugyanis olyan tévedésemrl emlékezik meg, amii én leírása

után sem ismerhetek el tévedésnek. Idézett jelentésemben ugyanis két-

ségbevontam Szádeczky Gyula* azon megállapításának helyességét,

mintha a Somhegy keleti széle mentén lev andezitek között egy fiata-

labb és egy idsebb erupciót lehetne megkülönböztetni és a tle fiata-

* Szádeczky Gyula: Sátoraljaújhelytl északnyugatra Ruda-Bányácska és

Kovácsvágás közé es terület geológiai és kzettani tokintetbn. (Földtani Közlöny.

XXVII. köt, 1897.)
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labbnak tekintett (p. 278, 279) Kulin-Gyöngyös-Poca-Bohar erupcióit

is ugyanolyan korúnak (felsmediterrán) vettem, mint a Malompatak

felé es hegylejtkön lev andeziteket, amiket Szádeczky az elbbiek-

nél idsebbeknek tekint (p. 278), mert a szarmatarétegek reátelepültek.

Hoffer ebbe valami tévedésemet, vagy talán inkább csak félreértése-

met akarja belemagyarázni s azzal akarja a kérdést tisztázni, hogy

Szádeczky nem ismervén a szarmata riolitokat is áttör piroxénande-

ziteket, azokkal nem is hasonlíthatta össze a Somhegy keleti szélén

levket. Azt hiszem, hogy itt csakugyan félreértés van, de a Hoffek
részérl, mert arról van és volt szó, hogy a Malompatak felé es hegy-

lejtn lev andezitek idsebbek-e a Kulin-Bohar andezitjeinél, vagy -

mint Szádeczky állította — az utóbbiak fiatalabbak? Én azt állítot-

tam, hogy mindkett egykorú, még pedig a Pálháza környékén lev
azon idsebb andeziterupcióhoz (felsmediterrán) tartoznak, amiket

Szádeczky is idsebbnek vett. Most azonban igazán nem tudom, hogy

vájjon nem tévedek-e, amikor HöFFER-nek alábbi kijelentését úgy értel-

mezem, hogy a szóbanforgó erupciókat is egykoriaknak tartja. Hof-

fer ugyanis azt mondja: „Szádeczky az általunk nála másodiknak vett

inroxénandeziteruyciónak. mint láttuk , két. egy idsebb és egy fiata-

labb tagját különbözteti meg li

(p. 8.).
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Az Elephas primigenius, Bl.-nak egy régi lelete Medgvesen.

Irta: Schafarzik Ferenc dr. t.

1907-ben az Erdélyi Medence gázterületeit beutazva, Medgyesen
Schuster Frigyes gyógyszertárában faldísz gyanánt, egy fiatal Elephas

primigenius jól megtartott állkapcsát láttam. Benne ült még a két tej-

fog, de a hátulról elre tolódó ersebb zápfogak által az alveolákból

már félig kinyomva. Ez a felette érdekes példány még a múlt század
vége felé került Schuster Fr. édesatyja birtokába, aki neki elmondotta,
hogy e darabot egy felhszakadáskor a Maros mosta ki a város fölötti

kavicsterraszból. Kegyelettel rizte e darabot az utóbbi tulajdonosa is.

—
-
„Medgyest“ felsorolja ugyan Koc.h Antal „A magy. korona orszá-

gai kövült. gerinces állatmaradványainak rendszeres átnézete“ c. munká-
jában (1. A m. orv. és term.-vizsg. XXX. vándorgylésének inunk. 1900.

évf. 526. 1), de nem ismertette az elfordulás közelebbi adatait, ame-
lyek abból a szempontból jelentsek, mivel az említett terrasz pleisz-

tocén (diluviális) korái bizonyítják.

Csonka-Magyarország els sója.

írta: Pávai Vájná Ferenc dr.

Trianon köz tudomás szerint egyéb bányáink mellett elvette összes

sóbányáinkat is s így máról-holnapra nekünk, akik a háború eltt az

egész Európát elláthattuk volna konyhasóval, az utolsó grammig kül-

földrl kell azt beszereznünk. Ez a tétel egymaga mintegy évi 60 mil-

liárd papírkoronával terheli meg külkereskedelmi mérlegünket, amelyet

csökkenteni minden magyar embernek kötelessége.

Addig, amíg a. csonka ország Mármaros felé tekint keleti részén,

ahol a ksó kutatása geológiailag és geofizikailag indokoltnak látszik,

a szükséges mélyfúrási munkálatokra egyszer sor kerül, örömmel kell

üdvözölnünk a hajdúszoboszlói kincstári mélyfúrás jódos-sós hévvizét is.

A pénzügyminisztérium szénhidrogénkutatásait szolgáló hajdú-

szoboszlói mélyfúrás, amelyet sík Alföldünkön tisztán a pleisztocén-

rétegek tektonikus boltozatán (brachyantiklinális) telepítettem meg,

1080 m mélység körül mintegy napi 4000 kbm földgázzal együtt 1600

percliter 74 fokos jódos-sós vizet tárolt. Éppen a balneológiailag hézag-

pótló forró sós víz értékes volta indokolja, hogy a lefelé fokozódónak

mutatkozó rnethan- és olajgázok további feltárását egy már folyamat-

ban lév második mélyfúrással kíséreljük meg.
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A hévvíz Bodnár debreceni professzor elemzése szerint a követ-

kez sókat tartalmazza:

Natriimichlorid (NaCl) 2-9955000

Natriumhydrocarboaat (NaHCOs) 1-6697000

Natriumcarbonat (NaíCOs) 0-1468100

Calciumhydrocarbonat Ca(HCO,3)2 0-0728000

Magnesiumhydrocarbonat Mg(HC03)a 0-0104690

Ferrohydrocarbonat FetHCOsh 0-0343900

Manganhydrocarbonat Mn(HC0s) 2 0-0000193

Kaliumbromid (KBr) 0-0248400

Kaliumjodid (KJ) 0-0083900

Kaliumch'.orid (KC1) 0-0210800

Lithiiunchlorid (LiCl) 0-0011850

Natriummetasilicat (Na^SiCh) 0-0863000

Natriummetaborat (NaBOa) 0-0121200

Metabórsav (HB02 )
0-0113800

Aluminiumsulphat AlafSOOs 0-0100600

Alumániumchlorid (AlCls) 0-0424000

Organikus anyag 0-0162000

5-1636433

Eszerint, bár jóval hígabb oldat, mint a. tengervíz, amint bemutat-

hatom, egyszer bepárologtatással, egy kissé barnás-sárga carbonátok-

kal és bróm-jódsókkal kevert konyhasót nyerhetünk, amelynek mennyi-

sége az évente termelt vízben mintegy 3800 vágón. Az elemzés bizo-

nyítja, hogy ennek a sókeveréknek 2

/ :<-a konyhasó.

Könny kiszámítani, hogy csak bizonyos hányadáig is kitermelve,

,a vízzel együtt feltör földgázzal és kinyerhet henergiával, illetve

fagyasztás, szél és napmeleggel bepárologtatva mint fürdsó, illetve

konyhasó és jód-brómsó, milyen értéket képvisel, amikor egy kg
konyhasó bolti ára 5000 korona s káliumjodid kg-ját 1,000.000 koroná-

val fizetik, pedig ez utóbbiból 7000 kg van az egész évi vízmennyiségben.

Természetesen nem gondolhatunk az összes oldott só kinyerésére,

db ha ennek csak egy századrészével számolunk, akkor is a kinyert

konyhasó és jódsó értéke 1.320,000.000 korona. Ha ehhez hozzáadjuk
a földgáz és henergia értékének megfelel 1434 vágón magyar szén

árát, kereken 4.000,000.000 koronát s ennek csak felét használjuk ki,

a hajdúszoboszlói hévvizes gázkút, a fürdvíz értékének elhanyagolásá-

val is, évente mintegy 3.320.000.000 korona érték nyersanyagot nyújt

a megcsonkított országnak.

Nem a geológus feladata, hogy ennek a fúrás kerti-költségét egy év

alatt is bségesen fedez nemzeti vagyon gazdaságos kihasználásának
módozatait kidolgozza. A geológus ezen a téren már nagy részben meg-
oldotta feladatát, amikor reámutatott, hogy hogyan és hol lehet meg-
állapítani Alföldünkön azokat a helyeket, ahol földgázt és forró sós-

vizeket tárolhatunk, legfeljebb azt kell még hangsúlyoznom, hogy úgy
Hajdúszoboszlón,' mint az Alföld sok más brachvantiklinálisán óriási,

majdnem korlátlan mennyiségben van meg ezáltal a sós hévvíz tárolá-

sának a lehetsége. Ez pedig úgy balneológiái, mint gyógysó- és konyha-
sótermelés szempontjából megszívlelend és szomorú gazdasági viszo-

nyaink között nagyon fontos nemzetgazdasági feladat elé állítja tech-

nikusainkat és nemzetgazdászainkat.
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Adatok Kolozsvár legfiatalabb üledékeinek ismeretéhez.

Irta: Szádeczky K. Elemér dr.

1922 nyarán Kolozsvártól nyugatra a Szamos völgyében a víz-

mvek vezetsége több fúrást létesített. A IV. sz. fúrásban szárazföldi

csigákat találtak, melyek meghatározás végett hozzám kerültek. Az
eredményeket alábbiakban közlöm.

A fúrás, melybl a csigák származnak, a „Zöld sapka“-fogadótól
DNy-ra, a Kolozsvár—Szászfenesi országút mellett 200 m-re történt.

A fúrás szelvénye a következ:

0—0 -80 m : humusz (0*80)

,

0'80—2‘30 m : sárga homokos agyag (1-50),

2
-30—6-10 m : barna kavicsos homok csigákkal (3-80).

6‘10—6*70 m : barna agyagmárga (0‘60),
6’70—7*00 m : humusz (csigatöredékekkel) (0

-

30)
7

-00—8-70 m : barna agyag (csigákkal) (U70).
8*70—9’OOm : kék márga (0*30),

9‘00— m : kavics, a fels részén homokos.

A fajokat, elfordulási körülményeiket és gyakoriságukat (példány-

szám) alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Elfordulás
mélység

(m)

Hyalina
nitens

Mich.

Fructicicola

strigella

Drap.

Helix
lutescens

Rossm.

Helix (Cepaea)
vindobonensis

Fér.

Campylea
banatica

Partsch.

Eulota
fruticum

Mül.

Chordrula
tridens

Mül.

Succinea
oblonga

Drap.

2 í 5 2 i í 2 — —
2—35 í

-
1 3 —

i 3 2

5

8

í

í

5

1 1

8 —

Összesen* 8 19 14 7 í 19 3 2

A Succinea oblongát és Chondriila tridenst tartalmazó 2—3*5 m-es

szint barna homokja rokonságot mutat a Kolozsvár környékén, a városi

terrasz tetején több helyütt is található magdalénkorú lösszel. (Lásd:

dr. Tulogdy János: Kolozsvár környékének pleisztocén képzdményei,
Erdélyi Irodalmi Szemle, II. [1925], Kolozsvár.) Azonban a fajok,

valamint megtartási állapotuk is mutatja, hogy az egész 9 in vastag

üledékcsoport, mely a Számos-völgy talpát a mai vízszint magasságától

kezdve hatalmas területen fedi, a legfiatalabb kor lerakódása. Ugyanis
a fúrás telepítésének helye 358 m t. sz. f. magasságban van, ettl

200 m-re a Szamos vízszintje 350 m magasságban. Megersíthetjük
tehát azt a megállapítást, hogy a „Szamos a városi terrasz keletkezése-

kor egészen a mai szintjéig vágódott be és azután kezdte lerakó mükö-

dését“. E lerakódás a legfiatalabb sétatéri terrasz keletkezésével együtt

tehát már az alluviumban történt.

A meghatározatlan mélységbl elkerült példányokkal eg\ütt.
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BEYSCHLAG—SCHRIEL: Kleine geol. Karte von Európa. (Preus-

sische Geol. Anstalt Berlin 1925.)

Nagynev tiszteletbeli tagtársunknak, BEYSCHLAG-nak, mint egyik

társszerznek a nevét is viseli homlokán a fenti, érdekes, kisméret
(1 : 10,000.000) kartográfiai munka és már ezért is kötelességünk vele

foglalkozni. De tárgyi szempontból is érdemes és célszer, mert úgy
a térkép, mint pedig különösen az átnézetességét lényegesen növel
tektonikai fedlapja igazán jó áttekintést nyújt az újabb geológiai

irodalomban egyre jobban eltérbe nyomuló, oknyomozó és földfejldési

összefüggésekkel foglalkozó kérdések tanulmányozásánál, ami különö-

sen a kezdknél nagyon fontos.

Az erélyes vonásokkal rajzolt, lényegre leegyszersített tektonikai

fedlapon rögtön plasztikusan szemünkbe tnnek földrészünk fszerke-

zeti részei: az északon lev seurópa, a balti pajzzsal és az orosz

táblával s az ezeket körülvev Uralidák, Caledonidák és Variscidák,

valamint a két utóbbi közé ékeld armorikai hegyrendszer-maradvá-
nyok; — délen pedig a fiatal Európát alkotó Alpidák, az euráziai hegy-

rendszer itteni képviseli és az általok körülzárt régi maradványok,
smagok, masszívumok.

A jó élénk tónusokban tartott geológiai térkép Ny-on és É-on
nagy pontossággal és elég részletességgel tünteti fel a képzdményeket.
Helyenkint még a mezozoós és paleozoós porfirokat is. megkísérli széjjel-

választani, de persze a dolog természeténél fogva másutt sokkal nagyobb
és lényegesebb eltéréseket se bír figyelembe venni. Így van a vetkkel is:

a Rhne, Rhein és az oslói (Cristiania) árok, vagy a német föld sok
egyéb elég apró vetje szépen ott van, de már pl. a Judikária-vonal ki-

maradt, nem is szólva természetesen a magyarországiakról. Mindez
természetesen — legyünk igazságosak — bizonyos tekintetben érthet
is, de semmiesetre sem válik a munka elnyére, mert hiszen minden
néven nevezend összefoglalásnak az értékelés tekintetében igyekezni

kell közös nevezre hozni a részleteket és le kell tompítani az egyenlt-
lenségeket az összevonásban.

így különösen hazánk ábrázolásában tnnek szemünkbe hézagok
és aránytalanságok; bár akad ilyen másutt is. De mikor a részletesen

kidolgozott Uralt, Kaukázust vagy a Balkán részeit látjuk, amelyek
mégis csak exotikum számba mennek az Európa szívét alkotó magyar
föld mellett, még sem eshetik jól nekünk, hogy míg amott a legújabb
teóriákat is tekintetbe vették már, nálunk pedig még az ismételten
megersített tényeket is kihagyták vagy elrajzolták. Ugyanis a mi
viszonyainknál voltaképen az aránylag igen jó internacionális európai
geológiai térképet kellett volna alapul venni, amelynek egyik f-
szerkesztje Beyschlag volt s amelynek magyarországi részét a 900-as
években a magyar szakférfiak oly aprólékos gondossággal és nagy pon-
tossággal dolgozták ki a szerkesztbizottság részére. S ez így is jelent

meg. Ezt véve alapul, kellett volna az azóta megjelent újabb megálla-
pításokkal kiegészíteni, a kis mérethez képest leegyszersítve, össze-
vonva; de a jellemz dolgokat kiemelve, ahogy az a Ny-i részeknél meg
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is történt. De nálunk oly alapos kihagyások történtek, hogy sok helyt

alig maradt valami és olyan ers elrajzolások, hogy a térkép majd
száz esztendvel veti vissza a földünkrl való ismereteket.

így pl. a Dunántúli Középhegységünk — pedig elég változatos fel-

építés — jóformán csupa mer triászra van leegyszersítve, mintha
valami, felvidéki karsztplató volna; nyoma sincs a paleozoósnak, a

bakonyi júrának, a kréta- és világhír eocénrétegekbl irmagul se látni,

holott Ny felé, de még a Kaukázusban is az egyes mezozoós formáció-

kat széttagolják; a párizsi medencében pedig a krétán lev eocénpöttyö-

ket is ki tudják tüntetni, aminek pedig már az általános áttekintés

szempontjából kevés teteje van, holott nálunk a kihagyottak nélkül

ugyancsak hamis fogalmat alkot a néz. A bazaltok zöme se a Balaton-

ból buggyan ki, hanem Ny-ra a Kis-Alföld peremtörésein; pedig hát
errl speciális térképek, munkák jelentek meg, amelyek nem ismerése,

nem lehet mentség.

Az els alp-kárpáti gyrdéseknek a központi masszívumhoz hozzá-
préselt maghegyeit az irodalmon kívül, az összefoglaló térképek is jól

feltüntették. Ennek a vidéknek ez a jellemz vonása, mért kellett hát
ezeket kaotikusán összecsapni, hisz a geológiai térképnek az a célja,

hogy a szerkezeti viszonyokat is feltüntesse, ha schematizálva is, a kis-

méret térképnél, de semmiesetre sem az, hogy a tényeket megmásítsa.

így azután igen feltn a Középhegységünk ÉK részébl a ki-

hagyott pest-nógrádi és zempléni szigetek hiánya. Erdélyt ismer szak-

társaink is méltán vethetik a térkép szemére egyebek közt a persányi

hegységnek, a mezozoikumnak elsüllyesztését s hogy a Hargita és a

szatmári hegyek közt a vulkánikus koszorúnak igazi, még a kristályos

tömegeket is áttör részei kimaradtak, ellenben az erdélyi medence É-i

peremén lev vékony tufabetelepülésekbl egész kis, szerkezeti ,,pót-

koszorú“ lett. Az erdélyi Érchegységben pedig nem az áttör vulkánok
termik az aranyat, hisz ezeknek nyoma sincs ott; hanem a krétaüledék.

A borsodi Bükkhegység irodalma is már évtizedek óta kimutatta, hogy
ott csak triász van a karbonon és nem júra s a térkép, azért is csak

júrát rajzol. Pedig hát az irodalmat is illik áttanulmányoznia annak, aki

azt akarja, hogy munkája haladást jelentsen. De itt még új összefoglaló

térkép is jelent meg 1923-ban — Lóczv-é. — Mindezeket számba nem
venni, az olyasféle, mint a „Graeca sunt, non leguntur" álláspont.

Arra a pszichológiai következtetésre kell jutnunk, hogy a mi sz
Beyschlag tagtársunknak csak a nevét kölcsönözték ki már itt, hiszen

az internac-ionális Európa térképénél igazán gondos precizitással

járt el. A kényes és nagy gondosságot igényl leegyszersítést azonban
aki, vagy akik csinálták, illetve akik ezt revideálták, nem jártak el

egészen úgy, ahogy ezt a német alaposságtól méltán elvárhattuk volna.

És ezért, az jól felfogott érdekükben is, nagyon célszer volna, ha ezt

a térképet legalább a II. kiadás eltt elküldenék Társulatunknak vagy
a Földtani Intézetnek — ahogy kellett is volna a próbalevonatot —
az észrevételek és rektifikáció végett, mert hiszen ezt a kartársi szíves-

séget egy magyar ember sem tagadta, volna meg tlök; már csak azért

sem, mert jól tudjuk, hogy ezek az olcsó térképek (14 márka) eljutnak

a világ minden zugába, amit az internaeionális nagy térkép, ára miatt,

nem tehetett meg; és így sok-sok ezer ember kezébe kerülve, ez is fogja
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terjeszteni, még földünkrl is, a valóságnak meg nem felelt . Még a mi

kiadványainkat is ezzel fogják lecáfolni. Tehát nem olyan ártalmatlan

kis dolog ez, mint amennyire az els pillanatra látszik, még a mi szem-

pontunkból sem.

Pedig hát a mi geológiai irodalmunk kilencven százalékban németül

is megjelent, de úgy látszik, hiába! Ezek után persze ne csodálkozzunk,

ha a kevés tapasztalati, de annál több spekulatív alapon készült kár-

páti Überschiebung-teória ott kísért a Kárpátokban s hogy a kárpáti

hegyeink között (a tektonikai lapon) ott van a Vepor is, a régi Yaris-

cida-maradvány; st egyik-másik fiatal vulkánsorunk is kárpáti redvé
lépett el. S azon se csodálkozunk, hogy az erdélyi medencében valami

spekulatív fantazmagória alapján, egy kalap alá véve Biharral, ott

vannak ábrázolva a kárpáti redk. Holott a gyrdések lezajlása után

keletkezett fiatal medence még fiatalabb rétegeire — mégis nagy poéti-

kai hysteron proteron volna ráfogni — a természettudományban —

,

hogy ezek egyszerre gyrdtek volna fel a Kárpátokkal. S a bihari

középhegységet irodalmunk eddig Variscida-maradványnak tekintette, s

most egyszerre, csak úgy kurtán-furcsán, kárpáti red lett ebbl is?

A kombinatív tektonikai lapon pedig, ha az euráziai hegyívek közé

beékeldött smagok a Balkánon és Kis-Ázsiában masszívum számba
mennek, akkor miért nem lehet a teljesen analóg, magyar mag is az?
Itt középhegységet jelölnek, holott ez a név csak egy kisebb részletre

áll meg. Erre a szintézist csináló tektonikusnak magától is rá kellett

volna jönnie, annál is inkább, mert irodalmunkban Schafarzik, Schré-
ter, Vendl Aladár, a két Lóczy, Pávay és mások is már ezt egyes

részleteire kimutatták és Prinz rendszerbe is foglalta, hogy ez is épp-

oly masszívum, bels mag (Tisia-tömb), mint a többiek s rajta a hegy-

roncsok régi, fként variscida-maradványok s a kisebb-nagyobb meden-
cék csak berogyások, másodlagos fiatal jelenségek. Ugyanez áll a Thyr-
renisre is (ahol szintén csak valami középhegységrl van szó) és az
Adriai is, továbbá a francia Central-plató, a központi spanyol tábla-

terület megfelel részének fel nem tüntetése tekt.onikailag hiányt, kol-

lisziót jelent. Ellenben a kis Ebró-Becken feltüntetése már fölösleges

valami, mert ez másod-harmadrend jelenség, ennél nagyobbszabású
dolgok is tucatszámra maradtak ki a térképrl.

Más hiány és összeütközés is akad. Mint modern munka nem jelzi

pl. a nagy Orosz és Balti táblán észlelt, nagy TJralida-redket, amelyek
persze így nagy összeütközésbe kerülnek a Donyec-területen rajzolt

„szubkaukázusi“ vagy miféle redkkel!
Vagyis a térkép elég revízióra szoruló problémát vet fel, még a

nagyobb általánosságokban is; de talán a bevezetésben kiemelt nagy
áttekinthetségen kívül éppen abban van a legnagyobb jelentsége, hogy
így leegyszersítve, ersen szembeötlvé teszi a közfelfogás hiányait is,

amelyek egy nagyobb adathalmazzal rendelkez térképen elmosódnak,
mint a fák az erdben. De így, nagyon kirivóak lévén, hisz ers össze-

ütközéseket tüntetnek fel, felvetik a kritika, a revízió, az újabb és pon-
tosabb kutatások s utánnézések szükségességét, amelyek által azután
tényleg elrehalad a tudomány, melyet csak a ,,quieta non movere“
elvek szoktak megfenekletni.

Éppen ezért a mi magyar szempontunkból is nagyon kívánatos
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volna, ha kartársaink közül azok, akik hazai területeink egyes részeivel

speciálisan is foglalkoztak, erre a térképre komoly figyelmet fordítaná-

nak. Megállapítanák hibáit és kikorrigálnák, illetve összeállva, kidol-

goznának egy modern, ennek a célnak megfelel geológiai térképet

hazánkról, schematizálva kisebb, könnyen kezelhet két- vagy három-
milliós méretben, ami a kézi vagy iskolai atlaszokban használatos
forma, a szerkezeti jelenségek megfelel feltüntetésével is.

Ezt azután vagy Társulatunk, vagy a Földtani Intézet adná ki,

vagy Égiszük alatt bármely nagyobb cég is belemehetne, hisz az ilyet

igen gyakran átveszik a különböz atlaszvállalkozások. Ezt a kiadást

így a külföldön is könnyszerrel el lehetne terjeszteni, bi- vagy trilinguis

nomenclaturával. Ezt a térképet nemcsak az ú. n. tudományos fórumok
vennék számba, hanem — ami lényeges és dönt fontosságú, mert hisz

ezeket is voltaképen a megszokás befolyásolja — a megfelel, saját

tudományos és üzleti célú kartográfiai vállalkozásaik is; mert így az

átvétel (még a felére vagy harmadára való redukció is) egyszer és

kényelmes volna. — És ezek a vállalkozások terjesztik el általában az

adatokat és formálják a közvéleményt.

Akkor talán nem esnének meg ilyesféle, ers lapsusok egy máskülön-
ben igazán tanulságos, szép és használható kiadványon, amilyen ez a
térkép is, amelyet egy kissé nagyobb gonddal és utánnézéssel csinálva,

s a haladást szem eltt tartva, még jóval nagyobb tudományos értékkel

lehetett volna — és kellett is volna — megjelentetni.

Noszky Jen dr.

NOSZKY JEN dr.: ...1 Mátra-hegység geomorphologiai viszovyaj. (A I> broceni Tisza

István Tudományos Társaság Honismertet Bizottságának kiadványa, III. kötet,

8— 10. füzet. 1927. Stúdium bizománya. Ára: 12 P, intézetek és köztisztviselk

8 P-ért rendelhetik Prof. Dr. Milleker R.-tl, Debrecen. Egyet. Földrajzi Intézet.)

Szerz, mint a Mátra és környékének legkivatottabb ismerje, könyvében

kimeríten foglalja össze a hegységre vonatkozó földtani és rokon szakismereteket.

Munkája elején a Mátrára vonatkozó geológiai, geográfiai és bányászati irodalmat

sorolja fel. A 152 dolgozatnak nem csupán címét közli, hanem legfontosabb megállapí-

tásaikat röviden ismerteti is. Ilyenformán kibontakozik elttünk az idevágó ismeretek

fejldése 1791 óta.

Részletesen körülírja a Mátra földrajzi helyzetét, a szomszédos területekkel való

geológiai és genetikai összefüggését. A hegységet hat részre osztja fel.

A legnagyobb fejezetet szenteli a hegység sztratigráfiai és települési viszonyai

leírásának. Az itt szerepl szediment és vulkáni képzdményeket idbeli sorrendben

igen áttekinthet táblázatba foglalja. Majd részletesen ismerteti az egyes korok szín-

tájainak elforduló képzdményeit, azok települését, kiterjedését, kifejldését és faunáját.

Az alsókarbont ÉK-en két nagyobb, bár széttagolt rög képviseli. A vulkáni tevé-

kenység pedig a diabáz és tufájának kitörésével nyer kifejezést. Kontaktusában fordul

el a színréz a Bájpatak vidékén. •— A triász szisztéma maradványa az erodált tér-

színen csak néhány mészkdarabbal mutatható ki.

Annál változatosabb kifejldésben szerepel a, harmadkor. A tertiar erupeiós

ciklus kezdetét, a bíotitos amfibolandezit kiömlését, szerz az <océn és oligocén

határára helyezi. Az ércesedés, szóval postvulkanikus mködés valószínleg a közép-
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miocénkori piroxénandezit, kitörésekkel kapcsolatos. Az oligocén nummulinásmész,

homokk, agyag- és homokképzdményeit részletesen leírja és faunájukat is felsorolja.

— A miocén formációt a széntelepek kutatása és bányászata részletesen feltárta s

szerz saját tapasztalatai alapján érdekes párhuzamot von a szomszédos salgótarjáni

medence 'viszonyaival. Majd a slier-szinteket és a nagy helvetien-tortonicn vulkános-

ságot tárgyalja, mely a hatalmas piroxénandezit komplexust hozta létre. A post-

vulkáni mködés eredményeit a geysirit, opál- és tzkelfordulások, kénes és szén-

dioxidos exhalációk (csevicék) ismertetésével mutatja be. A tortonien szint leírása

közben behatóan foglalkozik a Meszestetvei, mely a környék geológiailag legjellemzbb

pontja, ahonnan részletes faunalistát is közöl. A felsmiocént a Mátrában bizonyos

speciális képzdmények képviselik, leírásuk közben a szerz részletesen szól a szarmata -

kori riolit-vulkánosságról is. — A pliocén üledékeket a lignittelepekro irányuló kutató-

fúrások is segítettek megismerni s eredményeiket szerz egyéb tapasztalataival veti

egybe. — A pleisztocén képzdményekkel (terraszok, törmelékkúpok, lösztakaró), vala-

mint a holocénnal a dolog természeténél fogva csak röviden foglalkozik.

A második fejezetben a Mátra szerkezeti és kialakulási viszonyai kerülnek tár-

gyalás alá. Részletesen megismerjük a gyrdések nyomait, az észlelhet vetket, a

különféle korokban szerepl abráziós jelenségeket, a. vulkánosság létrehozta szerkezeti

változásokat, a postvulkáni mködés nyomait, a suvadásokat, az erózió és defláció

hatásait.

Különös érdekldésre tarthat számot a Mátra fejldéstörténetét nyújtó fejezet,

mely a hegység kialakulását szervesen a környez földrész störténetébe illesztve vezeti

le és a Tiszia masszívum történetével veti egybe. A közvetlen bizonyítékok alapján

kinyomozható fejldéstörténet csak késbb a harmadkorban kezddik; szerz szintrl-

szintro részletesen jellemzi a korviszonyokat és nagyszámú adatából meggyz követ-

keztetéseket tár elénk.

A negyedik fejezetben a hegység részletes geográfiai leírását találjuk a Mátra

mai arculata címen.

A következ fejezet a hidrológiai viszonyokat foglalja össze, amennyire íz az

eddig rendelkezésre álló adatokból lehetséges. Leírja a paleohidrográtiai viszonyokat,

tárgyalja a völgyképzdést, ismerteti a patakokat, tavakat és forrásokat. Külön szól

a kutakról, artézi-kutakról, azokra vonatkozó kilátásokról és vízhozamukról. Végül az

öntözés kérdésével kapcsolatban egy-egy völgy zárógáttal való elrekesztése révén esz-

közölt víztáro'.ás lehetségeirl nyerünk reális képet.

A Mátra gyakorlati szempontból értékes anyagjairól szóló fejezet leírja és értékeli

a petróleumnyomokat, barnaszeneket, ligniteket, értekezik a földgázkérdésrl, ércekrl,

technikai célokra alkalmas kzetekrl, agyagokról, trassanyagokról, üveggyártásra való

kavics- és homokról, malomkövekrl, menilites palákról. Végezetül az ásványvízelfordu-

lásokat ismerteti.

Az utolsó fejezet a kultúrtalajról szól.

A munkát a Zagyvavölgy miocén öblözetének vázlatos geol. térképe, tíz külön-

féle szelvény és melléklet gyanánt a Mátrahegység 1 : 75.000 arányban készült, szín-

nyomásos geomorfológiai térképe (külön szelvényekkel) egészíti ki.

A Mátrahegység ez évtizedes tudományos tapasztalat és gazdag szakismeret alap-

ján írt alapos monográfiája nemcsak a geológusnak nyújt értékes tanulmányt, hanem
minden a természettudományok iránt érzékkel bíró mvelt embernek érdekes és tanul-

ságos kézikönyvet. Hazánk egyes vidékeinek hasonló szellemben és lelkiismeretességgel

való irodalmi feldolgozása igen kívánatos volna.

Reichert Róbert dr.
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KIRÁNDULÓK TÉRKÉPE. I. sz. Budai hegyek. — Kiadja a M. kir. All. Térképészeti

Intézet. — Mérték 1 : 37.500. Budapest. 1927.

E pompás színnyomással készült térkép nemcsak a Budai-hegyekbe kiránduló

turistáknak, hanem szakembereknek is igen jó szolgálatot tehet.

Külön értéke a térképnek kitn turista- és autóútjelzése. Zeller Tibor dr.

TÁRSULATI ÜGYEK.
I. Közgylés.

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1927. évi február hó 9-én

tartott LXXYII. rendes közgylésérl.

Elnök: Mauritz Béla. Jelen van 31 tag és 4 vendég.

A „Magyar Hiszekegy'* elmondása, után elnök néhány fájdalmas szóval bejelenti

Koch Antal dr. tiszteleti tag elhunytat, melyet a közgylés meghatottan állva vesz

tudomásul. Aztán megtartja elnöki megnyitóját.

„Tisztelt Közgylés!

Ha visszapillantunk Társulatunknak elmúlt esztendejére, akkor a jövt illetleg

bizalom tölthet el bennünket. A háború és forradalmak okozta rombolás képe eltn-

ben van. Igaz, hogy Társulatunk újabb teljes kiépítése még csak a jövend távolában

bontakozik ki; azonban a megalapozás munkáját már' megkezdhettük. Friss vér kering

az erekben, új élet költözött az elalélt tagokba.

Geológusaink szkre szabott hazánk felkutatásában fáradhatatlanok. A kuta-

tások eredményeit alig gyzzük a Földtani Közlöny hasábjain közzétenni. Hála párt-

fogóinknak, az elmúlt- év folyamán a Földtani Közlöny jubileumi kötetét 26 nyomta-

tott ívnyi terjedelemben tudtuk megjelentetni. E jubileumi évfolyamot legidsebb tag-

társunk, egykori elnökünk és mai tiszteleti tagunk ünneplésére „telegdi Roth Lajos

jubileumi kötet
1,1

-nek neveztük el. A Közlöny utolsó esedékes évfolyama rövid id

múlva ugyancsak el fogja hagyni a sajtót. A Hidrológiai Közlöny 5 évfolyama szin-

tén sajtókészen áll. A Barlangkutató Szakosztály folyóirata, a Barlangkutatás — ha

némileg más körülmények között is —
,

de rövid id múlva ugyancsak új életre fog

kelni.

Friss hajtásokat látunk mindenfelé, melyeket félt gonddal és szeretettel kell

ápolnunk, nehogy a korai dér megdermessze ket.

Az év folyamán geológusaink sorában többféle változás történt. Elvesztettük

Halaváts Gyula tiszteleti tagunkat, akinek nagy érdemeit Noszky Jen tagtársunk

fogja kellképen méltatni.

Schafarzik Ferenc megyetemi tanár volt elnökünk és jelenleg tiszteleti tagunk

félszázados mködés után nyugalomba vonult. Érdemeit nem kell felsorolnom; Társula-

tunk felvirágoztatása körül valóban hervadhatatlan érdemeket szerzett. Hisszük és

tudjuk, hogy nála a nyugalom azt jelenti, hogy felmentve a hivatali kötelességek fára-

dalma alól, idejét teljes mértékben arra fordíthatja, hogy vizsgálatait annál gondtala-

nabbul folytathassa és a kutatómunkában eltöltött hosszú élet eredményeit nyugod-

tan foglalhassa össze.

Pálfy Móric volt elnökünk és Horusitzky Henrik választmányi tagunk,

mindketten a m. kir. Földtani Intézet fgeológusai, ellépve az Y. rangosztályba,

ugyancsak nyugalomba vonultak. Tulajdonképen életük javakorában váltak meg a

hivatali állami szolgálattól. Jól tudjuk, hogy a nyugalom náluk sem pihenést, hanem
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csakis a fokozottabb tudományos munka kezdetét jelenti; munkabírásuk tetpontján

magukat teljesen a tudományos kutatásnak szentelhetik.

Lóczy Lajos választmányi tagunk az év folyamán a közgazdaságtudományi kar

nyilvános rendes egyetemi tanárává lépett el. E gyors pályafutás nagy kötelezettsége-

ket ró reája. szinte szívvel kívánjuk, hogy a beléhelyezett reményeknek méltóképen

feleljen meg.

j munkaerkkel gyarapodott a m. kir. Földtani Intézet.

Sümeghy József tagtársunk, akit oly gyakran üdvözölhettünk eladóink sorá-

ban, m. kir. geológussá neveztetett ki. Meg vagyunk róla gyzdve, hogy új munka-

körében még az eddiginél is nagyobb lelkesedéssel fogja folytatni búvárkodásait.

j szerephez jutott Marzsó Lajos tagtársunk is, aki eddig a m. kir. Föld-

tani Intézet igazgatóságánál a titkári teendket végezte, újabban azonban a geologusi

karba vétetett át. További mködéséhez sok szerencsét kívánunk.

A m. kir. Földtani Intézet kebelében serényen folytatódik a munka. A küls fel-

vételek a nyári hónapokban mind szélesebb kereteket öltenek; a kiadványoknak gyor-

sabb ütemben való megjelentetésére széleskör intézkedések történnek; a teljesen pan-

gásnak indult agrogeológiai osztályban részben fiatalabb küls erk bevonása révén

pezsg élet indult meg. Ez osztály vezetje Treitz Péter tagtársunk abban a kitün-

tet megbizatásban részesült, hogy készítse el Spanyolország átnézetes agrogeologiai

térképét.

A nyár folyamán zajlott le hazánkban az agrogeologiai konferencia, melynek

folyamán egyrészt fontos kérdések kerültek megvitatás alá, másrészt pedig alkalmunk

nyílt, hogy az elkel külföldi vendégeinknek bemutassuk hazánk különféle talajfajtáit.

Biztató jeleket látunk a bányászat terén is. Vitális István tagtársunk kutatá-

sai egy újabb szénmedencét tártak fel. A régi recski arany-ezüst-rézbánya a m. kir.

kincstár birtokába kerülve, jelentékeny fellendülés eltt áll. Nem lehetetlen, hogy a

Tégóta pihen telkibányai aranybánya rövidesen újra üzembe helyeztetik.

A dunántúli aluminiumércbányászat hatalmas méretekben indult meg és hazánk

bányászatának egyik legjelentékenyebb tényezje lesz. Serényen folynak tovább a föld-

gáz- és petróleumkutatások is, melyek a hajdúszoboszlói hévforrásban máris számot-

tev eredményeket tüntetnek fel.

Mindenfell biztató jelek mutatkoznak. A jobb jövbe vetett reménységgel tekin-

tünk a távolba és e reménység felemel tudatában kérjük további munkánkhoz a Min-

denható segedelmét.

A Magyarhoni Földtani Társulat 77. rendes közgylését ezennel megnyitom."

A megnyitó beszéd után elstitkár elterjeszti a választmány határozatát a

Szentmiklósi Szabó József-emlékérem kiadása tárgyában, mely a mai közgylésen ese-

dékessé vált.

„A választmány, meghallgatva a bíráló bizottság részletes jelentését, hozzájárul

utóbbinak amaz ajánlatához, miszerint a X. Szabó József-emlékéremmel az 1921 jatt. 1—
1926 jún. 30-ig terjed ciklusban megjelent ásványföldtani szakcsoportba tartozó mvek
közül br. Nopcsa Ferenc dr., a m. kir. Földtani Intézet igazgatója, „Die Familien

dér Reptilien“ c. munkáját óhajtja jutalmazni s egyben az egész világon szakkörökben

régen elismert elsrangú és kiváló geológiai munkásságát kitüntetni

Az emlékérem a súlyos betegen fekv kitüntetett távolléte miatt nem volt a köz-

gylésen átadható.

Ezután Noszky Jen felolvassa emlékbeszédét néhai Halaváts Gyula tiszteleti

tag felett.

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1927. 6
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Tisztelt Közgylés!

Alig egy éve, hogy közgylésünk lelkes ovációk közt iktatta be t tiszteleti tag-

jaink sorába s ma már az emlékezés fáklyáját kell meggyujtanunk a hant felett, amely

elomló porait elfedte.

Ilyen az emberi élet.

A múlt nyár közepén, mikor a kartársak jórésze künn a vidéken járta a munka,

ösvényeit, hullott ki kezébl örökre a kalapács, azaz már csak inkább az írótoll Így

azután legtöbben csak napok, st hetek múltán értesültünk a szomorú hírrl, hogy

nincs többé; ezért is alig néhányan kísérhették el utolsó útjára.

Nagy, félszázadnál is hosszabb, érdemes fáradhatatlan munkásságot zárt le nála

a halál keze. És csak ez a kéz adhatta meg néki a pihenést, amit az élet, illetve

lelkének lobogó tüze, alkotásvágya, mely folyton tevékenységre, munkára sarkalta,

még akkor is, mikor már a rendes emberöltt úgyis messze túlhaladó munkásság után,

hivatalosan is kijárt neki a pihenés — nem adhatott meg neki. Mert nem akart, nem

tudott pihenni, nyugodni; nem engedte tettvágya; és a hazának akkori szomorú sorsa

is sarkalta, hogy mint lelkes magyar ember ne üldögéljen összetett kezekkel, hanem

sok fiatalt felülmúló energiával dolgozzék tovább; irodalmilag is és hivatalosan is vezet-

vén, rendbeszedvén a Földtani Intézetnek a háború alatt elárvult könyvtárát. A könyv-

táros, szintén tagtársunk, Telekes Pál, a harcmezkön lelte halálát.

És ha ezután nem is járt ki már a hivatalos, küls felvételi munkára, de azért

mégis csak kiment, hacsak tehette, ki a hegyek közé és egy másik, bizonyos tekintet-

ben rokon, kedvenc tudományszakának a régészetnek egyik igen fontos, reális ágazatát

mvelte még most is küls megfigyel, mér és kombináló munkával. Bejárta csonka

hazánk kevésbbé ismert, rombaroskadt régi várait; különösen pedig a jóformán feledésbe

merült svárakat; ezeket kutatta, térképezte, vette fel a realitásokhoz szokott szemé-

vel. És erre igazán nagy szüksége volt ennek a tudománynak, hogy egyszer már a

természettudományokban is jártas, objektív ítélet ember vegye kezébe a dolgokat, aki

azután kell kritikával küszöbölje ki innét a sok, néha bizony lehetetlen fantasztikumot,

amelyek az ú. n. „hiteles források
1
' használata, a tényleges megfigyelések hiánya és

a reális valóságok nem-, illetve félreismerése révén szoktak ide bekerülni az íróasztalok

melll. Ezen a munkáin dolgozva, ezeket írva, rendezgetve, kiadhatása után járva érte

utói a vég, tehát lényegében a küzdelem, a harc mezején.

Élete végének eme árván maradt nagy munkája vájjon nem jut-e a posthumus

munkáknak nálunk oly gyakori, szomorú sorsára — az elfeledésre — az elkallódásra?

És azután majd hosszú évtizedek, vagy századok porából ássa ki valaki vélet-

lenül az clsárgult kéziratokból, mint „elfelejtett, napvilágra nem került
11

felfedezést;

akkor mikor már nem lehet hatása, hisz’ az idk rohanása régen túlszárnyalta. S így

csak tudománytörténeti relikvia számba mehet.

A mi kedves, jó öreg kartásunk, atyai barátunk élete természetesen, mint egy

igazi, munkával, kötelességteljesítéssel elfoglalt, magyar természetbúváré nem bvelked-

hetett ú. n. változatos, nagy eseményekben zajos, világgá kürtölhet sikerekben;

különben is a tudományokkal foglalkozó ember élete nincs is olyan görögtüzes, hatásos

jelenetekre felépítve, mint a politikusoké. Itt a munka a cél s az eredmény is a munka-

teljesítés. Egy pár knek, téglának beillesztése a tudomány nagy épületébe s ezzel annak

néhány vonallal való elbbre vitele, magasabbra emelése.

De azért a küzdelmekbl, gondokból kijutott neki bven; különösen fiatal korá-

ban. Született 1853 júl. 7-én a krassószörénymegyei Zsenán. Már 12 éves korában teljes

árvaságra jut és négy éven át a rokonság gondoskodik róla. De már 16 éves korától kezdve

teljesen önerejébl tartja fenn magát, ahogy egy tanulóifjúnak lehet, óraadásokból és más-
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efféle nehéz, de néni nagyon méltányolt munkából. Középiskoláit Miskolcon kezdi.

Szarvason és Selmecbányán folytatja s Nagykrösön fejezi be. Ezután a Selmecbányái

akadémia bányászati tanfolyamát végzi el és mint Földtani Intézeti gyakornok (1874

okt. 31-tl kezdve) szerzi meg a külön geológiai bizonyítványt is, ott Winkler Ben-

nél. A Földtani Intézetnek így 1918 szeptemberében bekövetkezett nyugdíjazásáig,

44 éven keresztül tehát, volt agilis munkás, rendes tagja; nyugdíjazása után pedig

külön megbízásból az Intézet könyvtárának nagy buzgalmú gondozója. Így jön rá a

folytonos munka és elfoglaltság közt szinte észrevétlenül, pár napi betegség után a

halál, a legszebb halál, a munka közt, 1926 júl. 28-án. Sírja fölött Társulatunk és a

Földtani Intézet nevében Timkó tagtárs mondott utolsó Istenhozzádot.

Elhunytát özvegye és egyetlen leánya gyászolják.

De munkássága révén az elismerésekbl is kijut része. A Tudományos Akadémia

kétszer is kitünteti: elször az Alföld geológiájával foglalkozó nagy munkáját 1895-ben;

majd pedig 1906-ban, mikor a budapesti Neogen megírásával bízza meg.

A Memlékek Országos Bizottságának, az Országos Hadimúzeum Igazgatótanácsá-

nak, az Országos Régészeti és Embertani Társaság Állandó Választmányának, a Magyar

Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgylései Állandó Választmányának rendes és a

Magyar Fotoclubnak tiszteletbeli tagja volt. Tevékeny részt vett még a Magyar Turista-

Egyesület, a Magyarországi Kárpát-Egyesület, az Erdélyi és Hunyadmeg.vei Régészeti

Társaság munkásságában is eladásokkal és közleményekkel.

Ez a sok egyesület, név még több idt és munkát jelent.

1924-ben tudományos mködésének félszázados jubileuma alkalmából is legmaga-

sabb helyrl Magyar Hazánk Kormányzója részérl, valamint a Földmívelési Miniszté-

rium, az Egyetemek, a különböz szaktársulatok és intézmények; jóbarátai és pálya-

társai részérl éri kitüntet elismerés és szinte szívbl fakadó, meleg ünneplés. Társu-

latunk is, amelynek azeltt hosszú éveken át buzgón munkálkodó rendes és választ-

mányi tagja volt, üdvözölte s a múlt évben tiszteleti tagjai közé is beválasztotta.

Lássuk most már irodalmi munkálkodását, amelyekben voltaképen a természet-

búvár igazi életét leéli s amelyekben a „porba visszatér por“ halhatatlan részének,

amik az embert igazán emberré teszik, a gondolatoknak leszrdései maradnak fenn :

az igazi reális tudományos kutatás eredményeiben.

Legels munkája: Selmecbánya Andesin bazaltjai, Közlönyünkben,

jelenik meg 1875-ben. Ugyanitt következnek mediterrán munkái: a Fels lap ügyi
(1876), a Golubaci fauna (1880) és a Magyarországi G o n u s o k ( 1881).

1889-ben pedig aHont megyei Felst fi r geológiai viszonyai; hisz’ akkor
ez úgyszólván az egyedüli terrénum, mert az Akadémia, vagy a Földtani Intézet Év-

könyvében csak nagyobb monográfiák jelennek meg.

Ugyancsak Közlönyünk rzi cikkeit másik témájáról, alföldünk pleisztocénkori

selefántjairól, á mammutokról: négy ilyen van 1879—85—98 és 99-bl, amelyekbl
az utolsó : A jobbágvi-i m a in m u t h 1 e 1 e t maga egy kis paleogeografia. Itt

jelennek meg els Felvételi Jelentései is egész 1885-ig, mikor aztán a Föld-
tani Intézet megfelel, saját kiadványában folytatódnak.

Harminchét év kutató, térképez, felvételi munkájának eredményeit tartalmazzák
ezek. Felvonulnak bennök Dél-Magyarország szép és érdekes hegyvidékei: ezek a neve-

zetes, nagy nevek: Ver sec. Fehértemplom, Alibunár, Moravica.
Dognácska, Vask, R e s i c a, Bogsán, S z ó c s á n, N a g v z o r 1 e n e z.

Király kegye, Radmanyest, Karánsebes, Buziás stb. Mindegyikhez
mennyi emlékezetünkbl kitörölhetetlen történeti és mvészeti emlék, vonatkozás
természettudományi, geológiai, mineralógiai, bányászati tény. jelentség fzdik! A ma

6
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gyár munka, energia, ész és fáradozás alkotása, amelyeket az igazságtalan, vak erszak

elragadva tart tlünk.

Innen már 1884—85-ben két 1 : 144.000-es geológiai térkép jelenik meg tle,

magyarázó szöveggel a verseci és fehértemplomi lap; a többi azután jóval

késbb, csak 1910-ben és utána, de már 1 : 75.000-es méretben. Ezekbl hét lapon van

rajta neve, mint részben vagy egészben felvevé. — de a kiadatlanokkal együtt több

mint 12 lapot kartirozott, vagyis több mint 15.000 km2
-t. És a geológiai térkép az

igazi tömör és mégis beszédes; részletes és mégis összefoglaló geológiai alkotás, amely

sokszor vastag kötetekkel felér.

Befejezdvén a Délmagyarországi hegyvidék felvétele, 1896-tól kezdve

is átmegy az Erdélyi medence déli peremére. Elször a gyönyör hátszegi öblö-

zetet kartirozza, annak hírneves kréta és középmiocén lelhelyeinek kikutatásával 06

begyjtésével. 1904-tl kezdve pedig, kivéve az 1909-et, mikor a krassószörényi hegy-

vidéken reambulál, a térképkiadás végett, a szebeni havasok tövének vidékét kartirozza

egészen az Olt-völgyig, honnan az 1916-i oláh betörés kényszeríti hazatérésre. Ez volt

utolsó felvételi munkája.

Ez a 15.000 km2
integer hazánk területének V20 része; csonka hazánknak pedig

közel Ve része. Ennek a területnek javarészét még nem látta eltte geológus szem;

mert hisz’ minden forgalomtól félrees vidék volt ez, amelyet bizony csak fáradalmak

és nélkülözések közt lehetett bejárni és térképezni; sokszor magát a rosszul ábrázolt

térszint is újra kellvén rajzolni a térképen.

De hát ez a geológus élet sója, energiaadója, amelybe ki egyszer igazán bele

kóstolt, illetve beleélte magát az nem hagyja abba, amíg lába bírja, vagy amig csak

lehet és nem tudja elfelejteni soha. De hogy is felejthetné el a mi szép domb- és hegy-

vidékeink nyájas, erds, ligetes vonulatait, vadvirágos csörgedez patakokkal szeldelt

völgyeit, szelid, barátságos lankáit, merészen kiugró sziklafalait vagy hasadékait!

A mélyen bevágódott völgyek, vízmosások, szakadékok adják a geológusnak az igazi

bolepillantást a föld belsejébe, szerkezetébe; ezek szolgáltatják a kövületeket, a föld-

történet kétségbevonhatatlan hitelességi okmányait, amelyeket a múltak letn él-

lényei halálukkal pecsételtek meg.

Alig várja az ember odakünn a felvételi munkánál, hogy a nap felragyogó sugarai

elzzék az éjszaka homályát, máris szedi a térképet és kalapácsot s indul folytatni

tovább ott, ahol az elz nap abbahagyni kényszerült, munkáját: keresni az összefüggé-

seket, fürkészni a sziklák és rétegek rejtélyeit. Járja a hegyet-völgvet, a gerinceket;

keresi a mély vízmosásos szakadékokat; rója a jegyzeteket, vázolja a profilokat és a

provizórikus határvonalakat a térképen. Közben szorgalmasan mködik a kalapács,

gylnek a kzetek és kövületek, mindaddig, míg az id vagy a kimerülés fáradsága

•egy kis pihenre nem kényszerítik, hogy aztán rövid id múlva újra folytassa a mun-

kát, míg csak a leáldozó nap nem figyelmezteti, hogy jó lesz már a hazatérésre is

gondolni.

S hazatér, illetleg szállására, amely bizony legtöbbször csak sátor, vagy erdri
lak, esetleg csak valami pásztorkunyhó, ahol igazán kevés kényelemrl lehet szó. Dehát

tördik az olyan ember az efféle kicsiségekkel, akinek lelkében a kutatás, tudás vágya,

tüze ég. Jól alszik a puszta szalmán is és a száraz, fekete kenyér is lucullusi fogás

neki. Még a kulturális kapcsolatoktól való távollétbe is beletördik: hiszen beszélnek

neki a föld rétegei úgyis eleget: fenséges, nagyszer dolgokat a rég letnt idkrl és

látja az erk mködésének eredményeit s a szerkezetet, felépítést — kibontakozni szeme

eltt. Vájjon kinek is van része hasonló látványban? És gylnek, gyarapodnak adatai,

jegyzetei. Egyre kisebb lesz az üres folt a térképen. Oszlik a homály.

Hozzátördik az idjárás viszontagságaihoz is: szél, vihar, zápor jöhetnek, lég-
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feljebb ha a hosszas, kitartó oszés; a térképnek és jegyzetnek nagy ellensége, napokra,

beszorítja a fedél vagy ponyva alá, kedvetlenedé el, mert a tevékenységtl, a látás,

kutatás gyönyöreitl van megfosztva.

Mennyi szép vidéket járt be és mennyi nagyérték, tudományos anyagot, tényt

gyjtött össze harmichét év munkája alatt. De mennyi munka, szellemi és fizikai

energia feláldozás, fáradsíig van ebben a csendes, zajtalan mködésben, amelyet a hír-

harsonák sohasem körtölnek világgá. Ha ezt valami energiográf regisztrálni tudnál

És mennyi adat van a megkopott térképeken és jegyzkönyvekben s az ezek nyomán

készült kiadványokban lefektetve, amelyekbl hosszú nemzedékek merítenek még száza-

dok múltán is.

Már 1882-ben megjelenik fmunkái közül az slénytani adatok Dél-

magyarország Neogénkorú faunáinak ismeretéhez — címnek els

része, amelyet 1886-ban a II. és 1892-ben a III. közlemény követ. A hírneves király-

kegyei, radmányesti, szócsáni stb. pontusi „locus classicusok“ faunája van ezekben

leírva; számos új alakkal. Ezen pontusi tanulmányainak egyik hatalmas betetzje az

1904-ben megjelent: A magyar pontusi fauna általános és slény-
tani irodalma, amely még ma is, egy hosszú emberölt után ezzel a tárggyal

foglalkozó szakembereknek bibliája. Azonkívül pedig 1902-ben, illetve 1911-ben jelen-

nek meg, ugyancsak ebbl a tárgykörbl nagy munkái a Ba 1 a t O' n m e 1 1 é k i pon-

tusi rétegekrl; amelyek azután nagy és a tudományra nézve gyümölcsöz

vitáknak lesznek megindítói. És ezzel a témával, mint hattyúdallal zárja be geopaleon-

tológiai mködését: az 1923-ban megjelent Baltavár felspontusi mol-
lusca faunáj á-val.

Irodalmi és tudományos mködésének másik és igazán úttör ágazata az alföldi

mélyfúrások, artézikutak tanulmányozása, vagyis az Alföldkutatás igazi reális

alapvetése. 1888-ban jelenik meg tle a Szentes-i ártézi kút tudományos le-

irata, amelyet a hódmezvásárhelyi (1889), szegedi (1891), herceg-
halmi és csongrádi (1892), valamint a bácsbodrogmegyeiek (1894)

követnek, majd pedig 1900-ban a szarvasi, 1906-ban a meztúri és 1914-ben

a verseciek. Ezen elzmények alapján írja meg a Milleniumra „A magyar
ártézi kutak" nagy monográfiáját; másrészt pedig, ami geológiai szempontból még
fontosabb, így nyer bepillantást az alföld eltakart belsejének felépítési viszonyaiba,

amelyet 1895-ben fejt ki Az Alföld Duna és Tisza közti részének
földtani viszonyai cím, a Tudományos Akadémiánktól is kitüntetett müvében.

Ezzel a fontos témával késbb állandóan foglalkozik, újabb adatokkal bvítve

éa kiegészítve az elskben körvonalazott megállapításait. Alföldünket tárgyalja az

1909-ben megjelent Földtani Intézeti Múzeum Vezetjében is a legnagyobb kedvvel és

lelkesedéssel.

Közben persze más, idszer geológiai és paleontológiái kérdésekkel is foglalkozik.

Így 1884-ben Miskolcz földtani viszonyait, 1894-ben A magva r-

országi fossilis hódmarad vány okát, 1898-ban pedig a szatmármegyei

domahidai és mérki semlsöket írja meg. Erteljesen mveli fvárosunk
környékének geológiáját is. 1898-ban a Pest vidéki kavicsok kora, 1902-ben

az új, reambulált, déli térképlap és Magyarázója jelenik meg tle, amelyet

betetz az 1910-ben megjelent
:
„Neogénkorú üledékek Budapest Kör-

nyékén" cím, közel 7 íves összefoglaló monográfiája, amelyet szintén a Rózsay-

díjjal jutalmaz a Tudományos Akadémia.

Ez a munka annyiban is nevezetes, hogyha nem is közvetlen indító oka, mert ez

még a pontusi rétegek beosztása stb. felett való nézetkülönbségekbl származik, de meg-

indítója lett azoknak a vitáknak, amelyeket Lrentheyyel folytatott s amelyek vég-
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eredményben oly sok nagyértékü, új adatot és véleménytisztázást hoztak létre geo-

paleontológiai irodalmunkban, hogy igazán nyereségnek tekinthetk.

És ha az élet, a tudományos meggyzdés s az emberi indulatok szembe is állí-

tották ket, ma már sajnos örökre lezárultak ezek a viták, mindkét részrl; hiszen

mind a ketten ott porladnak már, örökre elnémulva, megbékélve, a halál ölén.

Az utókor nem veszi olyan tragikusan ezeket a vitákat, az örök emberi jellem-

vonások gyakori megnyilvánulásait, hogy két tüzesebb vérmérséklet, sanguinikusabb

lélek nagyobb vehemenciával vitatja és védi véleményét s meggyzdését, mint más,

csendesebb temperamentumok és hogy nemcsak a grammatikusok csatáznak, hanem a

természetbúvárok is.

Geológiai munkásságából hátra volnának még a kiadatlan, erdélyrészi térképei.

Vájjon mikor fognak ezek megjelenhetni?

Ezeken kívül még több, összefoglaló jelleg és ismertet geológiai, geográfiai dol-

gozata jelenik meg a Földrajzi Közleményekben (1890— 91), a Turisták Lapjában, vala-

mint a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgylései Munkálataiban, az

erdélyrészi és délmagyaroszági területekrl. Munkáinak egyik legérdekesebbje az a pom-

pás, átnézetes térképsorozatból álló munkája 1897-bl, amely a Magyar vasutak
fejldésének 50 esztendejét tünteti fel 1846— 1896-ig, amelyet azután

kéziratban folytatott tovább élete végéig.

1906 óta az Archeológiái Értesítben közölt sorozatos munkákat az erdélyrészi

medence déli részén lev memlékek, kastélyok, régi várak, templomok, templomerdök

stb. leírásait és rajzait, amelyeket a geológiai felvétel mellett gyjtött össze sokoldalú

figyelme ebbl a tárgykörbl is. Hasonló tárgyúak az Erdélyi Múzeum, az Orsz. Régé-

szeti Társulat Évkönyveiben s az újabban megindult Hadtörténeti Közleményekben

megjelent cikkei is. Ezeken kívül a Budapesti Építiparosok Évkönyveiben, a Mérnök

és Építészegylet Közlönyében is közölt részben építészeti, részben pedig alkalmazott

geológiai tárgyú munkákat, pl. a Vízkérdésrl Budapesten.
összefoglalva közel 100 lényegesebb geológiai közleményt írt, amelybl kilenc a

geológiai térkép, illetve hozzávaló „Magyarázó szöveg
1

', azonkívül pedig még külön

vagy 25 archeológiái, hadtörténeti és közgazdasági munkát. Természetesen a geológiai

munkákban is számos a közgazdasági részlet vagy vonatkozás. Ezekben tükrözdik

az igazi élete, mködése.
*

Egyénileg kiválóan egyenes lelk, szókimondó ember volt. Ha felmelegedett, nagyon

kedélyes, joviális tudott lenni, bár az idegen eltt az els pillanatokban zárkózottnak,

különcnek is tnt fel talán. A fiatalokat is szívesen útbaigazította, tanítgatta. Talpig

becsületes, pontos, rendszeret és igaz magyar érzés ember volt, aki nem vágyódott

a külföld babérjaira. Egyetlen munkáját se vitte külföldre, lelkében égvén a költ

szózata:
„A nagy világon e kívül, nincsen számodra hely!'

1

A magyar geológia és paleontológia, amelynek legtevékenyebb munkásai, egyes

ágazataiban vezérei közé tartozott, önmagát becsülte meg, úgyszintén a magyar archeo-

lógia és a technikai tudomány is, mikor érdemeit elismerték . .

.

Mert hiszen róla igazán elmondhatjuk a római költvel, hogy munkái alapján:

. . . Multaque pars ei

Vit.abit Libitinam —

Az emlékbeszéd elhangzása után a közgylés a halott iránti kegyeletének fel-

állással ad kifejezést. Ezzel az elnök a közgylést néhány percre felfüggeszti.
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ülnök az ülést újból megnyitja és felszólítja az elstitkárt jelentésének elter-

jesztésére.

„Tisztelt Közgylés!

Immár harmadízben van szerencsém Társulatunk évi mködésérl a t. Közgylés-

nek jelentést tenni. Örömmel jelenthetem, hogy mérlegre téve Társulatunk évi munkás-

ságát, úgy szellemi, mint anyagi téren fokozatos fejldés és haladás volt tapasztal-

ható. Tagjaink tudományos és búvárkodó munkásságát mi sem jellemzi jobban, mint

az a körülmény, hogy az elmúlt évben többször kellett havonként két szakülést is

tartanunk, hogy tagjaink tudományos munkásságának publikálását lehetvé tegyük.

De az anyagi eredmény is felülmúlt minden várakozást, mert a költségvetésben el-

irányzott összeggel, 64 millióval szemben 109 millió bevételünk volt, amit részben a

szakkörök megért anyagi támogatásának, részben annak tudhatunk be, hogy tagjaink

már pontosan kapják a Földtani Közlönyt, s így a tagdíjak befizetése is normálisabb

módon történik; igaz ugyan, hogy kiadásaink is ersen megnövekedtek, de ennek oka

abban rejlik, hogy az 1925. évi LV. kötet a Társulat bevételeinek háromnegyed részét

emésztette fel. Hogy az elmúlt esztend pénzügyi mérlegét deficit nélkül sikerült lezárni,

az egyedül a M. T. Akadémiának köszönhet, mert 30 millió koronás adománnyal

sietett nehéz helyzetben lév Társulatunk segítségére.

A Földtani Közlöny LVI., 1926. évi kötete szintén sajtó alatt van, s meg-

jelenése márciusra várható. Terjedelme 10— 15 ív lesz; s itt örömmel kell jelentenem,

hogy a helyzet lassú javulásával a t. szerzknek 25 péld. különlenyomatot már ingyen

adhatunk. Ezzel ismét egy lépéssel közelebb jutottunk a teljes békebeli állapotokhoz.

St tovább megyünk: az 1927. évi Közlönyt már füzetekben óhajtjuk kiadni; ezáltal

ketts célt érünk el: szorosabbá fzzük a kapcsolatot a Társulat és a tagok közt,

másrészt lehetvé tesszük, hogy a szaküléseken elhangzottak egy-két hónapon belül

meg is jelenjenek, közkinccsé váljanak. Ez mindenesetre serkentleg hat majd tagjaink

tudományos munkásságára is.

T. Közgylés! Minden igyekezetünk, törekvésünk azt célozza, hogy a Földtani

Közlönyt, hazánk e fontos szakfolyóiratát, minél többször, minél gyorsabban és minél

nagyobb terjedelemben jelentessük meg.

Nem ígérünk olyant, amit nem tudunk beváltani, de amit vállaltunk, annak telje-

sítését a Társulattal szemben erkölcsi kötelességünknek tartjuk.

Nagy hiányt pótolna a Földtani Közlöny mutatójának elkészítése is, mert

1900 óta, tehát 26 éve, nem jelent meg, ami felette megnehezíti az irodalom felkeresését.

Egyelre nincsen rá fedezetünk, de e kérdést is állandóan felszínen tartjuk, s amint

lehetséges, megjelentetjük.

Az elmúlt évben összesen 10 szakülést és 1 kirándulást tartottunk. E szak-

üléseken 24 eladó 32 dolgozatot mutatott be. E dolgozatok szakágazatok szerint a

következkép oszlottak meg:

1. Geológiai tárgyú volt 13

2. Paleontologiai tárgyú volt 6

3. Kzettani tárgyú volt 5

4. Ásv. krist. tárgyú volt 4

5. Hidrogeológiai tárgyú volt 2

6. Bányageologiai tárgyú volt 1

7. Ismertetés volt 1

32
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Legtöbb eladást, szám szerint 4-et tartott Sümeghy J., 3-at Pávai Vájná F. r

2—2-t Rakusz Gy., Szádeczky K. Gyula és Horusitzky H., 1— 1 eladással szere-

peltek: Noszky J., Horusitzky Ferenc, Vitális S., Majer I., Boros á., Rescli

Katalin, Hoffer András, majerf. Mayer I., Lengyel E., Simkó Gy., Ferenczy I.,

Endrédy E., Pálfy M. és Rozlozsnik P., Szentpétery Zs. és Emszt K.. LáiSzló

G., Liffa Aurél és Szalai T., Papp F.

Az eladások iránti érdekldést mutatja az is, hogy csaknem minden eladás-

hoz többen hozzászóltak. Így gyakran igen tanulságos és értékes vita indult megr

ami által az esetleges kétséges dolgok is többoldali megvilágítást nyertek.

A Társulat programmjának megfelelen, kirándulást is rendezett jún. 9-én a
Budai hegységbe; e kiránduláson számosán vettek részt Pálfy M. és Ferenczy K
vezetése alatt.

Szakosztályaink közül a Hidrológiai Szakosztály ez évben is több szakülést tar-

tott. A Barlangkutató Szakosztály májusig szintén mködött s akkor bejelentette fel-

oszlását.

1926. évi LVI. közgylésünket febr. 3-án tartottuk, mely a Társulat t. tagjává

választotta hervadhatatlan érdemeinek jutalmazásául az azóta elhalt Halaváts Gyulá-í

s neki e közgylésen a díszes oklevelet ki is adtuk. A tárgysorozat szokott pontjain

kívül a tisztújítás is esedékessé vált s a közgylés a következ trienniumra megválasz-

totta a Társulat tisztikarát.

A Társulat adminisztratív és egyéb ügyeit a választmány a legnagyobb lelki-

ismeretességgel és körültekintéssel intézte el, miért is minden egyes tagja méltán szá-

míthat valamennyiünk szinte elismerésére és köszönetére. Az év folyamán 7 választ-

mányi ülést tartott.

Tagjaink létszámában változás ez év folyamán alig történt. Felvételre összesen

12-en jelentkeztek, kiket a választmány fel is vett. Ezek a következk:

Az 1926. évben felvett új tagok:

Benda László mérnök, Szombathely.

Bukovszky János b. fmérnök, Szászvár.

Dezs Rezs mérnök, Kárász.

Dr, Fisch Walter geológus, Neuhausen.

Jellachich Lajos b. mérnök, Sopron.

Kretzoi Miklós egyet, halig., Budapest.

Ludovika Akadémia, Budapest.

Dr. Polgár Sándor freáliskolai tanár, Gyr.

Reálgimnázium Tanári Testületé, Kispest.

The Science Museum, London.

Tompa Margit tanárn, Budapest.

Az elmúlt évben 10-en jelentették be kilépésüket a Társulatból.

Végül fájdalmasan kell jelentenem, hogy a halál az idén is 4 tagtársunkat ragadta

ki körünkbl. Ezek a következk:

Meghaltak:

Halaváts Gyula fbt., ny. fgeol., Budapest.

Karczag István bérl, Keszthely.

Szembratovics Sándor b. fmérnök, Budapest,

Szinyei-Merse Zsigmond fmérnök, Budapest.

Különösen fájdalmasan esik Halaváts Gy. t. t. elvesztése, kivel szemben kegye -

letes megemlékezésünk adóját ma róttuk le!

Nyugodjanak békében.
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Végül jelentem, hogy Társulatunk tagjainak létszáma az 1926. év végén a követ-

kez: összes tagok száma 411. Elfizet 19. Ebbl külföldi 17. Rendes t. 303, örökít

,

pártoló, tiszteleti stb. 1,08.

Tisztelt Közgylés! Ha Társulatunk jövjét nem is látjuk rózsásnak, de csügged-

nünk sem szabad, mert ha tagjaink tudományos munkássága, áldozatkészsége és anyagi

támogatása ily mértékben megmarad, mint azt eddig is tapasztaltuk, akkor ez oly

ers alap, amelyekre nemcsak nyugodtan lehet, de kell is építeni, és ezt a müvet

majd nyugodt lelkiismerettel adhatjuk át az utódoknak, azzal a tudattal hogy az a

munka, melyet mi végeztünk, nem volt medd!
Jelentésem végén köszönetét mondok tiszttársaimnak s ama tagtársainknak, kik

nehéz munkánkban támogattak.

Kérem a t. Közgylést, szíveskedjék jelentésemet tudomásul venni."

A Közgylés a titkári, valamint a Hidrológiai Szakosztály jelentését tudomá-

sul veszi. Ezután elstitkár felolvassa a pénztárvizsgáló-bizottság jelentését, melybl

kitnik, hogy az 1926. évben a bevétel 109,258.883 K, a kiadások összege pedig

102,820.040 K volt. A bizottság a pénztárt rendben találta és indítványt tesz a pénz-

táros felmentésére. A Közgylés a felmentést megadja és neki, valamint a pénztár-

vizsgáló-bizottság tagjainak köszönetét szavaz. Az 1927. f. évTe a pénztárvizsgáló-

bizottságba Timkó I., Maros I. és Weszelszky Gy. tagokat küldi ki.

Az 1927. évi költségvetést a közgylés elfogadja.

Elnök bejelenti a Barlangkutató Szakosztály feloszlását és ismerteti ennek körül-

ményeit. Indítványára a közgylés elhatározza, hogy az alapszabályok 30. § f) pontja

értelmében a Barlangkutató Szakosztály vagyonát a hasonló célú társaságnak átadja.

A „Barlangkutatás" c. folyóirat minden kötetébl, visszamenleg is, 2—2 példányt kap

a Társulat külön ellenszolgáltatás nélkül. A Barlangkutató Szakosztály hivatalos

iratait a Társulat megtartja. A Barlangkutató Szakosztály átengedett alaptkéje egyút-

tal biztosítja a Társulat alapítványi tagságát az új „Barlangkutató Társul at“-ban. A
könywagyon átengedése a tulajdonjog fenntartásával történik, úgy, hogy az új „Barlang-

kutató Társulat" feloszlása esetén a könywagyon visszaszármazik a M. F. Társulatra.

Pálfy M. elterjesztését, hogy amennyiben az új Társaság a könyvtárát nem kezelné,

úgy az nyerjen a Földtani Intézetben elhelyezést, a közgylés elfogadja.

Ezzel a közgylés a Barlangkutató Szakosztály feloszlását tudomásul veszi és

a Szakosztályt megszntnek nyilvánítja.

Kadic O., a Barlangkutató Szakosztály utolsó elnöke, köszönetét mond az

Anyatársulatnak, amiért a barlangkutatást védelme alá fogadta. Ismerteti az okokat

és körülményeket, amelyek a Szakosztály íüggetlenítését kívánták. Kéri a Társulat

részérl a szívélyes viszony fenntartását.

Elnök szerencsét és felvirágzást kíván az új Társulatnak.

Pálfy M. az elnöknek és tisztikarnak eddigi munkásságáért kifejezett köszöneté

után elnök üdvözli a testvértársulatokat, elssorban a M. Kir. Bányászati és Kohá-

szati Egyesületet. Indítvány nem lévén, a Közgylést berekeszti.

II. Szakülések.

1927 január hó 5-én.

1. Szentpétery Zs. dr.

—

Emszt K. dr. : A drócsai granodioritos kzetekrl.
Hozzászólt: Mauritz B.

2. Lengyel Endre dr. : Adatok a zónás plagioklászok ismeretéhez II.

Hozzászóltak: Szentpétery Zs. és Pálfy M.
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1927 március hó 2-án.

1. Lóczy Lajos dr. : Geológiai kutatásaim Ecuadorban.

Eladó ismerteti délamerikai útját és Ecuador köztársaság partvidékem végzett

geológiai kutatásait. A még geologiailag teljesen ismeretlen Sta. Elena-félszigetet topo-

gráfiailag és geologiailag 1 : 25.000 mértékben térképezte, amely munka egy egész

évet vett igénybe. Kimutatja, hogy az Andesek nyugati lábánál elterül partvidék fels

kréta, eocén, oligocén és miocén, valamint eruptív képzdmények által van felépítve.

A paleocén idben a fels krétaképzdményeket többhelyütt gabbró, diabaz és gránát-

amtibolit eruptivák törik át, melyek a mészképzdményeket kcvás, metamorf kristá-

lyos kzetekké alakították át. Kimutatja, hogy a Sta. Elena-félsziget hegyszerkezetét

a gabbró és diabaz eruptivák feltörési vonalai uralják. A paleocén képzdmények izo-

klinális jelleg gyrdései is a feltörési dyke-kal állanak kapcsolatban. Eladását a

Sta. Elena-félsziget általa készített 1 : 25.000-es méret topográfiai és geológiai tér-

képével, sztratigráfiai tabellával, számos szelvénnyel és fotográfiai felvétellel illusztrálta.

2. Pávai Vájná Ferenc dr. : A magyarországi hegységek szerkezetének váz-

lata II.

3. Papp Ferenc dr. : A Berneoe melletti Huszárhegy hematitja. (1. p. 27.)

Hozzászólt: Liffa A.

4. Hojnos Rezs dr. : Adatok az Északi-Kárpátok szirtvonulatának paleonto-

lógiájához.

1927 április hó 6-án.

1. Éhik Gyula dr. : A szápári Anthracotherium.

Eladó a szápári Anthracotherium-maradványokát az A. valdense alakkörébe

utalja és mint új alfajt, A. valdense szaparensis név alatt vezeti be az irodalomba.

Ebbl következleg nevezett állat a legnagyobb valószínség szerint a miocén elején élt.

2. Noszky Jen dr.: F. Beyschlag und W. Schriel: Kleine geologische Karte v.

Európa. (Ismertetés.) (1. p. 75.)

Hozzászóltak: Szentpétery Zs.

3. Mayerfelsi Maier István: Az Ursus Böckhi fogazata és helyzete a medvék

törzsfájában.

Hozzászóltak: Éhik Gy., Kretzoi M., Schafarzik F.

1927 május hó 4-én.

1. Telegdi Roth Károly dr. : Az infraoligorén denudáció nyomai a Dunántúli-

középhegység ÉNy-i peremén. (1. p. 32.)

2. Sümeghy József dr.: Pannóniái kon fauna a Nagy-Alföldrl. (1. p. 41.)

Hozzászóltak: Schréter Z., Vitális S. és Horusitzky H.

3. Kretzoi Miklós: A csákvári Simocyon.

Hozzászóltak: Kaimé 0. és Éhik Gy.

1927 június hó 1-én.

1. Zsivny Viktor dr. : Ásványtani közlemények.

2. Reichert Róbert dr.: Petrográfiai megfigyelések nógrádmegyei bazaltokon.

Eladó dolgozata a Bárna község melletti Nagyk, Nagyerd. Szilvásk, a Zagyva

melletti telérek, továbbá a Medves, Sátoros és Kercsektet bazanit, illetve bazanitszer

íöldpátbazalt elfordulásainak részletes petrográfiai leírásával foglalkozik. Behatóbban

tárgyalja a rezorpciós jelenségeket is, fényképfelvételekkel illusztrálva.
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3. Vigh Gyulai dr. : Adatok a Budai- és Gerecsc-hegységi triász ismeretéhez.

(1. p. 53.)

Hozzászóltak: Pálfy M., Schafarzik F. és Fávai Vájná F.

4. Rakusz Gyula dr. : A dobsinai és Bükk-hegységi karbon szi ratigrafiai és paleo-

geográfiai helyzete.

5. Kubacskai András dr.: Néhány szó a recski petróleumelfordulásról.

Kuracska András dr.
: „Néhány szó a recski petróleumelfordulásról

11 cím el-

adásával és Lóczy Lajosnak hozzászólásával kapcsolatosan Pávai Vájná Ferenc dr.

megjegyzi, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat szkülésein úgy a saját tektonikai el-

adásaiban, mint az 1926 január 13 és és 7-i szaküléseken Noszky Jen és Rakusz

Gyula eladásainak hozzászólásaiban már hangoztatta és leszögezte, hogy a Recsk-

kömyéki petrqjeum, valamint az egri, sóshartyáni, osdzi, nagybátonyi, nógrádi íöldgáz-

és sós-jódos vizek anyakzete vem a mediterrán slier, hanem az oligocén tengeri agyag.

Ezt a megállapítást Pantó Dezs és az azokon a vidékeken megelzen fölvétolez

geológusok: Noszky Jen, Vadász Elemér és Schréter Zoltán társaságában

1925. év nyarán tette, s így ma már szakemberek eltt ismeretes dologról és nem nóvum-

ról van szó, még ha az eladó nem is tudná, hogy a hozzászóló 1923-ban hangoztatott

véleményét (Válasz a magyar földgázkutatás kritikájára. Földt. Közi. LI—LII. évf.)

érre a vidékre vonatkozólag írásban is módosította már. („Téves nyomon halad a recski

petróleumkutatás", Magyarság, 1925 szept 17 és „A magyar szénhydrogénkutatások

eddigi tudományos eredményei." Bányászati és Kohászati Lapok, 1926.)' Szóval tévesi

az eladónak nemcsak az az állítása, hogy az oligocén tengeri sós agyag hazánkban

eddig mint a szénhvdrogének anyakzete nem volt ismeretes, hanem az is, hogy annak

megállapítása a megelz irodalomban hiányzik.

Hozzászóltak: Lóczy L„ Schréter Z. és Pávai Vájná F.

6. Endrédy Endre: A gránátok chemiai szerkezete.

7. Strausz László dr.: A bujáki lajtameszek.

A szerz távollétében bemutatta: Zeller Tibor dr.

III. Választmányi ülések.

A választmány a folyó év els felében ülést tartott: január hó 5-én, február 1-én,

március hó 2-án, április hó 6-án, május hó 4-én és június hó 1 én.

A választmányi ülések jegyzkönyveit a nyomdaköltségek megtakarítása végett

nem közöljük, ellenben azok a titkárságnál betekintés végett a t. tagok rendelkezésére

állanak.

Az 1927. év január— szeptemberében befolyt nagyobb adományok

:

január M. kir. Áll. Vas-, Acél- és Gépgyárak 40 P

február M. kir. Vall.- és Közokt. Min. állam,segélye 500 P

március M. kir. Egyetemi Nyomdától visszatérítés 587 P

április Debrecen város Tanácsa 220 P

június M. kir. Földtani Intézet támogatása 800 P

augusztus M. kir. Földmív. Min. államsegélye 600 P

Támogatóinak a Társulat e helyütt, is hálás köszönetét fejezi ki.



92 TÁRSULATI ÜGYEK.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
SZABÓ JóZSEF-EMLÉKÉRMÉVEL KITÜNTETETT MUNKÁINAK

JEGYZÉKE.

VERZEICHNIS DÉR MIT DÉR SZABÓ-MEDA ILLE
DÉR UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT ATJSGEZEICHNETEüí

ARBEITEN.

I. 1900. Adatok az Izavölgy fels szakasza geológiai viszonyainak ismeretéhez T

különös tekintettel az ottani petróleumtartalmú lerakódásokra.

A háromszékmegyei Sósmez és környékének geológiai viszonyai, kü-

lönös tekintettel az ottani petróleumtartalmú lerakódásoktól. Mindkettt

írta: Böckh János.

II. 1903. Die Geologie des Tátragebirges. I. Einleitung und stratigraphischer Tett.

II. Tektonik des Tátragebirges. Irta: TJhlig Viktor dr.

III. 1906. I. A szorátai meleg és forró konyhasós tavakról, mint természetes h-
accumulátorokról. II. Meleg sóstavak és haccumulátorok elállításárÓL

írta: Kalecsinszky Sándor dr.

IV. 1909. Die Kreide-(Hypersenon-)Fauna des Petenvardeiner (Pétervárader) Gebirgcs

(Fruska-Gora). Irta: Peth Gyula dr.

Az utóbbi munka késbb magyarul is megjelent a következ címen

:

A Péterváradi Hegység (Fruska-Gora) krétaidszaki (hiperszenon)

faunája. Irta: néhai Peth Gyula dr.

V. 1912. Az Erdélyrészi Érchegység bányáinak földtani viszonyai és érctelérei -

Irta: Pálfy Mór dr.

VI. 1915. A Balaton környékének geológiai képzdményei és ezeknek vidékek szerinti

telepedése. Irta: lóczi Lóczy Lajos dr.

VII. 1918. A tokajhegyaljai nyiroktalaj. írta: Ballenegger Róbert dr.

VIII. 1921. A csillámok. Adatok a hazai és külföldi csillámok felismeréséhez és meg-

határozásához. Irta: Toborffy Zoltán dr.

IX. 1924. Schafarzikit ein neues Mineral. Irta: Krenner József dr.

X. 1927. Die Familien dér fíeptilien. Irta: br. Nopcsa Ferenc dr.
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ZUM

FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LVII. Januar—September 1927. 1—9 Hefte.

Dér Ausschuss dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft

meldet tief erschüttert, dass

dr ANTON KOCH von BODROG

o. Universitatsprofessor i. R., o. Mitglied dér Ung. Akademie

dér Wissenschaften etc. etc., seit 1866 ordentliches, seit

1910 Ehrenmitglied u. em. Sekretar und Prasident unserer

Gesellschaft, am 8. Február 1927 im 84. Jahre seines

arbeitsreichen Lebens in Budapest verschieden ist.

Éhre seinein Angedenken!

Dér Ausschuss dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft

meldet mit tiefem Schmerze, dass

dr FRANZ SCHAFARZIK
o. Professor dér technischen Hochschule i. R. in Budapest,

o. Mitglied dér Ung. Akademie dér Wissenschaften und dér

Szent István-Akademie, Prasident dér IV. Section dér Letzteren,

Prasident dér Hidrologischen Section dér Ungarischen Geolo-

gischen Gesellschaft etc. etc., seit 1875 ordentliches, seit 1918

Ehrenmitglied, em. Prasident unserer Gesellschaft, am 5.

September 1927 im 74. Jahre seines an Ergebnissen reichen

Lebens in Budapest verselned.

Sein Andenken wird unter uns leben!

Segen und Friede seiner Asche!



Dér Ausschuss dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft

meldet mit tiefer Trauer, dass

kgl. ung. Ackerbauminister i. R., w. Geheimrat, Ehrenmit-

glied dér Ungarischen Akademie dér Wissenschaften etc. etc.,

Ehrenmitglied unserer Gesellschaft, am 27. April 1927

in seinem 79. Lebensjahre in Budapest entschlafen ist.

Dér Ausschuss dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft

gibt tief betrübt bekannt, dass

Dr. Gustav Tschermak-Seysenegg

Hofrat, o. ö. Universitátsprofessor i. R., wirkl. Mitglied

d. Akademie dér Wissenschaften in Wien, etc. etc., Ehren-

mitglied unserer Gesellschaft am 4. Mai 1927 im Altér

von 92 Jahren in Wien verschieden ist.

Wir wahren ihm ein pietatsvolles Angedenken!

Dér Ausschuss dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft

meldet tief erschüttert, dass

dr ZOLTÁN TOBORFFY
Privatdocent dér Pázmány-Universitat, Oberlehrer dér haupt-

stádtischen Realschule, em. Ausschussmitglied unserer Ge-

sellschaft am 18. Mai 1927 im 45. Lebensjahre in Budapest

entschlief.

von PUSZTASZENTGYORGY u. TETÉTLEN

Er ruhe in Frieden!

Éhre seinem Angedenken!



ABHANDLUNGEN.

DATEN ZR KENNTNIS DÉR ZONAREN PLAGIOKLASE I.

Über die Zonarstruktur und dle KristaUform.

— Mit Fig. 1—2. —
Von E. Lengyel.*

Seit mehreren Jahren verfolge ich mit Aiif'merksamkeit die Ver-

háltnisse dér zonaren Feldspate dér Andesite im Szentendre-Visegrader

Gebirge. Ich suche einesteils jene Gesetzmassigkeiten zu erforschen,

welche zwischen dér áusseren Gestalt dér zonaren Plagioklase und dér

allgemeinen Charakteristik dér Gesteinstypen vorhanden sind, anderseits

aber auch jene individuellen Eigentümlichkeiten, welche mit ihrem aus-

gesprochen zonaren Aufbau im Zusammenhango stehen.

Die Plagioklase dér Andesite im Donau-Winkelgebirge formieren

im allgemeinen taflige Kristalle nach M (010) und sind in dér Richtung

dér Kristallaxe „a“ gestreckt. Ihrer Morphologie nach besitzen sie

einen tafligen Typus mit positivem Wachstumscharakter. Die Haupt-

wachstumsform ist in den meistcn Falién die Langsfláche, mit welcher

parallel meist eine vorzügliche Spaltungsfahigkeit erscheint. Die Felds-

pate dér basischeren Gesteine sind gewöhnlich nach dér „a“, die einiger

sauereren Biotitamphibolandesite hingegen sind nach dér „c“ Kristall-

axe gestreckte Prismen von Orthoklastypus. In basischeren Pyroxen-

andesiten ist meist keine Prismenzone starker entwickelt, die Kristalle

sind abgerundet und in den Querschnitten isometrisch. Vorherrschende

Fláchen sind die (010) und (001) Endflachen, dann kommen in dér

Reihenfolge die Prismenflachen (110) resp. Dömén (101). Unter-

geordnet erscheinen (201) und (111), sowie selten in gut erkennbarer

Grösse auch noch die Formen (021) und (120).

Diese kurze Charakterisierung dér Morphologie bezieht sicli auf die

ausserste Grenzoberflache dér zonaren Plagioklase. Sehr interessante

Ergebnisse erhalten wir aber, wenn wir in aufeinander gelagertén

Zonen die Wachstumsverhaltnisse dfer Kristallfachen, alsó dlie Form-

verandenmgen dér in Zonen wachsenden Kristalle beobachten.

Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Gool. Gesellschaft am 3. Marz 1926.
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Bei Kristallen homogener Stoffarten werden die wachsenden

Kristalle laut dér Bekraftigung durch Experimente, im spateren

Stádium von denselben Flachen begrenzt, wie im Augenblicke dér Form-

beobachtungsmögliclikeit. Wenn keine störenden Momente auftreten,

wachsen die Kristallflachen in mit sich selbst paralleler Richtung, dér

Kristall in dér Zeiteinheit ringsherum in gleicher Dicke. Bei zonaren

Plagioklasen aber kann mán infoige dér fraktionierten Kristallisation

das Gegenteil dieses Prozesses beobachten. Beim Wachsen in den Zonen

verandert sich dér Formcharakter dér Kristalle, als ob jede verschiedene

Feldspatmischung von Ab—An Zusammensetzung ihre individuell

charakteristische Kristallform — obgleich diese von geringer Tracht-

variation ist — zu verwirklichen trachten würde. Meine naheren Unter-

suchungen zeigen, dass es kristallographische Richtungen gibt, in

welchen — in gewisser Abhangigkeit von dér chemischen Zusammen-

setzungsveranderung — die Wachstumsgeschwindigkeit, von den anderen

abweichend, kleiner oder grösser ist, womit wieder die Grössen dér

Flachen in verkehrtem Verhaltmsse stehen. Wenn wir unter Wachstum
die Schnelligkeit dér Stoífablagerung in dér Richtung dér Flachen-

normalen verstehen, so beweisen die Untersuchungen dér zonaren

Plagioklase, dass die in den Kristallflachen in vektorieller Richtung

stattfindende Verschiebunggschnelligkeit verschieden, in symmetrischen

Richtungen aher natürlich gleichwertig ist.

Die Zonarstruktur ist meist an den Lángsflachenpaaren und den

damit parallelen Schnitten am ausgepragtesten, weil auf diesen Flachen

die Beobaehtung durch die haufig erscheinenden Albit- und Karlsbader

Zvillingsstreifen nicht gestört wird. Auf diesen Flachen kann mán am
schönsten die in den verschiedenen Zonenbreiten angegebene verschie-

dene Wachstumsgeschwindigkeit wahrnehmen, deswegen ich bei meinen

Untersuchungen diese Schnitte immer mit besonderer Aufmerksamkeit

verfolgte.

In übenviegender Mehrzahl fand ich an mehreren hundert Schnit-

ten, dass im Falle von nach aussen saurer werdenden isomorpher Zona-

ritat dér innerste, basischere Kern formreicher ist, wáhrend die ausseren

Hüllen stufenweise einfacher erscheinen. Diese Beobaehtung steht auch

mit den Ergebnisse dér kristallographischen Untersuchungen im Ein-

klang, laut denen jene Plagioklase, die basischer sind als dér Labrador,

verhaltnismassig formreichere Kristallkombinationen von vielerlei

Flachenindices sind. Die Plagioklasglieder von saurer Zusammen-

setzung hingegen habén einen viel einfacheren Aufbau, indem sie zu-

weilen wahrhaft prototypisch (albittypus) sind.

Am ausgepragtesten, am scharfsten ist die Zonarstruktur in den

vorherrsehenden
|| (010) Schnitten. Dér innere, vorausgesetzt aus
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gleichmassigen Feldspatstoff bestehende Kern, welcher oft scharf kon-

turiert ist, ist eine gedrungene, isometrische, reichflachigere Form.

Die darauf folgenden Hüllen werden in dér Richtung von (001) immer

-schmaler, in dér Richtung dér Prismen- und Domaflachen (110, 101,

201) aber stufenweise immer breiter. Als Folge dieses Prozesses wird'

dér zonar wachsende Kristall in dér Richtung dér „a“ Kristallachse

gestreckter und in dér „c“ Richtung immer gedrückter. Die Grössen dér

Prismen- und Domaflachen ívird alsó infoige dér rapiden Vergrösserung

ihrer relativen Zentraldistanz, dér Grösse dér vorherrschend werdenden

Basisflache gegenüber stufenweise untergeordneter. Die zonarstruirten

Plagioklase sind alsó im Endresultat senkrecht auf die Wachtums-

richtung geringerer Schnelligkeit aufgebaute Kristalle, alsó von Flachen

geringerer Zentraldistanz begrenzt. Die stufenweise Vereinfachung dér

Kristallform nach aussen steht nicht nur mit chemischen und struktu-

rellen Faktorén, sondern auch mit von diesen abhangenden physikali-

schen Gründen in engem Zusammenhange. Unter diesen verweise ich

hauptsachlich auf die Anpassung dér mit dér Temperaturveranderung
verbundenen Oberflachenspannung, welche Erscheinungen im Coordina-

tions-Zusammenhange — laut den neuesten physiko-chemisen Unter-

suchungen — auf die Ausbildung des Kristallgestalt einen entscheiden-

den Einfluss besitzen. Das Streben nach Formeinfachheit sehen wir

auffallenden Exemplaren verwirklicht. In vielen Falién wachst in dér

Richtung dér Domenflachen die relative Zentraldistanz so rapid, dass

die Grösse dér Flachen fortwáhrend diminuirend, aus dér Formbildung

ént fallen.

Auch das Gegenteil dieser Erscheinung kann mán im Falle nach

aussen basisch werdender recurrent-zonarer Struktur beobachten. In bei-

den Fallen ist die Geschwindigkeit des Zonenivachtums in verschiedenen

Richtungen abweichend und die aufeinander folgenden Hüllen verandern
wesentlich den Formcharakter dér Kristalle.

Eine allgemein gültige Regei kann mán in dieser Beziehung — bloss

auf Grund von Untersuchungen dér Feldspate in den Andesiten — nicht

aufstellen. Behufs Feststellung endgültiger Gesetzmassigkeiten ist die

Beobachtung dér Plagioklase verschiedener Gesteine und besonders auch
einschlagige physiko-chemische Experimente notwendig. So viel sc.heint

wahrscheinlich, dass die vorherrschende oder untergeordnete Rolle dér
Flachen, die wahrend des zonaren Wachtums durch Flachenselektion
zu standé kommen, mit einer ganzen Gruppé von Ursachen in Ver-
bindung steht. Sie hangt von dér chemischen Zusammensetzung des
Magmás als einer molekular dispersen Phase — ab und von den
Temperaturschwankungen und dem Druck, welche Faktorén auf die
Molekularkrafte und die Entwicklung dér Oberflachenspannungs-

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1927. 7
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zustánde einen ausschlaggebenden Einfluss ausüben. Wenn laut der

morphotropischen Untersuchungen kaum eine Abweichung im Mole-

kular-volumen dér einzelnen Feldspatmischungsglieder nachzuweisen

ist und wenn laut Röntgen’schen Untersuchungen auch in dér Struktur

des Kristallgitters keine wesentliche Ánderung auftritt — da ja dem

Wesen nach von einer isomorphen Vertretung die Rede ist —
,
dann

müssen in den verschiedenen kristallographischen Richtungen tief-

greifende, von dér chemischen Zusammensetzung und dér Temperatur

abhangende Unterschiede dér Kraftewirkungen unter den Molekulen

angenommen werden. Diese Anziehungsdifferenz ergibt, dass die Stoff-

ablagerung in verschiedenen Richtungen schneller oder langsamer und

das Wachstum dér Flachen rapider oder langsamer vor sich geht, was.

auch dfürch die Erfahrung bestatigt wird. Die Kristalle, aber auch die

von ebenen Flachen begrenzten Zonen können wir als áussere Pro-

jektionsbilder dér molekularen Anziehungsdifferenzen betrachten.

Wir gelangen in den Besitz ausserordentlich interessanter Daten,

wenn wir das Tempó und die Richtungen des zonaren Wachtums mit

den Grössenverhaltnissen dér Kristallflachen vergleichen.

Wenn wir das Centrum dér Kristalle — den die Schnittpunkte dér

Flachennormalen resp. Fláchendiagonalen leichter gébén — mit den

auf einander folgenden Ecken gleicher Natúr dér die isomorphen Glieder

vertretenden Zonen vrbinden, so erhalten wir gerade Linien, Wachtums-

richtungslinien oder nach dér Gross’schen Nomenklatur Gratbahnen.

Solange die Geschwindigkeit des Wachtums nach allén Richtungen

hin gleich bleibt, sind die Gratbahnen divergente Gerade, dérén Winkel-

grösse wahrend dér Zeitdauer des zonaren Wachtums bestandig bleibt,

alsó:

a= a, = a
2 = a 3= . . . . a n

In diesen Fallen nehmen die auf einander folgenden Hüllen in dér

Zeilenheit. des Wachtums relativ in jeder Richtung gleichmassig zu.

Wenn aber — wie wir es im Falle dér nach auswarts sauer werden-

den isomorph-zonaren Plagioklase wahrnehmen, — das Tempó des

Wachtums nach verschiedenen Richtungen gleichmassig starker oder

schwácher wird, wenn alsó Unterschiede im Wachstum auftreten, dann

wird dér Winkelwert dér nachbarliche Gratlinien in dér Richtung des

Wachstumsmaximums stufenweise immer kleiner. Die Gratbahnen

nahem sich einander, ihre Winkelgrössen sind alsó in dér Zeiteinheit:

a > a, > a2 > a 3 > . . . . an

so, dass in einem gewissen Zeitpunkte die zwei Gratbalmen sich ver-

einigen und eine sekundare Gratbahn bilden können. (S. Figur 1.) Mit
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ihr treten gleichzeitig speziferische Gratbahnen auf, welche gégén die

an dér Stelle dér Kristallflache erscheinende Ecke konvergieren und

nicht mehr durch das Zentrum des Kristalls gehen.

In dér Nachbarschaft dér Wachtumsmaxima — auf ihre Richtung

vertikal oder bloss wenig schief — treten gleichzeitig Wachtumsminima

von entgegengesetzter Starke auf und als Ergebnis dér beiden \ or-

gange — tritt mit entgegengesetztem Index eine Flachenselektion ein.

Bei isomorph-zonaren Feldspaten, die nach aussen saurer werden, ist

das Streben nach Formeneinfachheit eine allgemeine Erscheinung.

Figur 1. Nach aussen saurer werdender, isomorph-zonaler Plagio-
klas. In dér Nachbarschaft dér Zuwachsmaximume treten Wachstumsminimume auf,

demzufolge entsteht eine Flachenselektion. Die Kristallform wird einfaeher.
c = Kristallzentrum, zentraler Focus; e = primare, m = sekundare, h = tertiare

Gratbahnen; k = peripherialer Focus dér Kristallisation (neue, 6ekundare Kristallecken);

p — peripherische Gratbahnen; a > a t > a2 > aa — abnebmende Winkelwerte dér

Gratbahnen.

Das Gegenteil dieser Erscheinung können wir in Fallen dér nach

aussen basischer werdenden rekurrent-zonaren Plagioklase wahrnehmen.

Hier ist die innere Form gewöhnlich einfaeher, manchmal ein Rhombus
oder ein Rhomboid, bei denen die Wachtumsrichtungen auseinander

gehende Gerade sind. Wenn in einer Richtung ein Wachtumsminimum
auftritt, teilt sich die primare Gratbahn im Augenblicke dér Geschwin-

digkeitsabnahme des Wachtums in zwei divergente Zweige. Als Folge

von in nachbarlicher Richtung auftretenden Wachtumsmaximas treten

an den Stellen dér Ecken stufenweise wachsende Kristallflachen auf,
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dérén Normale von dér primáren Gratbahn in dem Falle gebildet wird T

wenn rechts und links dér maxiinale Wert des Wachstums symmetrisch

tibereinstimmt. lm entgegengesetzten Falle entstehen Kristalle, die

sich zr primáren Gratbalin schief neigen.

Wenn wir in auf einander folgenden Zeiteinheiten aus dem Mittel-

punkte des Kristalls die Gratbahnen ziehen, erfahren wir, dass ihre

Winkelgrösse sich so verandert (S. Figur 2.) :

a < a, < a2 < a, < . . . . a n

Dér Verlauf ist alsó eben das Gegenteil des Vorigen. Als ein dler-

artiges Ergebnis erscheinen an dér Stelle dér Kristallecken Flachen und

dér ursprünglich einfachere Kristall wird formreicher.

Wenn wir die zwei bestehenden Figuren náher betrachten, scheint

es, als ob im Falle nach auswarts einfacher werdender Kristalle gewisse

peripherische Kristallisationsfokusse verschwanden und die form-

bildende Kraft des Zentralfokus ímmer starker würde. Bei nach aussen

komplizierter werdenden Kristallformen verliert dér zentrale Kristall-

fokus seinen leitenden Charakter, sekundare, tertiare peripherische

Fokusse setzen ein und ühernehmen von dér abschwachenden Kraft des

zentralen Fokus die formgestaltende Rolle. In beiden Fallen ist eine

Formveranderung die Folge. Für die überwiegende Mehrheit dér iso-

morph-zonaren Plagioklase ist die Flachenvereinfachung charakteri-

stisch. Dér Vorgang schreitet inn einem um so sclmelleren Tempó vor-

warts, je ausgepragter die Wachtumsminima und Maxima sind, die neben-

eiander auftreten. Die Flachenreduktion, richtiger das Ergebnis dér

Flachenselektion ist meinen Untersuchungen zufolge eine derartige

endgültige Kristallform, die bei ungestörten chemischen und physikali-

schen Verhaltnissen ringsherum mit gleichmassiger Schnelligkeit

wachst. Diese Fönn stelit. dér „primitiven“ Kristallform dér Plagio-

klase nahe. Aber dér ungestörte und zu Ende gehende Verlauf dér

Flachenselektion an nach aussen saurer werdenden Feldspate wird an

natürlichen Plagioklasen selten wahrgenommen. Die ausgestörte

Bedingung des Verlaufs wird gewöhnlich durch die früher eintretende

ganzliche Erstarrung des Gesteinmagmas verhindert.

So kompliziert auch die Erklarung des Verlaufs erscheint so steht

die Tatsache des Prozesses dér Flachenselektion innerhalb gegebener

chemischer Bedingungen mit physikalischen Faktorén in unfraglichem

Zusammenhang. Beim Lösen dieser Probleme wird mán gewahr, dass

ausser den mit Temperatur- und Druckveranderung vei-bundenen Kon-

zentrationsanderungen auch strukturmolekulare Ursachen in den Vor-

dergrund treten, mit welchen sich die Morphologie dér Kristalle in



DATEN ZR KENNTNIS DÉR ZONAREN PLAGIOKLASE. I. 101

engem Zusammenhange befíndet. Beim Wachsen dér Kristalle ist s'chon

in dér zwischen den Molekülen befindlichen Anziehung die versteckte

Tendenz vorhanden, nach welchen Richtungen und in welchem ge-

schwindigkeits-Tempo die Zunahme des Kristalles erfolgen solle. Weil

aber für eine jede Htille eine verschiedene chemische Zusammensetzung

und eine verschiedene Erstarrungstemperatur charakteristisch ist, —
obzwar ihre Schwankung in vielen Falién eine sehr geringe ist —
müssen wir annehmen, dass hauptsachlich diese zwei Faktorén die An-

ziehungskrafte zwischen den Molekülen beeinflussen, dass alsó ihre

molekular gebundenen Phasen sich den schwankenden chemischen

und phy]sikalischen Verhaltnissen mit sich stufemvei'se verandernder

Figur 2. Nach aussen basischer werdender, recurrent-zonaler
P 1 a g i o k 1 a s. Die primare Gratbakn zerteilt eich im Moment dér W achstum-
verminderung auf zwei divergierende Zweige und auf dem Platz dér Kristallecke

tritt Flacheninterkalation auf. Die Kristallform wird nach aussen f 1 a c h e n-

reicher. c = schwacher werdender, zentraler Kristallisations-Focus ; k — neuer,

peripherischer Focus; e — primare, p — peripheriale Gratbahnen; a < a < a2 . .

.

. < an =
zunehmende Winkelwerte dér Gratbahnen.

Oberflachespannung, richtiger mit kristaUstrukturell möglicher Varia-

bilitat ihrer Gestalt anpassen.

In den Richtungen schnelleren Wachtums müssen wir eine krafti-

gere Molekuleanziehung voraussetzen, wobei die Schwerpunktdistanz

dér bildenden Stoffteilchen (Molekülc oder Radikale) kleiner ist. Wenn
aber umgekehrt mehrere Yerbindungsrichtungen mát kleinerer Schwer-

punktdistanze in eine Flac.he fallen, dann aussert sich langs dér Flache

eine starkere Kohasion; die Flache erscheint als ausgebildetere Be-

grenzungsflache (010, 001) und die Kristalle werden von táti igém

Habitus. Da auf diesen Flachen in senkrechten Richtungen die Koha-
sion geringer, ferner die Schwerpunktdistanz dér elementaren Stoff-
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teilchen grösser ist und die Moleküle von einander leichter trennbar

werden, erscheinen die ausgebildeten Grenzflachen als vorzügliche

Spaltungsrichtungen.

Die Plagioklase sind ausgezeichnete Verkörperungen jener An-

nahme, dass mit besser auspragten kristallographischen Richtungen

engere Strukturrichtungen zusammenfallen.

*

Aus dem mineralogisch-geologischen Institut dér Francisci-Josephi

Universitat in Szeged, im Február 1926.

DIE ABSONDERUNG DÉR EFFUSIVEN GESTEINE AM
TOKAJER-BERGE UND DÉRÉN MORPHOLOGISCHE

BEDEUTUNG.
Von J. Simkó.*

— Mit 3 Tafeln am Ende des Bandes. —

Absonderung dér Gesteine und Morphologie. Schneider und Stübel

erklaren die vulkanischen Oberflachenformen aus dér Beschaffenheit dér

Lava. Wenn wir ínnerhalb dér grossen vulkanischen Formen die Ent-

stehung dér Kleinformen erklaren wollen, dann müssen wir haupt-

sachlich auf die Absonderung (entokinetische Litoklasen) dér Laven

Bedacht. nehmen. Die Batroklasen und Diaklasen dér Gesteine müssen

ebenfalls berücksichtigt werden, demi die Verwitterung, die Denudation

und die lineare Erosion als die Oberflachenformen gestaltende Vorgange

sitid mit dér Lavenabsonderung im engen Zusammenhange.

Die Gesteine des Tokajer-Berges sind effusive Yulkangesteine.

Diese Gesteine sind durch die Infiltration des basischen pyroxenandesi-

tischen Magmas mit einemsaueren Magma entstanden. Deshalb sind die

Gesteine dér N- und NW-Teile des Berges rhyolithischer Natúr. Diese

Mischgesteine sind ein abnormales Produkt

,

daher auch die Absonderun-

gen sehr abnormal. Da in dér Lagerung dér Massengesteine des Berges

keine Regelmassigkeit vorherrscht, habé ich von dér, in drei Richtungen

auszuführenden Bestimmung dér scheinbar vereinzelt dastehenden

Lavaschichten abgesehen und statt dessen nur die Richtung und die

Fallenwinkel dér Lavaabsonderungen bestimmt.

Absonderungssysteme dér Gesteine. Für den Forscher interessante

Steinbrüche und Aufslüsse sind meistens nahe am Fusse des Berges in

die Abhange eingehaut. Allé stehen offen bis zr Oberflache. Sie bilden

Vorgetragen in dér Fachsitzung dér ITng. Geol. Ges. am 7. April 1926.
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ö—20 M. hohe steile Wánde. (Siehe das Diagramm dér Tafel I, die

Zeichnungen dér Tafel II. und die Isohypsen- und topographische Karte

des Tokajer-Berges in dér Abhandlung des Verfassers: Physiogeo-

graphische Untersuchungen im Tokajer-Berge und seiner Umgebung.

Mitteil. d. Komiss. f. Heimatkunde d. wissensch. Gr. Stefan Tisza Ge-

sellschaft in Debrecen. Bd. II. 1925—26.)

lm Farkasbánya-Steinbruche sind durch drei Absonderungsrichtun-

gen bedingte parallelepipedische Absonderungen vorhanden. Es sind

aber hier auch noch divergierende, concentrisch interferierende (Tafel II.

Fig. 1. a—b) und kugelschalige Absonderungen vorhanden. Diese Ab-

sonderungen werden auch noch durch die Diaklasen gekreuzt, welche

durch die in dér grossen ungarischen Alföld-Tiefebene enstandenen und

auch durch diese Gegend sich hindurchziehenden tektonischen Krusten-

bewegungen gebildet worden sind.

Die verwitterten und kaolinisierten Hypersthenaugitandesite bei

Keresztkorcsma senken sich mit 20° nach N. Es sind hier aber auch

frische compacte Lavamassen vorhanden, dérén Absonderungen von dér

senkrechten Richtung in dér horizontalen Richtung immer mehr ab-

weichen imd deshalb fácher- oder flügelartige Absonderungen aufweisen.

lm S-Teile dér Grube sind auch zylindrisch gestaltete Absonderungen
zu beobachten. lm Lehel-Oldal sieht mán über den plagioklas-rhyolithi-

schen Gesteinen die perlitische-Absonderung dér glasigen Modificationen.

Die Hypersthenaugitandesite im Patkókbánya Steinbrücke weisen

eine schieferige Absonderung auf, dérén Anordnung facher- und reif-

artig ist. (Taf. III. Fig. 1. A u. B.)

Die Laven im Aufsehlusse des Hideg-Oldal-Tales zeigen neben den

sehieferigen Absonderungen auch paraklasische-Structuren mit 1—2 M.
hohen Verwerfungen.

Taf. III. Fig. 2. stellt von den 5 Aufschlüssen des Lencsés-Tales den
ersten an dér Mündung dles Tales dar. An dér linken Seite dér Fig. sieht

mán die divergierende Structur dér Sehieferigen Lithoklasen. In dér Mitte

dér Fig. sind zylindrische Absonderungen mit 5°-gem Einfallen. Das-
selbe sieht mán auch untén mit grösserem Fallen unvollkommen aus-

gebildet.

Die Lithoklasen dér Hypersthenaugitandesite im ördögbánya
Bruche habén eine NW, SO, SW und senkrechte Richtung, wodurch
parallelepipedische Fonnen entstanden sind. Die senkrechten Absonde-
rungen sind besonders geeignet nach grösseren Tiefen hinab ziehende

\erwitterungs-Vorgange einzuleiten. Daselbst bildeten sich zwischen
den frischen compacten Lavamassen eingekeilt Verwitterungssaulen.
Wo diese Absonderungssaulen eine lineare Anordnung aufweisen und
den Einfalls-Verhaltnissen des Terrains entsprechend sind, werden an
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den veíwitteíten Stellen durch die Erosion die schönsten Kerb-Taler

gebildet. In dieser Weise entstanden einige Abschnitte dér in di&

Lencsés- und Hideg-Oldal-Taler einmündenden konsequenten Nebentdler.

lm Cekebánya findet mán divergierende und auch kugelschalige

Lithoklasen, welch letztere durch die Diaklasen in saulenförmige Mas-

sen zerteilt werden. (Tafel II. Fig. 5 a—b.)

Sehr interessant sind die zum Murat-Tal gehörenden Teile des

Kopasz-Tet. Hier sind namlich die senkrechten Absonderungen durch

nach SO u. SW fallende Lithoklasen verquert, wodurch sich die mit

zyíindrischen Absonderungen combinierten polyedrischen und rhomboi

-

dalén Formen bildeten. (Tafel II. Fig. 6.)

Die aussere Structur dér machtigen Felsen des Kopasz und Kis-

Kopasz weist Cavernen auf. (Tafel III. Fig. 3. A.)

*

Die vulkanischen Gesteine des Tokajer-Berges habén bemerkens-

werte Eigenschaften, wie dies auf dér 2.-ten Fig. (Tafel III.) sichtbar ist.

Lithoklase von einer gewissen Richtung durchsetzen die Laven und 1 durch

andere Garen gebildet e Formen derart, als wenn Absonderungen von

irgendeiner anderen Richtung gar nicht vorhanden wáren. Ein Ab-

sonderungssystem weicht von seiner Streichungsrichtung auch dann

nicht ab, wenn seine Absonderungen von anderen Streichrichtungen

gekreuzt werden. Auf dér „a“ zyíindrischen Absonderung sieht mán
zwei parallel laufende Lithoklasen von NNO-Richtung. Diese Litho-

klasen durchsetzen auch die „b— c— d'‘ senkrechten Saulén in verselne-

denen Höhen und in unzahligemal sich wiederholenden gleichen Linien.

Am Fusse dér „c“ Saulé steht auf einem Steinhaufen ein Mann, von wo
mán links schön ausgebildete Rhomboide erblickt.

Auf dér 2.-ten Figur (Tafel III.) sind die vertikalen Prismen durch

über einander stehendo Rhomboiden und parallelepipedischen Formen
gebildet, je nachdem sich die Lithoklasen-Systheme an derselben Stelle

durchkreuzen.

Über die teclinische Bedeutung dér Gesteins-Absonderungen, Zn-

sammenfassung. Nach meinen Untersuchungen weisen die Absonde-

rungs-Systeme am haufigsten NO-Fallenrichtungen auf; ausserdem

kommen aber auch NW-liche Fallenrichtungen auffalland háufig vor,

zahlreicher als allé übrigen Richtungen.

lm Mischgesteine des Tokajer-Berges bilden sich horizontale, ver-

tikale, lavabankart.ige, schieferige, blátterige, parallelepipedische, rhom-

boidále, polyedrische, perlitische, zylindrische, kugelschalige, reifartig-

conzentrische, conzentrisch interferierende, radiale, convergierende,,

divergierende und facherartige Absonderungen.
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Manchmal bilden an derselben Stelle durchkreuzende Absonderun-

gen die mannigfaltigsten Formen. Am haufigsten sind die Lithoklasen-

Systeme mit drei Fallenrichtungen.

Die Tal-Erosion wird am meisten durch die unter 5—45 Fall-

winkeln dahinziehenden lavabankartigen Absonderungen bedingt. Lava-

banke und Lavat afeIn die grössere Fallenwinkel aufweisen, als 45

Grad, gehören zu den Seltenheiten.

Die zahlreichen Absonderungen sind für den Bergbau und die Be-

arbeitung sehr günstig, weil aus schieferigen und rhomboidalen Structu-

ren sich leicht Wlirfel abspalten lassen.

Für den Strassenbau bildtet das Gestein des Tokajer-Berges ein sehr

geeignetes Matériái.

Für den Hausbau dagegen sind die envehnten Absonderungen un-

günstig, infoige dessen sich aus dem Gestein keine Quader hauen lassen.

Ferner ist áuch die Festigkeit dér Blöcke unsicher, weil auch noch

andere unsichtbare Klüfte und Bisse das Gestein durchsetzen.

BEITRAGE ZR CHEMIE DÉR SILIKATE.
Von A. Endrédy.*

Viele Forscher suchten die Konstitution dér Silikate aufzuklaren.

Die ersten Versuche, z. B. jene von Rammelsberg 1

bezweckten die

rationellere Formulierung dér durch die Analysen gewonnenen empi-

rischen Resultate. Derartige Berechnungen konnten aber bezüglich

dér Konstitution dér Moleküle keinen positiven Aufschluss gébén.

Eine bereits viel rationellere Grundlage liefern hiefür die Abbau- und

Umgestaltungsversuche, die von Lemberg ,

2 Thugutt 3
und Clarké 4

durc-hgeführt wurden, oder die Untersuchungen G. Tschermak’s
5 und

seiner Schüler bezüglich dér Herstellung dér Kieselsaurehydrate. Von
den vielen Forschern will ich nur noch die Namen von Gaus

,

6 Van
Bemmelen

,

7 Stremme
,

8 Jordis
9 und Vernadsky 10

nennen. Wie aus

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung, Geol. Gesellech. am 19. Mai 1926.

1 Rammelsberg: Mineralchemie.

2 Lemberg: Zeitschriít d. deutsch. Geol. Ges. 1876— 1895.

3 Thugutt: N. JB. für Min. Beil. Bd. 9. 555. 1894.

1 Clarké; Am. Chem. Journ. [8] 245, 1899. [9] 117 u. 345 etc.

5 G. Tschermak: Sitzungsber. Wien. Akad. Abt. I. 1903—1910.
6 R. Gaus: Doelter Hb. d. Mineralch. Bd. II.

7 Van Bemmelen: Die Adsorption. Dresden, 1910.

8 Stremme: 2. B. für Mineralogie. 1908. 622—662.
9 Jordis: 2. f. anorg. Chemie. 1905. (43. p. 48.) etc.

ln Vernadsky: 2. f. Kristallographie 39, 50. (1901).
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dieser Liste ersichtlich, beschaftigte dieses Problem viele Forscher,

die erzielten Resultate sind aber noch immer nicht befriedigend. Eme
weitere Aufzáhlung dér Literatur ware zwecklos, ich will nur noch

zwei Forscher erwahnen, auf dérén Versuche ich mich wiederholt

berufen werde, namentlich Jákob 11 und Reynolds. 12

Jákob fasste die Silikate im Sinne dér WERNERschen 13
Theorie

als komplexe Salze auf, und suchte die konstituierenden komplexen

Sauren aus den Resultaten dér Analyse zu berechnen.
14 Reynolds 15

stellte die sog. „Silikalcyanide“ her, die er dann im Wasserdampf-

strom oxydierte. Es gelang ihm z. B. durch die Oxydation dér Ver-

bindung CaAl
2
Si 2 Anorthit zu gewinnen. Meiner Ansicht nach sagen

uns jedenfalls die Versuche von Reynolds das meiste über die Kon-

stitution dér Moleküle, da sie auf einer sukzessiven Synthese beruhen.

Ich begann meine Versuche mit dér sog. „fraktionierenden“ Lösung

dér Silikate, wobei dieselben mit Lösungsmitteln von verschiedener

Konzentration behandelt werden, und mán nach dér Analyse dér Lö-

sung oder des ungelösten Rückstandes, aus dem Verhaltnis dér beiden

auf die Struktur des Moleküls zu schliessen sucht.

Das Verfahren will ich hier nicht detailliert besprechen, nur auf

einige Fehlerquellen hinweisen. Eine solche ist z. B. das „Einschliesserí
1

.

Das Produkt dér Zersetzung, z. B. das Kieselsaurehydrat schliesst

gelegentlich seiner Abscheidung unzersetzte Teilchen in sich ein, die

dadurch dér weiteren Einwirkung des Lösungsmittels entgehen. Eine

andere ist die Hydrolyse; es entsteht z. B. eine komplexe Alumo-

kieselsaure, die aber dem Wasser gegenüber nicht bestandig ist,

sondern in Kieselsaurehydrat und Aluminiumhydroxyd zerfallt. Im

ersten Fali kann ein einfaches Ortho- oder Metasilikat ein komplexes

Alumosilikat vortáuschen, im zweiten erfolgt das Gegenteil : statt

dem komplexen Alumosilikat glaubt mán es mit einem Ortho- oder

Metasilikat zu tun zu habén.

Ausser dem bisher gesagten spielt auch die Korngrösse eine

wichtige Rolle. Die Versuche Hullet’s
16

und anderer zeigten, dass

die Löslichkeit durch die Grösse des Korns (nach Überschreitung

gewisser Grenzen) stark beeinflusst wird. Die durch die Korngrösse

verursachten Fehler sind besonders bei den schwerlöslichen Silikaten

augenfallig. Dér Sillimanit (Al2Si 20 5 ) z. B. ist unter normalen Ver-

11 Jákob: 2. f. Kristallographie. und Helv. chim. Acta, mehrere Stellen.

12 Reynolds; N. JB. für Mineralogie. 1915. II. 305.

13 Wernek; Anorganische Chemie. 1913.

14 Niggli: Mineralogie 1920.

15 Reynolds: L. c.

is Hulett: 2. Phys. Chem. 37.385. 1901.
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Mltnissen in HF nicht restlos löslich, zu einem extrem feinen Pulver

zerrieben lásst es sich hingegen vollstandig aufschliessen.

In Anbetracht dieser Fehlerquellen schien es geboten, die ersten

Yersuche mit einem relativ leicht löslichen Silikat: dem Gránát zu

beginnen. Als Versuchsmaterial dienten ein sehr reiner Andradit und

ein Grossular, beide von Dognácska in Ungarn.

Vor Beginn dér Fraktionierungsversuche schien es zweckmassig,

die Löslichkeit des Granats zu prüfen. Nach den Angaben Doelter’s 17

ist namlich dér Gránát in konzentriertem HC1 nur nach vorherigem

Schmelzen (Dekomponieren) vollstandig löslich. Um diese Frage zu

klaren, unternahm ich mehrere Versuche. Ich schloss den Gránát zum
Teil ohne, zum Teil nach vorherigem Schmelzen mittels HC1 auf, und

prüfte die Kieselsauren auf ihre Reinheit. Zr Kontrolle wurde dér

Gránát auch mit Soda aufgeschlossen. Die Resultate sind in dér

Tabelle 1 zusammengestellt.

Tahelle 1.

Matériái
Grossular
Dognácska

Andradit, Dognácska Andradit, Dognácska

Aufschliessung mit HC1 ohne vorherg. Schmelzen
mit HC1,

jnach vorherg.

Schmelzen

mittels

Na 2 COj

Si02 g

EIF. Rest g .

.

0-3160

0-0198

01954

0-0020

0-2872

0-0024

0-2987

0-0039

03935

0-0046

0-2987

0 0039

0-2413

00039

Wie aus den Versuchen ersichtlich, lassen sich die beiden unter-

suchten Granattypen mittels Salzsáure völlig aufschliessen.

Zum Zweck dér Fraktionierungsversuche wurden 20—30 cg des

fein gepulverten Materials mit 2 g Salzsaure (1 cm 3 HC1 pro 1 cg)

im Thermostat bei 50 C° 1, 3, 9 Stunden hindurch ervviirmt (mit

Rückflusskühler und bei standigem Umrühren), die Lösung filtriert

und die Menge des in Lösung übergegangenen Fe20 3 und CaO in dér

üblichen Weise bestimmt. Die Resultate dér Versuche sind aus dér

Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2.

Abgewogenes Matériái g 02311 0-2673 0-2964

Gelöstes Fe, in Fe203 ausgedrückt, g .

.

0-0094 0-0150 00352

Gelöstes Ca, in CaO ausgedrückt, g .

.

0-0087 00140 00321

Zeitdauer lh 3h 9h

r Doelter: Hb. d. Mineralchemie. Bd. II. 2. 888.
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Um aus den Resultaten folgern zu können, berechnete ich das

Verhaltnis dér Molquotienten Fe 20 3 : CaO im ursprünglichen Matériái

und in den gelösten Fraktionen. Ist dieses Verhaltnis im gelösten

Teil dasselbe, wie im unveranderten Silikat, und andert es sich im

Verlaufe dér Zeit nicht, so gestattet dieser Umstand den Schluss,

dass dér Salzsaure gegenüber in dér Bindung des Fe und des Ca kein

Unterschied besteht. Die gefundenen Quotienten sind in dér Tabelle 3

enthalten.
Tabelle 3.

Versuch
Unver-
andertes

Matériái

Wahrend lh

z. T. in

Lösung über-

gangen

Wahrend 3h

z. T. in

Lösung über-

gangen

Wahrend 9h

z. T. in

Lösung iiber-

gangen

CaO g/mol 2-7772 2-6357 2-6580 2"5970

Fe203 g/mol 1-0000 1-0000 1-0000 1-0000

Fe203 : CaO g/mol 1-0000 0-9490 0-9571 0-9351

Die gefundenen Quotienten deuten darauf hin, dass dér Gránát

dér Salzsaure gegenüber sich als ein Orthosilikat verhált. Gégén die

Auffassung des Granats als ein Orthosilikat sprechen aber verschiedene

Tatsachen, in erster Linie die thermische Dissoziation. Es ist bekannt,

dass dér Gránát in inkongruenter Weise schmilzt und sich aus dem

Schmelzfluss im Sinne dér Gleichung
18

Ca 3
Al 2 Si 3

012 = Ca,Si0 4 CaAl 2Si 20 8

Kalkolivin und Anorthit herauskristallisiert. Ware dér Gránát ein

Orthosilikat, würde ihm die nachstehende Konstitutionsformel ént-

sprechen

:

Ca= Si0 4

Ca= Si0 4\
— SiO

A1

A1
Ca= SiO

In dieser Struktur ist das Anorthit-Molekül auf keinem Fali

praeformiert enthalten, dessen wahrscheinlichste Gestalt nach den Ver-

suchen von Reynolds 19
die folgende ist:

/Si= A1
Ca( + 40,= Ca

x
Si= A1

(Calciumsilicyanid)

X0

.0— Si — 0 — A10

-0— Sí — 0 — A10

0
(Anorthit)

lb Doelter: Hb. d. Mineralchemie Bd. II. 2. 911.

>9 Clarké: 2. f. Kryst. 28. 327. 1897.
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Aber auch mit dér auf Grund dér von Tschermak aus dem

Grossular von Wilni hergestellten „Granatsaure“ 20
konstruierten Fór-

mel lásst sich die Auffassung des Granats als ein Orthosilikat in

keiner Weise vereinbaren. Denn diese Formel ist die folgende:
21

0= A1 — 0 — Ca— CK 0— Si— O x
)Si( )Ca

0= A1 — 0— Ca— 0 7 xO-Si —

O

x

0

Beide Formeln sind von jener des Orthosilikats gründlich ver-

sehieden. Hieraus folgt, dass die Aufklarung dér Granat-Formel im

Wege dér fraktionierten Lösung mittels Salzsaure kaum jemals erhofft

werden kann. Ich musste mich alsó nach einem anderen Lösungsmittel

umsehen. Ich hatte es auch mit organischen Sduren versuchen können,

dies hatte aber viele Tastversuche erheischt und ware auch mit ande-

ren Komplikationen verbunden gewesen, so dass ich diesen Weg
aufgab.

Es ware mir womöglich ein „dispergierendes“, alsó nicht ausge-

sprochen chemisch wirkendes Lösungsmittel erwünscht gewesen, ein

solches aufzufinden ist mir aber nicht gelungen.

Beim Stúdium dér Literatur ist es mir aufgefallen, dass die

Polymolybdate und Polywolframate befahigt sind, Kieselsaure zu

lösen.
22

,

2S
,

24
Per Analógiám dachte ich an das in derselben Kolonne

des periodischen Systems enthaltene Chrom, und begann Versuche mit

dér wasserigen Lösung dér Chromsáure anzustellen.
25

Ich gelangte zu

dem interessanten Resultat, dass die wasserige Lösung dér Chrom-

saure tatsachlich die Silikate löst. Meine ersten qualitativen Versuche

führte ich mit dem Andradit und dem Grossular durch, dann unter-

nahm ich quantitative Versuche mit denselben Mineralien und mehreren

anderen Silikaten.

Die Resultate sind in dér Tabelle 4 (6iehe Seite 110) zusammen-

gestellt.

20 G. Tschermak: 55. f. Kryst. 45. 599. 1908.

21 Tschermak: L. c.

22 arignae: Am. Phys. Chem. [4] 3. 1864. p. 55.

23 Parmentier: Compl. Read. 104. (1886.) p. 686.

2í Asch: 2. f. anorg. Chem. 28. 1901. 273.

25 Vnr ziemlich langer Zeit experimentierte Quesneville hiermit, seine Vernche

Konnten aber nicht reproduziert werden, und die Sache wurde aufgegeben (siche Ques-

neville I.: Pharm. 16. 131. N. Tr. 22. 1.).
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Tabelle 4.—
S i 1 i k a t

Grossular

(Dognácska)

Andradit

(Dog-

nácska)

Olivin
Quarz

(Mára-
maros) Orthoklas

!

(Ytterbi)

Topas
Disthen

Abgewogenes
Matériái 0-6232 0-6176 0-4536 0-5733 04006 06533 03942 0"7175

Unlöslicher Teil .

.

0-0230 0-0193 0-0744 0-2315 0-3760 0-5860 0-3124 0-6702

Gelöster Teil .... 0-6002 0-5983 0-3792 0-3418 0-0246 0-0673 0-0368 0-0473

Menge dér Chrom- 100 cm 3 100 cm 3 50 cm 3 100 cm3 100 cm 3 100 cm3 100 cm3 lOOcm 3

6áure 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Zeitdauer 24 h 24h 96h 66h 62h 72h 72h 8Tage

Wie aus den Resultaten ersichtlich, wurden die Silikate durch die

wásserige Lösung dér Chromsaure mehr oder minder angegriffen und

gelöst. Dieses Lösen ist aber anders, als das durch Salzsaure oder

andere Sauren bewirkte. Hier wird auch die Kieselsáure gelöst, und

zwar dér grössten Wahrscheinlichkeit nach als komplexes Silicochro-

matanion (Si02 u. CrOJ. Versuchsweise behandelte ich das ,,Kahl

-

baum “’sche Kieselsáurehydrat — dessen Zusammensetzung ungefáhr

dér Formel H 2 Si 3 0 7 entspricht — in einer Platinschale beilaufig eine

Stunde hindurc-h mit Chromsaure. Durch 5'3745g Cr0 3 in ca 10%-iger

Lösung wurden 0‘0162g Mieselsaure gelöst. Aus dér Lösung hat sich

weder nach Beigabe von Elektrolyten, noch beim Aufkochen Kiesel-

saure ausgeschieden, die Lösung ist demnach wahrscheinlich kein Kol-

loidé. Dem Anseheine nach ist es alsó gelungen, in dér Chromsaure ein

zr Eruierung dér molekularen Struktur dér Silikate ziemlich geeig-

netes Lösungsmittel zu finden. Auf den möglichen Mechanismus des

Lösungsprozesses kömmé ich noch zuriick, doch will ich vorher noch

ein mit dem Andradit von Dognácska durchgeführtes Experiment be-

sprcehen.

0'5 g Matériái wurde in eine Platinschale auf dem Wasserbade

mit 10%-iger Chromsaure 48 Stunden hindurch behandelt und schliess-

lich stark konzentriert. Das Matériái wurde z. T. gelöst, doch wurden

gelegentlieh dér Konzentration weisse Flocken ausgeschieden. Die Lösung

wurde filtriert, dér Rückstand mit heissem Wasser vollkommen aus-

gewaschen und die Lösung beiseite gestellt. Dér Rückstand war ein

lebhaft gelbes Pulver mit weissen Flocken vermischt. Letztere wurden

mit einer 5%-igen Lösung von Na2 C0 3 herausgelöst, die Lösung fil-

triert, sodann Lösung und Rückstand in dér üblichen Weise analysiert.

Die Resultate zeigt Tabelle 5.
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Tabelle 5.

Aus dem ungelösten Teil Aus dem gelösten Teil

Abgewogenes Matériái: 0'5000 g Si02 0-0997 g 0-0741 g

Ungelöst: 0* 1412 g Fe203 0-0128 „ 0-1513 „

Gelöst: 0-3588 „ CaO

NasO*

0-0160 „

0-0127 „

0-1461 „

Die Berechnung dér Zusammensetzung des ursprünglichen Materials-

und des ungelösten Teiles ergibt die nachstehenden numerischen Werte:

Tabelle 6.

Ursprünglicher Gránát Ungelöster Teil Gelöster Teil

% Molquotient °/o Molquotient °/o Molquotient

Si02 :
35-00 2-8155 70-61 20-6980 1995 1-3021

Fe203 :A3-05 1-0000 9-07 1-0000 40-73 1-0000

CaO : 32-23
j

11-33 3-8706
j

2-8060 39-32 2-7425
MnO : 0-42

i
Na20: 9-19 2-6096

Sa : 100-70 íoo-oo íoo-oo

Diese Daten ergeben für den Gránát die Formel:

3CaO. Fe2 0 3 . 3 Si0 2
= Ca3 Fe 2

(Si0 4 ) 3 !

oder noch genauer das fünffache desselben:

14 CaO. 5 Fe, 0 3 . 14Si0 2 .

Welches die richtigere ist, kann auf Grund dér bisherigen Resul-

tate schwerlich entschieden werden.

Gelegentlich dér Extrahierung mittels Na2 C0 3 traten an Stelle

von 3Ca"6Na; stellt mán die Formel auf, ergibt sieh:

3 Na2 0. 4 CaO. Fe
2 0 3 . 21 Si0 2 .

Diese Formel entspricht vielleicht am besten einem Asch’schen
26

„kondensierten Hexit“, namentlich:

Si Si Si Si Si/\/\/\/\/\
Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si\/\/\/\/\/
Si Si Si Sí Si

* Die áquivalente Menge von Ca ist in die Lösung übergegangen.
26 Asch: Die Silikate. Berlin, 1911.
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Dér gelöste Teil besitzt entsehieden den Charakter eines Alu-

rainate (Ferrits):
8 CaO. 3 Fe2 0 3 . 4Si0 2 ,

wodurch die Auffassung Tschermaks gerechtfertigt würde. Wie sich

die Sache eigentlich verhalt, wird durch die weiteren Experi mente zu

entscheiden sein.

Was den Lösungsmeehanismus dér Chromsáure anbelangt, sprechen

die Erfahrung und die theoretischen Ervvagungen dafür, das die Chrom-
sáure zuerst die nicht, oder nur wenig kondensierten Si0 2-Bestandteile

auflöst, wáhrend die höheren polymeren derselben nur schwer oder

überhaupt nicht in die Lösung übergehen. Die Asch’sche Iíypothese

scheint insoferne gerechtfertigt zu sein, dass die Silikatmoleküle aller

Wahrscheinlichkeit nach tatsachlich benzolartige, und eben deshalb

auffallend stabilé Gruppén enthalten. Selbstverstandlich setze ich meine

Versuche — einstweilen mit den Silikaten dér Granatgruppe — fórt.

Zum Schluss: Grundbedingung jedwelcher silikat-chemischen For-

schung ist die sorgfaltigste Durchführung dér Analysen, da kleine

Differenzen grosse Verschiebungen in dér molekularen Zusammensetzung

verursachen können.

Meine Arbeit habé ich im Mineralogisch-Petrographischen Institut

dér Univesitat Budapest begonnen, und im Agrochemischen Labora-

tórium dér Kgl. Ung. Geologischen Anstalt beendet. Ich spreche auch

an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank aus dem Herrn Professor

Dr. Béla Mauritz, dér meine Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenkte

und mich bei meiner Arbeit in jeder Hinsicht unterstützte, ferner

Herrn Chefchemiker Dr.Koloman Emszt für das wohlwollende Interessé,

mit dem er meiner Arbeit Vorschub leistete, und schliesslich Herrn

ökonomierat Peter Treitz, dér mir die Fortsetzung meiner Arbeit

im Agrochemischen Laboratórium gestattete.

ÜBER EIN VORKOMMEN VON PIÁMATIT BEI BERNECE
(KOM. HONT, UNGARN).

Von Fr. Papp.*

— Mit Fig. 3—7 und einer Tafel am Ende des Bandee. —

Bei Bernece, nordwestlich von Budapest, erhebt sich im nord-

westlichen Teile des Börzsönyer-Gebirges, östlich von dér Gemeinde

dér „Huszár '-Berg (ehemals ,,Kraholya“)- Auf seinem östlichen Ab-

hang entdeckte ich zwischen zwei aufgelassenen Steinbrüchen, in einer

Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellscli. am 2. Marz 1927.
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Abzweigung des „Nagy-Tal“ einen neuen Fundort eines vulkanischen

Hamatits.

Dieses Vorkommen war bisher unbekannt, obzwar das mikro-

skopische Auftreten von primárem Hamatit im Börzsönyer-Gebirge

unlágst in den andesitischen Gesteinen von Helemba am Szkala-Berg

nachgewiesen wurde. An dér erwahnten Stelle findet mán auf einigen

Quadratmeter grossen Platze in kaolinisiertem Gestein schöne Kristalle

von Eisenglanz. Unmittelbar daneben in den Steinbrüchen ist Hyper-

sthen-Augit-Andesit aufgeschlossen, indem unter dem Mikroskop auch

Hamatit-Schüppchen erkennbar sind.

Die gesammelten Kristalle sind grösstenteils nach dér Basis tatéiig

entwickelt, teils aber nach dér Kanté c\r verlangert.

Die im Gestein aufgewachsenen Kristalle sind bei weitem nicht

so gut entwickelt, wie die lose liegenden 10—30 mm lángén und
2—6 mm dicken Kristalle. Eine Teilbarkeit ist an ihnen nicht wahr-

nehmbar, nur dér muschelige Bruch. An den Kantén sind die Stücke

blutrot durchscheinend. Strich rötlich-braun. Harte zwischen 6—7.

Dichte bei 20 C°, in Benzol mittelst Piknométer bestimmt und auf

Wasser bezogen 5*31.

Nach dér chemischen Analyse, die ich Ing. Johann Sr ver-

danke, ergab sich folgende Zusammensetzung:

Fe 2 0 3

Ti Oo

99-52%

o-io%

99'62%

Es wurden 35 Kristalle untersucht und von diesen 15 ausführlich

gemessen, an denen ich bisher die folgenden 9 Formen beobachtet habé:

c= jOOOlj = Jlll| e— Í0112| = >110!

a= J1120| = !l0Ti g= J01l5j = |221i

r= JlOllj = JlOOj n=\ 2243| = Í311!

d= J10Í2S = |411| n == jOlllj = j22lj

^=Í2021| = !5ll|

Die Basis und das Grundrhomboeder ist an jedem Kristall vor-

handen, ferner kommen háufig vor jl0l2j, |1120|, |0ll2{ und J2243j..

!0ll5|, JOlTlj und >2021
1

sind nur in je einem Fali mit mehreren

Flachen nachgewiesen worden.

Die Endflachen sind dominierend entwickelt, vollkommen glatt, in

einem Fali alternierte die Basis streifenweise mit dér Form J0lT5|,

auf einem anderen Kristalle mit |0112j.

Sparlich sieht mán dér Basis abgestumpfte dreiseitige Pyramiden

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1927. 8
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oder kleine Rhomboedern aufsitzen. (Fig. 3.) Kleinere Kristalltafelchen

sind manchmal rosettenartig auf den Endflacben gruppiert („Eisen-

rosen“). (Siehe Tafel 9—10.)

F lg . 3.

Streifung nach dem negativen Rhomboeder, sowie aucb andere

eigentümliche zárté Zeichnungen sind an ibnen sebr oft wabrnehmbar.

An dér Basis und auf den Grundrbomboedern siebt mán oft

Höblungen, in welchen parallelé Plattcben sitzen.

Die Grundrbomboederflachen sind teils regelmassig ausgebildet,

teils gestreckt. Weder diese, noch die Flachen von J1012S und J0112f

die gut entwickelt auftreten sind vollzablig vorhanden. Die Kantén

dér Grundrhomboeder sind oft durch jll20! abgestumpft, jedoch ist
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dieses Prisma meistens nicht breiter, als 1 mm. All’diese Formen

gébén sehr gute Reflexe. (Fig. 4. u. 5.)

Die Bipyramide |2243j mit kleinen Flachen und weniger guten

Reflexen ist bereits seltener zu beobachten.

Dér flaehe Rhomboeder Í0ll5| alternicrt mit den Flachen '0ll2j;

die schmalen Flachen gébén ziemlich gute Reflexe. (Fig. 6.)

Fig. 5.

Die einfachen Kristalle sind oft, die Zwillinge jedoch immer nach

uer Kanté c/r verlangert.

Die Zwillinge nach }
101 1 {

sind 20—30 mm láng; an diesen sind

auser den Formen (0001 j, jlOllj auch JOlIl
J
und |2021| erkennbar.

(Fig. 7.)

In dér folgenden labelle sind die Mittelwerte dér gemessenen und
berechneten Winkel zusammengestellt.

(Kr

.

bedeutet die Zahl dér

Kantén).

gemessenen

Kr. n.

Kristalle, n. die Zahl dér

Gém essen Berechnet

c : r = í 00011 : ) 101 1

(

15 51 57°39' ül -J oco

d —
! 1012

(

6 19 38°20' 38°15'

: a Í1120Í 9 25 90°02' 90°—
: e -

) 01 12

(

5 9 .38° 14' 38°15'

: g = |01l5| 1 2 17°30' 17°30'

: n = ÍOlTlj 1 1 49°56' 49°57'

:Q = J2021Í 1 1 72°24' 72°14'

: n ==
S 2243| 3 9 61°11' 61°13'
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r .r= jlOlli : jlOll{

: e = ! 0112|

:d = |10l2|

Kr. n. Gemessen Berechnet

1 i 94°— 94°

-

1 1 46°56' 46°59'57"

1 1 84°13' 84° 8'

In Betrachtname dieser kristallographischen Eigenschaften erin-

nert uns dieses Vorkommen lebhafterweise an .jenes von Kakukberg in

dér Hargita (Sibenbürgen). In dér Grösse dér Kristalle sind jedenfalls

grosse Unterschiede vorhanden, da die grössten Kristalle meines Mate-

rials nur halb so gross sind wie diese vöm Kakukberg, ferner sind die

Kristalle von Huszár-Berg — nach den bis jetzt untersuchten Matériái

— nicht so formenreich als die von K. Zimányi* u. a. beschriebenen,

da an dem Hamatit von Kakuk-Berg auch die Formen ) 1123 ( ,
>0232!,

) 1232 1 haufig festgestellt worden sind.

Von den Typen Zimányi’s dér Kakukberger Kristalle finden wir

am Huszár-Berg folgende war:

1. Diinntafelige, nach c/r verlángerte Kristalle mit Vorherrschen

dér Endflachen, von den übrigen Formen sind: r !10ll{, d I10I2Í,

a
j
1120|.

* K. Zimányi: Über d. Hamatit v. Kakukberge. (Földt. Közlöny. Bd. 43. 1913.)
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2. Dünntafelige, symmetrische Kristalle an welchen ausser den domi-

nierenden Endifláchen auch die Fiaeben von u erscheinen.

3. Dicktafelige Kristalle mit vorherrschenden Grundrhomboedern.

Dér Hámatit vöm Huszár-Berg ist alsó jenem von Kakukberge

recht ahnlich, doch habén wir es hier mit einem bescheideneren Vor-

kommen zu tun. Innerhalb des jetzigen Ungarns ist dies immerhin dér

einzige Fundort des vulkanisch sublimierten kristalliesierten Hamatit.

Min.-Geol. Institut dér Kgl. Ung. Techn. Hochschule in Buda-

pest, 1927.

SPUREN EINER INFRAOLIGOZÁNEN DENUDATION AM
NORDWESTLICHEN RANDE DES TRANSDANUBISCHEN

MITTELGEB1RGES.

Von K. Roth v. Telegd.*

— Mit einer Tafel ani Ende des Bandes. —

lm Lauf'e dér mit den Kollegen Rozlozsnik und Schréter zu-

sammen durchgeführten Untersuchungen im Braunkoldengebiete dér

Gegend von Esztergom gelangten wir zr Erkenntnis des Umstandes,

dass die Schichtenreihe dér alttertiaren Bildungen in diesem Gebiete

keine ununterbroehene Sedimentation reprásentiert, die Ablagerung

dér Meeressedimente wurde hier durch den Rückzug des Meeres, alsó

durch eine Kontinentalperodie unterbrochen. Wahrend dieser Festlands-

periode waren die schon gebildeten palaogenen Meeressedimente einer

energischen Zerstörung unterworfen, und die so entstandene Denuda-

tionsf'lache wurde samt den darauf gebildeten Venvitterungs- und Ab-

lagerungsprodukten durch die bedeutend machtige Sedimentmasse des

transgredierenden Oligozánmeeres konserviert. Wir habén bewiesen,

dass die relative Hebung, durch welche diese Festlandsperiode hervor-

gebracht wurde, mit einer ungleichmassigen Zerstückelung des Gebie-

tes, mit dér íelativen Einsenkung einzelner Partién und dér Hebung
anderer Teile parallel ging und dass die eozane Schichtenserie dér ein-

gesunkenen Felder in viel kleinerem Maasse durch die Erosion an-

gegriffen wurde, wie diejenige dér emporgehohenen Horste, von wel-

chen die eozanen Bildungen stellenweise vollstandig denudiert worden
sind. Die aus dér Kontinentalperiode stammenden Verwitterungs-

produkte und Schuttkegel bedecken zumeist in Form von bunten Tonen
und fossilleeren Sandsteinen die Denudationsflache, die Transgression

\orgotragen in dér Faehsitzung dér Ung. Geol. Gesellsch. am 4. Mai 1927.
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des Oligozanmeeres wird aber an mehreren Stellen, oberhalb von

Kohlenflötze führenden Süsswasserbildungen, durch Brackwassersedi-

mente eingeleitet, worauf eme Schichtgruppe von sich mehr oder weni-

ger abwechselnden mai inén, Foraminiferen führenden Tonmergeln

(Kleinceller Tegel) und Pectunculus-Sandsteinen folgt:
1

Die Festlandsperiode, welche die oligozáne Sedimentation unter-

brach, wurde von uns allgeimein als „infraoligozdne Kontinental-

periode“ benannt, ein genauer stratigraphischer Horizont derselben

wurde dabei nicht angegeben. In spateren Zusammenfassungen ver-

legen wir diese Periode in das Unteroligozan, indem wir annehmen,

dass die Schichtgruppen dér oligozanen Braunkohlen- und Brack-

wasserbildung im Laufe des Mitteloligozáns erschienen sind.

In einer spateren Mitteilung habé ich die Spuren dér infraoligoza-

nen Denudation an dér Hand dér neuerlichen Kohlenschürfungen im

Gebiete von Pilisszentiván, in dér Nahe von Budapest bewiesen,
2

S. Ferenczi supponiert aber die Existenz dieser infraoligozanen Kon-

tinentalperiodie auf Gnmd allgemeiner Erwagungen für das Gebiet

dér Budaer Gebirge ebenfalls.
3

Es waren zwei Partién im Tokod-Doroger Braunkohlengebiete,

wo Spuren dér infraoligozanen Denudation zweifellois nachgewiesen

werden konnten. Die eine, die durch Rozlozsnik studiert und be-

schrieben wurde, liegt in dér Nahe von Tokod, am Gete-Fusse und im

Gebiete Ebszny-Annavölgy, die andere aber in dér Umgebung des

Tömedék-Schachtes von Dorog.

Im stidöstlichen Teile des Grubenfeldes Tömedék-Schacht wurden

mehrere Bohrlöcher ganz nahe aneinander abgeteuft, doch schienen die

Resultate derselben anfangs unverstandlich zu sein, indem sie unbedeu-

tendere Kohlenflötze zwar konstatierten, das gewohnte, nahezu 10 m.

machtige Hauptflötz aber in keiner Bohrung angetroffen wurde, trotz-

dem allé bis zum triadischen Grundgebirge abgeteuft wurden. Die

Untersuchung des Materials dieser Bohrungen führte zum Resultate

— was in unserem zitierten Aufsatze auch schon fixiert wurde —

.

dass is dieser Partié des Grubenfeldes Tömedék ein im Laufe dér infra-

oligozanen Festlandsperiode in ausgiebigstem Maasse denudiertes Ge-

biet vorlegt, auf welchem sogar von dér, amdier Basis dér eozanen

1 Rozlozsnik-Schréter-Roth: Az esztergomvidéki szénterület bányaföldtani

viszonyai. (Montangeologische Verhaltnisse des Braunkohlengebietes in dér Gegend von

Esztergom.) Budapest, 1922. S. 37. u. 63. Ungarisch.
2 K. Roth v. Telegd: Über die Verbreitung palaogener Bildungen im nördlichen

Teile des Ungarischen Mittelgebirges. Földtani Közlöny. Bd. Lili. S. 109. Bpest, 1924.

3
S. Ferenczi: Daten zr Geologie des Buda-Kovácsier Gobirges. Földtani Köz-

löny. Bd. LV. S. 359. Budapest, 1926.
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Schichtenserie sich befindenden Braunkohlenbildung nur Reste erhalten

geblieben sind.
4

In den Jahren nach deni Erscheinen unserer Arbeit

über Tokod-Dorog liess dió Grunbenleitung ein Gesenk — dasjenige

mit dér Nr. VII — behufs Aufschliessung dieser problematischen Partié

abteufen, und die Resultate dieser Arbeiten habén das Bild', welches

wir auf Grund unserer Bohrprobenstudien seinerzeit gébén konnten, in

jeder Hinsicht bestátigt.

Die Aufschlüsse des Gesenkes Nr. VIL, sowie des Querschlages

desselben in —16 m. werden in den Figuren 1—3. dér Tafel zr Darstel-

lung gebracht, sie dienen als Ergánzung zu den Figuren 5—7 dér zit.

Arbeit von Rozlozsnik-Schréter-Roth.

Das Gesenk Nr. VII. hat in dér Etage + 53 m., im oligozánen

Tone seinen Anfang, in seinem 6U-ten Meter erreichte dasselbe die

oligozane Braunkohlenbildung u. zw. die hangende Brackwasserbildung

mit Potamides (Tympamtomus) margaritaceus, Brocc., dann ein

Braunkohlenflötz mit 10 und eines mit 40 cm., mit einer Zwischen-

lagerung von Süsswasserkalk. Darunter folgten einige Meter von

terrestrischem, schotterigem Lehm, worauf dann — durch eine ab-

gerutschte Partié dieses Lelnnes hindurch —- das eozane Hauptflötz er-

reicht wurde. Das Gesenk wurde in diesem Hauptflötze weitergetrieben

und an einer Stelle tritt wieder dér in das Hauptflötz eindringende

basale, terrestrische, oligozane Lehm auf. Die Lagerungsverhaltnisse

wurden aber am schönsten und klarsten im Querschlage —16 m. des

Gesenkes, dér in dér Streichrichtung getrieben wurde, aufgeschlossen.

Entlang desselben war die Berührungsflache des durch die infraoligo-

záne Denudation herabgeminderten, eozanen Hauptflötzes mit dem

terrestrischen, schotterigen Lehm als Basalbildung des Oligozáns,

d. h. die Denudationsflache selbst, in dér Lángé von cca. 160 m. direkt

sichtbar. Dér oligozane schotterige Lehm, welcher sich an die angegrif-

fene, zerfressene Oberf'lache des eozanen Hauptflötzes anheftet, dringt

auch in die Spalten dér Kohlenmasse ein und enthalt auch selbst

Kohlentrümmer. Die für das Grubenfeld des Tömedék-Schachtes be-

zeichnende, den Bergleuten wohl bekannte und „Blaustein“ benannte,

taube Einlagerung von Fingerbrite, die in dér tieferen Partié des 10 m.

máchtigen Hauptflötzes allgemein anzutreffen ist, tritt in diesem

Querschlage kaum 1-5 m. unterhalb dér Denudationsflache auf. Die

Denudation wirkte hier somit derart energisch, dass von dem im Nach-

bargebiete intakt, beinahe 10 m. machtig auftretenden Hauptflötze

hier kaum ein drittel erhalten geblieben ist.

4 Rozlozsnik-Schréter-Roth: 1. c. S. 63.
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In dér Detailbescln“eibung, an den Seiten 5Ü—66 dér zitierten Arbeit

von Rozlozsnik-Schréter-Roth wurde schon erwáhnt, dass im Ge-

biete südlich des Bereiehes des oben geschiiderten Gesenkes Nr. VII. r

in den Bohrungen Nr. 220, 217 und 227, die íossilführenden oligozanen

Brackwasserschichten sozusagen unmittelbar oberhalb des Grundgebir-

ges erreicht worden sind, die Denudation dér eozanen Schichtenreihe

erscheint somit hier vollstándig. Wir können nun auf Grund dér Details

dér neuren Aufschlüsse in dieser südöstlichen Partié des Grubenfeldes

Tömedék die Stelle desjenigen infraoligozanen Horstes klar bezeichnen,

von welchem aus gégén Westen, dem Heinrich-Schachte zu, immer be-

deutendere Reste dér eozanen Schichtenserie vorzuíinden sind. Durch

die Hauptverwerfung aber, welche den durch die Schachte Heinrich,

Tömedék und Sámuel bezeichneten Grundbirgsrücken gégén Norden

begrenzt, wird die Linie derjenigen praeoligozanen, relativen Ein-

senkung markiért, als dérén Folge nur ein minderer Grad dér Denuda-

tion dér eozanen Schichtenreihe im abgesunkenen Felde möglich war

so, dass hier unterhalb dér infraoligozanen Denudationsfláche eine bei-

nahe vollstandige eozane Serie erhalten geblieben ist.

Diese praeoligozanen orographischen Verháltnisse waren nur auf

Grund dér Detailschürfungen und dér Grubenaufschlüsse zu rekon-

struieren. Die nacli dem Oligozan eingetretenen, jungtertiáren tekto-

nischen Yorgange, Zerstückelungen des Gebietes durch Brüche, erfolg-

ten nur zum Teil in einer Art Neubelebung dér altén Bruchlinien, in

dér Mehrzahl befolgten sie neue Richtungen und dér Rücken mit den

Schachten Heinrich, Tömedék und Sámuel wurde durch sie derart ge-

gliedert, dass die vollstandigste Schichtenreihe des Heinrich-Schachtes

heute im höchsten Niveau sich beíindet, dér infraoligozane Horst, das

Gebiet des Gesenkes Nr. VII. aber die tiefste Lage einnimint.

Die Daten, welche mán auf dem Grubengebiete von Tokod-Dorog

sammeln kann, liefern das lehrreichste Bild von allén denjenigen Er-

scheinungen, welche mit dér durch die infraoligozanen Festlandsperiode

erfolgten Unterbrechung dér paláogenen Sedimentation in Verbindung

stehen, kaum minder klare Spuren dér infraoligozanen Denudation

zeigen sich aber weiter südlich, am NW-lichen Rande des Transdanubi-

schen Mittelgebirges auch.

Dér Környe-er Bergbau eröffnete am Rande des Braunkohlen-

gebietes van Tatabánya eine solche Partié dér eozanen Schichtenserie,

wo die infraoligozane Denudation — wie im Grubenfelde Tömedék —
ebenfalls bis zum Kohlenflötz hinunterdrang. 5

5 P. Rozlozsnik: Montangeologisehe Karte des Kohlenbeckens von Tatabánya

1 : 125.000. Budapest.
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Am NW-lichen Rande des Vértes-Gebirges, im Bereiche des zr

Ortschaft Puszta Nana gehörigen Tindl-Berges, konstatierte sclion

Taeger das Vorhandensein des oligozanen Foraminiferen-Tonmergels,

des sog. Kleinceller Tegels welcher hier in unmittelbarer Nachbar-

schaft dér Eozanformation, in sehr beschránkter Ausdehnung, über-

raschungsweise auftritt. Die Art des Vorkommens vöm Foraminiferen-

Tonmergel in dér W-lichen Partié des Vértes-Gebirges wurde durch den

Mórer Braunkohlenbergbau aufgeklart.

Dér Mórer Braunkohlenbergbau befindet sich am SW-lichen Ende

des Vértes-Gebirges, am Westabhange des Antoni-Berges. Dér Antoni-

Berg selbst. stellt eine Scholle des aus mesozoischen Bildungen be-

stehenden Grundgebirges dar, welche eine relatív tiefe Lage einnimmt

und so ziemlich vollstandig erhallene Eozanbildungen tragt. Die Lage-

rungsverhaltnisse am Antoni-Berge werden in dien Figuren 4—7 dér Tafel

zr Darstellung gebracht, in einer Kartenskizze, an welcher die schutt-

führende Lössdecke weggelassen wurde und m Profilén, welche durch

Bohrungen und Grubenaufschlüsse gelegt wurden.

Die am W-lichen Abhange des Antoni-Berges an die Oberfláche

tretende Braunkohlen führende Schichtenreihe bildet eine Tafel, welche

laut den Resultaten dér Bergbauaufschlüsse und Schürfungen etwas

gégén SSO geneigt erscheint und mittels einer Bruchlinie im SSO mit

dér steil sich emporhebenden, entblössten Grundgcbirgsmasse des

Csóka-Berges in Berührung steht. Im Westen, gégén die Stadt Mór,

wird dér Horst des Antoni-Berges samt den aufgelagerten, alttertiaren

Bildungen durch den SW-lichen Hauptvenverfer des Vértes-Gebirges

abgeschnitten und diese Hauptbruchlinie begleitet weiter südlich

als eines dér schönsten Schulbcispiele dér Venverfungen in Ungarn

die auf den Mórer Graben herabbliclcende, steile Felswand des Vértes-

Gebirges. Diese Hauptverwerfung ist eine sehr bedeutende. Die Sedi-

mente, welche den entlang dicsér Verwerfung relatív eingesunkenen

Mórer Graben auffíillen, sind Bildungen des Oligozans, im Hangenden

derselben aber auch solche von jungtertiarem Altér und besitzen eine

bedeutende Machtigkeit. so, dass bis zu dér Tiefe von 200—300 m. ab-

geteufte Schurfbohrungen sie noch nicht durchstiessen. Wir sind vor-

láufig noch nicht im Standé, das Altér dér Bewegung entlang dieses

Verwerfers genau anzugeben, mán weiss nur so viel, dass diese relatíve

Einsenkung im Laufe des Jungtertiars stattfand. Die infoige derselben

neu belebte Denudation hat den Horst des Antoni-Berges scliön heraus-

prápariert, da dieser Horst aber im Verhaltnis zr Hauptmasse des

" H. Taeger: Die geologischen Verhaltnisse des Vértes Gebirges. Mitt. a. d.

Jahrbuche d. Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Bd. XVII. S. 101. Budapest, 1908.
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Yértes-Gebirges in einem bedeutend tiefen Niveau liegt, wurden die

alttertiáren Bildungen von seiner Oberfláche noch nicht ganz weg-

geschafft.

Indem hier die mitteleozáne, Braunkohlen-háltige Schichtgruppe,

— die vorláufig mit dér in dér Literatur eingebürgerten Benennung als

„Fornaer Schichtgruppe“ bezeichnet werden kann, — in einer von dér

horizontalen nur unbedeutend abweichenden Lage sich befindet, tritt sie

am W-lichen Abhange des Antoni-Berges in einer lángén Linie an die

Oberfláche, bzw. ist hier nur durch schuttháltigen Löss bedeckt. An den

sich hier zeigenden Ausbissen hat dér Mórer Braunkohlenbergbau be-

gonnen und durch die damit verknüpften Schurfbohrungen — die ich

durchzustudieren Gelegenheit hatte —
,
sowie durch die bergmánnischen

Aufschlüsse wurden die sonst dér schuttháltigen Lössdecke wegen nur

sehr mangelhaft beobachtbaren Lagerungsverháltnisse am Antoni-

Berge völlig geklárt.

Am Fusse des Abhanges, entlang dér Hauptverwerfung, nimmt, die

Liegendbildung dér Braunkohlenflötzgruppe, ein bunter Lehm, einen

breiten Streifen ein. Die in diesem Raiune placierten Bohrungen blie-

ben taub, indem sie imterhalb dér Lössdecke unmitterbar diesen bunten

Liegendton erreichten. Es ist sehr zu bedauern, dass keine dieser

Bohrungen bis zum Grundgebirge abgeteuft wurde und die Máchtigkeit,

sowie die detaillierte Zusammensetzung dieser Ligendtonbildung somit

unbekannt bleib. In unmittelbarer nördlicher Nachbarschaft des von

den Stollen zr Rampe hinunterführenden Bremsberges lindet mán eine

abgerutschte, von dér ílauptmasse dér Braunkohlenformát ion am
Antoni-Berge isolierte, ganz unbedeutende kleine Partié dér kohlen-

háltigen Fornaer Schichtgruppe.

Am denudierten Abhange des Antoni-Berges folgt oberhalb des

Streifens mit dem Liegendtone das Bánd dér Fornaer kohlenháltigen

Schichtgruppe entlang einer lángén Linie, nur durch schuttháltigen

Löss bedeckt. Die Grubenaufschlüsse verfolgen das Flötz bis zu dieser

Schuttdecke und in dieser Linie befinden sich auch die bis jetzt eröffne-

ten drei Stollenmündungen. Mit dér detaillierten Zusammensetzung
dér Fornaer Schichtgruppe wollen wir uns hier nicht náher bescháfti-

gen, es soll nur erwáhnt werden, dass dieselbe cca. 20 m. máchtig ist,

viel Fossilien enthált und nach Oben mit einer Ostreenbank abgeschlos-

sen wird. Oberhalb dieser Ostreenbank, in dér Náhe dér Stollen Ern
und Imre tritt ein Nummulinenmergel an die Oberfláche, welcher die

Arten N. Lucasana-perforata und striata-contorta massenhaft enthált

und weiter nördlich ebenfalls zu beobachten ist.

Die obere Partié des Antoni-Berges wird durch glaukonitháltigen
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Nummulinenkalk eingenommen, welcher kleine Nummulinen, die Art

Serpula spirulaea, Lám., einige schlecht erhaltene Pecten Bruchstücke

geliefert hat, das höchste Glied dér hiesigen eozanen Schichi enreihe

reprásentiert, aber auch dadurch charakterisiert wird, dass er ober-

halb dér tieferen Horizonté des Eozans auf das Grundgebirge trans-

grediert. Die bergmánnischen Aufschlüsse, wo sie unterhalb dér Masse

dieses Nummulinenkalkes gelangen, konstatieren eine Verminderung

dér Flötze und werden aufgelassen. Weiter ím SO kann die unmittel-

bare Auflagerung des Nummulinenkalkes auf das obertriadische Grund-

gebirge und das Auftreten von basalen Nummulinen-Breccien ,
die

Trümmer dieses Grundgebirges enthalten, direkt beobachtet werden.

Die Untersuehung des Materials dér im S-liehen Teile des Braun-

kohlengebietes durchgeführten Bohrungen führte hier zuerst auf die

Spur des oligozanen Foraminiferen-Tonmergels, des sog. Kleinceller

Tegels. In den Bohrungen Nr. IX., XII., XIV., XX. und D. T. I. zeigte

sich unterhalb dér schutthaltigen Lössdecke ausnahmslos zuerst dieser

Tonmergel mit den charakteristischen Foraminiferen des Kleinceller

Tegels, darunter auch mit dér Art Clavulina Szabói, Hantk. und unter-

halb dér nicht besonders machtigen Lage dieses Tonmergels folgten

unmittelbar die Fornaer Brackwasser-Schichtgruppe und die Braun-

kohlenflötz-Gruppe. Wahrend des vergangenen Sommers hatte ieh

Gelegenheit, die in dér N-lichen Partié des Gebietes neuerlich durch-

geführten bergmánnischen Aufschlüsse zu besichtigen und hierbei das

Vorkommen des typischen Kleinceller Tegels im Wetterschachte Ern
anstehend kennenzulernen. In diesem Wetterschachte folgt unterhalb

des Foraminiferen-Tonmergels die Perforata-Bank und darunter nor-

mál die Fornaer Brackwasserschichtgruppe. Diese Beobachtungen wur-

den noch durch das Konstatieren des Kleinceller Tegels im Wetter-

schachte Imre, sowie durch die Untersuehung des Materials dér in

diesem Raume durchgeführten Bohrungen erganzt.

Nacli den Gesagten erscheint es als zweiffellos, dass dér Foramini-

feren-Tonmergel (Kleinceller Tegel) auf einer ungleiehmassig denu-

dierten Oberflache lágert. An seinem Ostrande bedeckt derselbe den

glaukonitischen A ummulinenka lk

;

— dass hier kein Bruch vorhanden

sein kann, wird durch die Grubenaufschlüsse bewiesen. die ungestört

unterhalb des Randes von diesem Nummulinenkalk vorstossen. Im

N-lichen Teile des Gebietes überlagert dér Foraminiferen-Tonmergel

die denudierte Oberflache dér Perforata-Bank , im S aber unmittelbar

die Fornaer Brackwasserbildung.

Im Hangenden des Braunkohlenbergbaues von Mór befindet sich

somit eine vollstandig entblösste, intraoligoza(ne Denudationsflache.
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welche keine oligozánen terrestrischen Lehme, keine fossilleeren Sand-

steine und keine oligozáne Braunkohlenbildung trágt, sondern durch

Ablagerungen des transgrediereden, bzw. richtitger gesagt mgredieren-

den Oligozánmeeres, durch den Foraminiferen-Tomnergel unmittelbar

bedeckt wird. Dér am Antoni-Berge beginnende und weiter SO-lich mit

dem Dachsteinkalke des Grundgebirges unmittelbar sich berührende T

damit sozusagen zusammengewachsene Nummulinenkalk leistete dér

int.raoligozanen Denudation mehr Widerstand, als die W-lich folgen-

den und durch das Erscheinen dér Braukohlenflötze charakterisierten,

laut Erfahrungen im Braunkohlenbecken von Tatabánya mehr mergeli-

gen und z. T. sandigen eozánen Beckensedimente, die in tiefgreifender

Weise denudiert wurden, wogegen dér den Antoni-Berg bedóckende Num -

mulinenkalk mehr verschont blieb. Dass trotzdem aber die Zerstörung

des Kalkes sogar noch wáhrend dér Anwesenheit des Oligozanmeeres

weiter vor sich ging, geht aus dér Tatsache hervor, dass dér Schlámm-

rückstand des hiesigen Kleinceller Tegels voll von Glaukonitkörnern ist r

die augenscheinlich dem glaukonitischen Nummulinenkalke entstammen.

Die am Westabhange des Antoni-Berges, als Folge dér jungtertiá-

ren Einsenkung im Mórer Graben entsandene, áusserst interessante

Denudationsfláche stimmt daher einerseits im grossen ganzen mit dér

Grenzregion dér hiesigen eozánen Becken- und Litoralsedimente überein,

bewahrte aber andererseits auch die Reste dér intraoligozánen Denuda-

tionsfláche, sowie dér Basalbildungen dér oligozánen Meeresingression,

namentlich diejenigen des Foraminiferen-führenden Kleinceller Ton-

mergels.

Den vöm Westabhange des Mórer Antoni-Berges geschilderten Ver-

háltnissen entspricht auch das Bild gánzlich, das uns dér Nordrand des

Bakony-Gebirges liefert, welcher zwischen den Ortschaften Bodajk und

Jásd auf die Niederung des Gaja-Baches hinausblickt. Dér N-liche Rand

des Grundgebirges wird auch hier durch markante Bruchlinien abge-

schnitten. Über das jungtertiáre Altér dieser Verwerfungen besitzen wir

hier schon náhere Daten. Im relatív eingesunkenen Gebiete N-lich des

Hauptabbruches lágert námlich oberhalb des Foraminiferen-Tonmergels,

— welcher durch Bohrungen in grosser Máchtigkeit festgestellt, bis zu

seinem Bódén aber bis jetzt noch nicht durchstossen vuirde, — die Lig-

nitformát ion von Szápár. Von den aus dieser Lignitbildung herstam-

menden Anthracotherium-Resten hat J. Éhik unlángst (in einem Vor-

trage, gehalten in dér Fachsitzung dér ung. geol. Gesellschaft, April

d. J.) bewiesen, dass sie einem jüngeren Typus, als das oligozáne A.

magnum, Cuv., angehören.

Am Rande des mesozoischen Grundgebirges gégén diesen N-lichen

jungtertiáren Hauptverwerfers hat die junge Denudation in einem viel
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grösseren Raume, wie bei Mór, ahnliche Lagerungsverháltnisse heraus-

prapariert, wie am Westabhange des Antoni-Berges: das auf die

monoklinale, nach NW einfallende Schichtenreihe de« mesozoischen

Grundgebirges transgredierende Eozan, sowie auch hier eine Grenz-

region desselben, wo die mitteleozanen Braunkohlen-haltigen Becken-

sedimente enden, sich auskeilen und dér obereozane glaukonitische Num-
mulinenkalk mit basalen Breccien auf das Grundgebirge transgrediert,

weiterhin die Reste dér infraoligozanen Denudationsfláche und dér

diese Denudationsfláche bedeckenden, basalen Ablagerungen dér oligo-

zánen Transgression.

In den letzten Jahren wurden auch in diesem Gebiete zahlreiche

bergmannische Schürfungen und Aufschlüsse durchgeführt, durch die

dann eine eingehende geologische Erkenntnis des zumeist durch eine

Lössdecke verhüllten Gebietes möglich wurde.

Die Transgression des obereozanen glaukonitischen Nummulinen -

k'tlkes konnte im O-lichen Teile des Gebietes, O-lich dér Kohlengrube

Kisgyón, im Bereiche dér Isztimér-er Dültfás Puszta an dér Hand
natürlicher Aufschlüsse, sowie hier durchgeführter Bohrungen studiert

werden. Die Beckensedimente und die kohlenführende Schichtgruppe

fehlen hier, dér glaukonitische Nummelinenkalk lágert unmittelbar auf

dem Grundgebirge. Im W-lichen Teile des Gebietes, in dér W-lichen

Halfte des Kohlenreviers von Kisgyón und W-lich von hier bis zr Ort-

schaft Jásd findet mán eine durch jungtertiare Brüche gegliederte Tafel

dér palaogenen Bildungen, die wahrend dér infraoligozanen Festlands-

periode und infoige dér jüngeren Denudation in ihrem grössten Teile

bis zu dem Perforaten-Mergel abgetragen wurde. Spuren des Ober-

eozans kommen nur an einer Stelle, bei Bakonycsernye vor. Die infra-

oligozane Denudationsfláche selbst konnte an zwei Stellen aufgefunden

werden, im W-lichen Teile des Kohlenreivers von Kisgyón u. zw. im sog.

Rékoser Stollen und bei dér Inota Puszta, im „Dolina
11
genannten Tale.

Eine Skizze über den geologischen Aufbau des Gebietes und Profile

über die Lagerungsverháltnisse dér alttertiaren Bildungen an den bei-

den genannten Stellen werden in dón Figuren 8—10 dér Tafel zr
Darstellung gebracht.

Die Mündung des Rékoser Stollens liegt an dér gégén das Gaja-Tal

blickenden Hauptverwerfungslinie und richtete sich gégén eine am
Hügel Rékos abgeteufte Bohrung, welche die Kohlenflötze in einem

Niveau konstatierte, das dér Aussteckung des Stollens entspricht.

Nachdem die Lössdecke durchstossen wurde, gelangte dér Stollen in

oligozanen (Kleinceller) Foraminiferen-Tonmergel. In dér Foramini-

feren-Fauna des Schlammrückstandes dieses Tonmergels herrscht die

Art Clavulina Szabói , Hant. vor und in dér tieferen Partié dieser
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Schichtgruppe wurden auch andere Fossilien gefunden. So eine neue,

die Merkmale dér Gattungen Limopsis und Arca in sieh vereinigende,

in dér Literatur bis jetzt noch nicht beschriebene Form, in einigen von

Pyrit impragnierten, sehr gut erhaltenen Exemplaren und eine Aturia

sp. In seinem 120.-ten Meter erreichte dér Stollen die Sohle des Fora-

miniferen-Tonmergels, eine Schicht mit Ostreen in dér Starke von

einigen em.-n, welche sich an die Lage eines grauen Kalkmergels mit

Nummulina Lucasana-perforata und striata-contorta in dér Machtigkeit

von cca 1 m. eng anschliesst. Das Matériái dér Sehichte mit Ostreen ist

mit demjenigen des darunter liegenden Nummulunen-Mergels ident, als

wenn es durch Umarbeitung des letzteren entstanden wáre. Zwischen

beiden Lagen befindet sich die infraoligozáne Denudationsflache und

dass die Berührung dér basalen Ostreen-Schichte des Foraminiferenton-

sáchlich primar, an dieser infraoligozanen Denudationsflache erfolgt

mergel-Komplexes mit dem mitteleozanen Nummulinen-Kalkmergel tat-

und nicht nachtraglich, infoige von tektonischen Vorgangen entstanden

ist, geht aus dér Art dér Lagerung zweifellos hervor. Die Denudations-

flache kann im Stollen in dér Lángé von 20 m., mit dem Einfallen von
15—20° verfolgt werden. Unterhalb des Restes dér Perforata-Bank

fülgt eine verrutschte, gefaltelte Partié, an welcher das unmittelbave

Brackwasser-Hangende und ausgewalzte Kohlenpartien sich beteiligen.

Hier zieht eine sekundare Dislokationslinie durch, welche auch durch

ein plötzliches Abbiegen des Oberflachenreliefs markiért wird. Diese

Linie ist in Verbindung mit dem relativen Einsinken entlang des gégén

das Gaja-Tal gerichteten Hauptverwerfers entstanden und deutet

wahrscheinlich auf ein gleichzeitig mit dieser Verwerfung erfolgtes

Rückwartsdrangen Ilin. Die Spuren von solchen rückwirkenden Be-

wegungen kommen auch an anderen St ellen entlang des Gaja-er Haupt-

verwerfers vor, so wurde in dér Nachbarschaft, in dér Braunkohlen-

grube von Nagygyón eine solche Partié des Flötzes aufgeschlossen, wo

zwei Schollen entlang eines ganz flacli geneigten Wechsels übereinander

geschoben worden sind. Die Dislokationszone, die im Rékoser Stollen

aufgeschlossen wurde, kann als ein solches Rückwartsdrangen aufgefasst

werden, da liinter derselben ncrmal gelagerte Hangendschichten ge-

funden wurden. Das mit flacher Neigung sich erhebende Kohlenflötz

wird laut Bohrungsdaten in dér Entfernung von cca 200 m. im Stollen

erreicht werden. Hier wurde aber dér Stollen vorlaufig eingestellt und

momentán wird in ihm nicht gearbeitet.

Im Querproíile des unweit gelegenen Tales „Dolina“ íolgt oberhalb

des mitteleozanen Perforaten-Mergels, an dér infraoligozanen Denuda-

tionsfláche fossilleerer, in einer Grube eröffneter, weisser Sand, darüber
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schieferiger Tón, Kohlenschiefer und bunte Tone als Unterlage des

(Iíleinceller) Foraminiferen-Tonmergels, dessen eingesunkene Masse im

Osten, gégén den durch den Braunkohlenbergbau des „Lencsés'
1-Stollen

aufgeschlossenen und mit Perforaten-Merg>el bedeckten Horst durch eine

Verwerfung abgegrenzt wird. Dér Stollen von „Dolina“ wurde in die

Masse dieses Foraminiferen-Tonmergels piaciért, richtet sich gégén das

schon bekannte Flötz von „Lencsés", wurde aber in seinem 50.-ten

Meter aufgelassen, bevor er noch den gégén den eozanen Horst ab-

grenzenden Verwerfer erreicht hatte.

Auf Grund dér angeführten Beispiele, die an Punkten vorkommen,

welche am Rande des Transdanubischen Mittelgebirges sich an einander

reihen, und bei dér Wahrscheinlichkeit dessen, dass solche an dér Hand

von Detailuntersuchungen, bzw. von künstlichen Aufschlüssen auch an

zwischengelagerten Punkten nachzuweisen waren, kann zweifellos auf

die regionale Art des Auftretens dér Spuren aus dér infraoligozanen

Festlandsperiode geschlossen werden.

Mán kann folgende allgemeine Schliisse ziehen:

Dér monoklinale Schichtenbau des mesozoischen Grundgebirges

stammt im Transdanubischen Mitt.elgebirge aus dér Zeit dér voreozanen

Gebirgsbewegungen, da das Eozan — wie das im Gebiete von Tokod-

Dorog, oder im Umkreise des Kohlengebietes von Kisgyón ersichtlich

ist — nach innen auf immer altere Glieder dér mesozoischen Schichten-

reihe transgrediert, u. zw. von dér mittleren Kreide über den Jura bis

zr Trias. Die eozane Ingression erfolgte über ein Terrain, welches sich

in Miden und flache Rücken gliederte. Die die Miden und Einbuchtun-

gen ausfüllenden, Braunkohlen-haltigen, mergeligen Sedimente sind von

den auf die Rücken des Grundgebirges transgredierenden, litoralen

Kalkbildungen stets deutlich zu trennen. Durch die infraoligozane

Denudation wurden im allgemeinen umso bedeiitendere Anteile von dér

eozanen Schichtenserie weggeschafft, je weit.er dér betreffende Punkt

vöm heutigen NW-lichen Rande des Gebirges einwarts lag. Dieses

Phenoman ist besonders im Braunkohlengebiete dér Gegend von Esz-

tergom auffallend,
7 und deutet darauf Ilin, dass in Verbindung mit dem

Eintreten dér infraoligozanen Festlandsperiode auch die eozane Schich-

tenserie eine monoklinale Lage eingenommen hat. Es ist schon erwahnt

worden, dass es in dér Gegend von Esztergom klar bewiesen werden

konnte, dass die infraoligozane Emersion durch Brüche begleitet wurde,

das Wesen dieser Bewegung mahnt aber im allgemeinen — besonders

an dér Hand dér Beobachtungen, die am Rande des Vértes- und des

N-lichen Bakony-Gebirges gemacht werden konnten — sehr an eine

7 Rozlozsnik-Sciiréter-Roth : 1. c. S. 37—38.
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,, bruchlose Verbiegung eines Erdkrüst ént elles" ,
an eine Aufuölbung,

die im Sínné Stille-s als Hauptmerkmal dér epirogenetischen Be-

wegungen gilt.

Auf Grund dieser Erfahrungen können auswarts von den jungen

Hauptbrüchen immer vollstandigere eozane Schichtenserien erwartet

werden, die natürlich tief versenkt wurden. Die Hauptrandbrüche stam-

men aus dér jungtertidren Zeit, die Hauptverwerfungsperiode im Trans-

danubischen Mittelgebirge ist im allgemeinen in diese jüngsten geolo-

gischen Zeiten zu verlegen.

Eine Schuttansammlung aus dér infraoligozanen Festlandsperiode

zeigt. sich an mehreren Stellen in Form von fossilleeren Sandsteinen

und besonders des sog. „Hárshegyer Sandstein“-es in dér Budaer Ge-

gend, die Anhaufung von Verwitterungsprodukten aber in Form von

buntem Lehm. An vielen Stellen wurde aber eine vollstandig entblösste

Denudationsflache durch den Foraminiferen-Tonmergel dér oligozánen

íngression bedeckt, so bei Mór und im Stollen Rékos. Dass die oligo-

zane íngression die Zone dér zu Ende dér Festlandsperiode erhalten

gebliebenen eozanen Bildungen bedeutend übertritt, wird durch den-

íenigen zahlreichen Stellen dér inneren Partién des Mittelgebirges be-

viesen, an denen die oligozánen Bildungen das mesozoische Grund-

gebirge unmittelbar bedecken.

Künftige Untersuchungen sollen die bis jetzt gesammelten Daten

durch weitere erganzen, besonders im S-lichen Teile des Mittelgebirges,

nm sich von dieser Periode dér Entwickelungsgeschichte des Gebirges

ein zusammenhangendes Bild entwerfen zu können. Eine weitere Auf-

gabe ware dér Versuch das Bild des Transdanubischen Mittelgebirges

in einen breiteren Ralimén einzufügen. dasselbe mit dem alttertiáren

Entwickelungsgange des Borsoder Bükkgebirges, des Siebenbürgischen

Beckens, sowie dér Kárpátén — vorderhand wenigstens an dér Hand
dér Literatur — zu erganzen und mit dér palaogenen Erdgeschichte dér

mitteleuropaischen und mediterránén Gegenden in Einklang zu bringen.

PANNONISCHE FAUNA AUS DEM ALFÖLD
(DEM GROSSEN UNGARISCHEN TIEFLAND).

Von J. SÜMEGHY.*

— Mit d. Fig. 8. —

Dér geologische Aufbau des Alföld-Becken und sseiner strahlen-

förmigen Verzweigungen birgt noch viel Geheimes in sich. Aus ihm

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft am

4. Mai 1927.
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Micromelania Krösiensis nov. sp.

Fig. 8.





PANNONISCHE FAUNA AUS DEM ALFÖLD. 129

kennen wir nurmehr jenen Rest des altén Hochlandes, das mit seiner

200—300 m relatív hohen Hügelgegend es umfasst, als das das grosse

ungarische Becken gégén Ende dér Tertiarzeit mehr-weniger erfüllende,

aus den Süsswasser-Seen zurückgebliebene Sediment. Die ansehnlichste

Sedimentgruppe dér altén Strandlinie: die pontisch-pannonischen Ab-

lagerungen kennen wir auf Grund dér Krassó-Szörényer, dér vöm Fuss

des Mecsek, dér Umgebung des Balaton und dér Fauna dér Umgcbung

von Budapest schon lángé. Doch, je weiter wir gégén das Innere des

Alföld eindringen, umso weniger werden die Daten über die tertiaren

Sedimente des Beckens. Das Profil dér artesischen und Tiefbohrungen

des Alföld zeigte bisher nur das, dass im Untergrund die levantinischen

Sedimente die altesten sind, denn aus den filteren, tiefsten Debrecener,

Szabadkaer und Mezhegyesei- artesischen Brunnenbohrungen ging nur

die für das levantinische Altér charakteristische Fauna hervor und

nur am Rande des Beckens: bei Gödöll, Nagyvárad, Versec etc.

erreichte dér Bohréi* die pannonischen Bildungen. Wir wussten nicht,

wie tief unter dér Ebene des Alföld die oberste Schichte des sicher-

lich gross ausgedehnten pannonischen Hügellandes sei. Aus den Pro-

filén dér artesischen Brunnen folgerte Halaváts, dass die Schichten

dér einzelnen Niveaus gégén die Mitte des Beckens zunehmend, immer

mehr geneigt sind und dass mán in dér Gegend dér Mitte des Alföld

den obersten pannonischen Horizont, vielleicht in 1500 m Tiefe mit

einer Bohrung erreichen könnte.
1

Unter den mehrere tausend artesischen und gebohrten Brunnen

des Alföld finden sich kaum wenige, die in ansehnlichere Tiefe ein-

gedrungen wfiren; dér grösste Teil derselben bewegt sich in Tiefen

zwischen 200—250 m. In ihren Bohrproben finden wir nur in den sel-

tensten Ffillen eine Makrofauna bewahrt, in den filteren Bohrungen

finden wir zumeist nur in jenen eine Makrofauna, die Béla Zsig-

mondy oder dér Hódmezvásárhelyei* Bohrunternehmer Emanuel Soós

bohrte und so ist aucli dér hervorstechende Fali sicherlich dem Zufall

oder vielleicht dér Unzulfinglichkeit dér Bohrtechnik zuzuschreiben,

dass die weiter untén mitzuteilende pannonisclie Fauna in dem einen,

dem Hajdúszoboszlóéi* Brunnen mit Gas schon in 151 m Tiefe erscheint.

Auch das kann nicht unerwfihnt bleiben, dass wir die Schichtreihe dér

Sedimente des Alföldbeckens bisher hauptsfichlich aus dér Fauna dér

Szentesei*, Hódmezvásárhelyei*, Szegeder, Szabadkaer, Zomborer, Nagy-
becskereker, alsó aus dér Fauna dér im südlichen Teil des Beckens

abgeteuften artesischen Brunnen erkannt habén, wo die Tiefenverhfilt-

1
J. Halaváts: Das Bohrloch von Nagybecskerek. (Jahrb. d. Kg], Ung. Geolog.

-Anst. XXII. Bd.)

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1927. 9
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nisse dér einzelnen Horizonté sich vielleicht anders ausgestalteten, als

in den anderen Teilen des Beckens.

Die neuestens angebohrten Nagyhortobágyer, Hajdúszoboszlóéi',

Vérvölgyer, Nádudvarer, Debrecener (Universitat), Nagykrösei’, Kalo-

csáéi' und Bajaer Gas führenden, beziehungsweise tief gebohrten Brun-

nen erwiesen sich nach ihrer Fauna — den Debrecener Brunnen abge-

rechnet — als pannonisch, was ich dér Güte des Herrn Franz Pávai
Vájná verdanke, dér mir das Matériái zr Bearbeitung freundlichst

überliess.

1. Fauna des Gas führenden Brunnens von Hajdúszoboszló.

Aus 151 m Tiefe gingen aus sandigem, grauem Tón die folgenden Arten, resp

nur dérén Schalenbruchstücke hervor:

Limnocardium cf. Arpádense M. Horn., Limnocardium cf. secans Fuchs.

Limnocardium cf. banaticum Fuchs,

Aus dér Tiefe von 177'50 m wurde gesammelt:

Unió sp. ind., Limnocardium sp. ind.

Limnocardium cf. Rogenhoferi Brus., Congeria sp. ind., Schalenbruchstücke.

Die Petrefakte stammen stellenweise aus hárteren, mehr zusammenhaltenden Sand-

stein- und Lignitadern und hartem, kalkartigem, Sandstein enthaltenden grauen Tón.

Aus grauer Tonschichte in dér Tiefe von 205'56—206'30 m gingen hervor

:

Limnocardium cf. Ritgeli M. Horn., Limnocardium cf. banaticum Fuchs,

Limnocardium cf. Májén M. Horn., Prosodaena Vutskitsi Brus., sp.

Fauna dér lichtblauen Tonschichte in dér Tiefe von 326—327 11 m :

Unió sp. ind., Dreissensia ? sp. ind.,

Limnocardium sp. ind., Prosodaena Vutskitsi Brus.

In dér Tiefe von 365"20—366'60 m erschien in einer sehwarzen, kohligen und

grauen Tonschichte:

Dreissensia ? sp. ind.,

Congeria cf. Radmanesti Fuchs, oder

Congeria triangularis Partsch,

Limnocardium Petzelni Brus.,

In dér Tiefe von 373'60—376'50 m
grauem Sand

:

Dreissensia Dobrei Brus.,

Dreissensia cf. serbica Brus..

Limnocardium cf. Majeri Hörn,
Limnocardium cf. secans Fuchs,

Limnocardum cf. desertum Stol.,

Auf dér Halde aber fanden sich:

Unió sp. ind.,

Congeria sp. ind.

Congeria aff. triangularis Partsch,

Limnocardium cf. Riegeli M. Horn.,

Limnocardium cf. desertum Stol.,

Prosodaena Vutskitsi Brus.,

Melanopsis decollata Stol.

fand sich in grauem, sandigem Tón und

Limnocardium cf. banaticum Fuchs,

Limnocardium cf. Riegeli M. Hörn.,

Limnocardium cf. Rogenhoferi Brus.,

Limnocardium cf. Rothi Hal., oder

Limnocardium apertum Münst.

Dreissensia simplex Fuchs,

Vivipara Sadleri Partsch,

Succinea Pfeifferi Bossm.

und die samtlichen oben angeführten Limnocardien in Schalenbruchstücken.

Dér schwarze Tón in 505 m Tiefe enthielt Melanopsis decollata Stol. in mehreren

Exemplaren.
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Aus dem grauen, sandigen Tón in 582 m Tiefe gingen in schlecht erhaltenen

Exemplaren hervor:

Unió ? sp. ind., Limnocardium cf. banaticum Fuchs,

Limnocardium sp. ind., Limnocardium cf. Rothi Hal.,

Limnocardium secans Fuchs, Dreissensia simplex Fuchs.

Die etwas tonige, graue Sandschichte in 695'5—70217 m Tiefe enthielt die Arten:

Congeria sp. ind., Limnocardium cf. Rothi Hal.,

Congeria Partschi Czjz., Limnocardium cf. Böckhi Hal.,

Limnocardium cf. desertum Stol., Vivipara Sadleri Partsch,

Limnocardium cf. apertum Münst., Melanopsis decollata Stol.

Aus dér Schichte von 916'75 m Tiefe sammelte mán aus lichtgrauem Sandstein

die Exemplare von:

Dreissensia simplex Fuchs, und Prosedacna Vutskitsi Brus.

Sehliesslich führte dér graue Sandstein in 999'20— 995'50 m Tiefe die Schalen-

bruchstücke von
Limnocardium sp. ind.

2. Die Fauna des Gas führenden Brunnens von Nagyhortobágy

ist die folgende:

Aus 410 m Tiefe ergab dér bláulichgraue Tón:

Limnocardium cf. apertum Münst. und Limnocardium sp. ind.

Aus 787'10—809'20 m Tiefe ging aus blaulichgraum, sandigem Mergel

Limnocardium. cf. apertum Münst.

in einigen Bruchstücken hervor.

Dér bláulichgraue Tón und dér feste Sandstein enthielt in 820'70—921'75 m Tiefe

:

Dreissensia simplex Fuchs, Limnocardium cf. Baraci Brus., oder

Limnocardium sp. ind., Limnocardium apertum Münst. ?

Limnocardium cf. Schmidti M. Horn., Limnocardium cf. apertum Münst.

Die Fauna dér Tonschichte in 872 m Tiefe war:

Limnocardium Majeri Horn., Limnocardium cf. Rogenhoferi Brus.,

Limnocardium cf. Böckhi Hal., Congeria aff. Partschi Czjz.

Limnocardium cf. Schmidti M. Horn.,

Die graue Tonschichte in 872'70—882 m Tiefe zeigte die Arten:

Unió sp. ind., Congeria sp. ind.,

Congeria aff. Partschi Czjz., oder Limnocardium Majeri M. Horn.

Congeria triangularis,

In 934 10 m Tiefe zeigte dér feinkörnige, lockere, graue Sand die folgende Fauna

:

Litostoma grammica Brus.,

Limnocardium cf. Majeri M. Horn., oder

Limnocardium cf. banaticum Fuchs,

Limnocardium cf. apertum Münst., oder

Limnocardium Penslii Fuchs,

Limnocardium cf. Schmidti Horn.,

Limnocardium cf. Rogenhoferi Brus.,

Limnocardium secans Fuchs,

Limnocardium cf. Rothi Hal.,

Limnocardium cf. Böckhi Hal.,

Mikromelania Kochi Fuchs,

Mikromelania Radmanesti Fuchs,

Unió sp. ind.,

Congeria aff. triangularis Partsch,

Dreissensia simplex Fuchs.

3. Fauna des Gas führenden Brunnens im Vértal.

Aus grauem, hartem Tón in 181'70 m Tiefe:

Limnocardium cf. Rogenhoferi Brus., Limnocardium cf. apertum Münst.,

Limnocardium cf. secans Fuchs, Limnocardium cf. Penslii Fuchs.

9
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181'60—182'70 (bis 188) m Tiefe, aus blaulichgrauem Sand :

Limnocardium Riegeli M. Horn.,

Limnocardium Bogenhoferi Brus.,

Limnocardium cf. Rothi Hal.,

Limnocardium cf. Penslii Fuchs,

Aus bliiulichgrauer Sandschichte

Pisidium priscum Eichw.,

Limnocardium cf. apertum Münst.,

Limnocardium cf. Riegeli M. Hörn.,

Limnocardium cf. Schmidti M. Horn.,

Congeria sp. ind.,

Bythynia podwinensis Neum.,

Valvata Trouessarti Brus.

aus 186—188 m Tiefe:

Limnocardium cf. secans Fuchs,

Limnocardium sp. ind. Schmidti ?

Valvata Trouessarti Brus.

Fauna aus dem grauen Sand bei 186'60 •—194 20 m Tiefe:

Congeria sp. ind., Limnocardium cf. apertum Münst., oder

Unió sp. ind., Congeria secans,

Limnocardium cf. secans Fuchs, Limnocardium sp. ind.

Limnocardium Májén M. Hörn.,

4.

Fauna des Gas führenden Brunnens in Nádudvar.

Diese Fauna sammelte dér Geologe Herr Simon Pap, bezeichnete aber nicht genau,

aus welchcr Tiefe die Fauna stammt. Nach Pávai Vájná befindet sich die ein-

schliessende Schichte dér Fauna in 440 m Tiefe. Von hier stammen die nacbfolgenden

Arten

:

Limnocardium Petzelni Brus., Congeria sp. ind.,

Limnocardium cf. secans Fuciis, Valvata variábilis Fuchs.

Limnocardium cf. Schmidti M. Hörn.,

5.

Fauna aus dem artesischen Brunnen dér Universitat in Debrecen.

Aus dér Tiefe von 110 m:

Melanopsis (Ilemisinns) Esperi Fér., Lithoglyphus cf. fuscus Ziegl.

Lithoglyphus naticoides Fér.,

6.

Fauna des artesischen Brunnens (Gas führend) in Kalocsa.

Schichte aus dér Tiefe von 206—21360 m:

Congeria ? sp. ind., Limnocardium cf. apertum Münst.,

Limnocardium cf. Majeri M. Hörn., Limnocardium cf. Rogenhoferi Brus.

7.

Fauna dér Tiefbohrung Nr. II in Nagykrös.

Die in 238—560 m Tiefe durchbohrte Tonschichte, die mit dünneren oder dickeren

Sandeinlagerungen wechsellagert, enthalt die folgenden Arten:

Dreissensia serbica Brus., Mikromelania gracilis Brus.,

Limnocardium sp. ind., Melanopsis decollata Stol.,

Prosodacna V utskitsi Brus., Melanopsis pygmaea Partsch.

Mikromelania Krösiensis n. sp.,

8.

Bajaer Tiefbohrung.

Aus dér Bajaer Tiefbohrung brachte dér Bohrkern aus dér grauen, harten Ton-

und Mergelschichte, aus 457.80—613'70 m Tiefe, bestimmt erkennbare Orygoceras-

Bruchstücke mit sich.

9.

Budafapusztaer Tiefbohrung.

Aus dér Budafapusztaer Tiefbohrung gelangte aus 1526 m Tiefe noch die Con-

geria banatica zutage.
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Die aufgezáhlten Arten, ausser den 50 cm, gingen aus dem 1000 m
machtigen Schichtkomplex, aus den untéi* einander, in verhaltnismassig

gleichen Entfernungen folgenden Horizontén hervor und so können wir

die Horizontierung des Komplexes — auf Grund dér Fauna — ver-

suchen.

Zuerst können wir mit dér Fauna des artesischen Brunnens dér

Debrecener Universitat ins Reine kommen. Die aus 100 m Tiefe gesam-

melten drei Arten bestimmen die obere levantinische Unterstufe, alsó

den durch Vivipara Böckhi bezeichneten Horizont genau.

Wie in den bisher untersuchten, meisten Profilén dér artesischen

Brunnen des Alföld die mittlere und untere levantinische Unterstufe

fehlt, so brachten auch die Bohrproben dér oben envahnten Brunnen

keine altere levantinische Fauna zutage. Es ist nicht ausgeschlossen,

wie wir das auch in dér Arbeit Halaváts’s „Die geologischen Ver-

haltnisse des Teiles des Alföld zwischen Donau und Tisza“ lesen

können,
2
dass sich im Alföld die Schichten unter dem Vivipara-Böckhi-

Horizont als pannonisch erweisen. Vivipara bifarcinata Bietz und

Vivipara Desmaniana Brus. würden namlich im Nagybecskereker,

beziehungsweise im Kecskeméter artesischen Brunnen in dér Schicht-

reihe — nach Halaváts — die mittlere levantinische Unterstufe im

Alföld vertreten.
3
Diese beiden Arten sind aber auch in dér Fauna dér

slawonischen oberen levantinischen Unterstufe haufig und habén keinen

Horizont bezeiehnenden Wert. Das Altér dér aus dem Neusatzer

(Újvidékei*) artesischen Brunnen hervorgegangenen und dér einzigen

unterlevantinischen Unterstufe des Alföld allenfalls entsprechenden

Fauna wurde von spateren Forschern in Zweifel gezogen.
4

Aus dér Fauna dér übrigen Brunnen lasst sich zwar auf den ersten

Blick konstatieren, dass mán es ohne Zweifel mit pannonisehen Schich-

ten zu tun hat, wenn wir aber den 850 m machtigen Schichtenkomplex,

in dem die Schichte des 151 m tiefen Gas führenden Brunnens von

Hajdúszoboszló, als den höchsten Punkt des Vorkommens dér panno-

nisclien Fauna, sowie den 999'5 m Punkt desselben Brunnens, oder die

934' 10 m tiefe Schichte, als den tiefsten Punkt des Vorkommens dér

pannonisehen Fauna im Nagyhortobágyer Brunnen als zwischen diesen

beiden Punkten liegend in Betracht ziehen, und wir auf Grund dér

Petrefakten diesen Komplex horizontieren wollten, dann sehen wir,

dass mán die bei gleichalterigen Faunén allgemein gebrauchliche Hori-

2
J. Halaváts: Geolog. Verhaltn. d. Teiles zwischen Donau u. Theiss des Alföld.

(Jahrb. d. Kgl. Ung. Geolog. Anst. XI. Bd.)
3 J. Halaváts: Das Bohrloch v. Nagybecskerek. (Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst.)
4 K. v. Adda: Dér stadt. artesische Brunnen v. Újvidék. (Földt. Közi. XXIX. Bd.)
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zontierung dér Rander des Beckens auf die Vorkommnisse im Alföld

nur mit Vorbehalt anwenden kann.

Die scheinbare oder vielleieht wirkliche Störung verursacht nicht

das Erseheinen dér ident zusammengesetzten Faunagruppen in ver-

schieden hohen Horizontén, sondern dér Umstand, dass mehrere aus

tieferen, d. i. álteren pannonisehen Schichten bekannten Arten in hóhé-

rén Horizontén mit jüngeren Arten und umgekehrt vorkommen.

Zr Abteilung dér 850 m maehtigen pannonisehen Sedimentgruppe

in Horizonté können wir am zweekmassigsten die Fauna des Gas

führenden Brunnens von Hajdúszoboszló verwenden, weil hier aus 11,

unter einander, von einander in ziemlich gleicher Entfernung gelegenen

Schichten die Fauna aufgesammelt wurde.

Betrachten wir dér Reihe nach die Fauna dér einzelnen Tiefen-

horizonte. Die drei Limnocardien aus dér Tiefenschichte 151 m bezeich-

nen die Schichten des oberen Horizontes dér oberpannonischen Unter-

stufe (Horizont dér Congeria rhomboidea)

.

Von den aus dér Tiefe von

177'50 m gesammelten Arten können die zwei Limnocardien bei dér

stratigraphischen Verwendung in Betrac-ht kommen, das Limnocardium

Rogenhoferi ist eine gewöhnliche Form des oberen Niveaus dér ober-

pannonischen Unterstufe.

Unter den aus dér Schichte 205'56—206'30 m gesammelten Arten

ist hervorzuheben Prosodacna Vutskitsi

,

als eine wichtige Leitart dér

oberpannonischen Unterstufe. Die zwischen 365'20—695'50 m Tiefe

fallenden fünf verschiedenen Horizonté sind auf die Zusammensetzung

ihrer Fauna bezüglich übereinstimmend und mit dér Fauna dér oberen

angeführten Horizonté ganz ident. Hier treten aber in schon auffallend

grosser Artenzahl die klaffenden Limnocardien auf.

In dér 695'50—702'17 m tiefen Tonschichte finden wir unter den

reiehen und zum grössten Teil auch in den oberen Horizontén auf-

tretenden Arten Congeria cf. Partschi und Vivipara Sadleri. Diese

beiden Arten sind in den alteren Sedimenten dér pannonisehen Stufe

haufiger. Die in 900—1000 m sich erstreekenden Schichten ergaben

Arten, die wieder fül* die Schichten des oberpannonischen oberen Hori-

zontes eharakteristisch sind.

Mit Abzug dér levantinischen Fauna des erwahnten artesischen

Brunnens dér Debrecener Universitat, besteht die übrige Fauna des

angeführten Brunnens aus identen Arten, wie die Hajdúszoboszlóéi*.

Auch ihre Tiefenverteilung ist gemeinsam und so besteht die panno-

nische Fauna mit mehr-weniger Sicherheit aus 38 bestimmbaren Arten

aus dem im inneren Teile des Alföld zuerst hervorgegangenen panno-

nischen Ablagerungen. Dér Erhaltungszustand dér Limnocardien und

dér Congerien ist ein sehr sc-hwacher und besteht fást nur aus den
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Scherben dér Schalen, die übrigen Arten aber sind ohne Ausnahme

gut bestimrabar.

In dér Artenzahl sind die Limnocardien vorwaltend, diese sind

für die Fauna charakteristisch, Limnocardium apertum und L. Rogen

-

hoferi sind am háufigsten, figurieren aber in den versehiedenen Hori-

zontén, auch Limnocardium secans, L. Schmidti und K. Petzelni.

Zu leichterem Überblick über die Fauna fasste ich die einzelnen Arten

in einerTabelle (s. Seite 136) zusammen, damit ihre Verbreitung in Raum
und Zeit übersichtlicher sei. Hieraus geht klar hervor, dass von unserer

Fauna mit dér Radmanaster und Kurder 12, mit dér Okrugljaker 15,

mit dér Szegzárder, dér von Nagymányok und Tihany 11, von Király-

hegy 10, mit dér Kbánya-Rákoser und dér von Kúp 8, mit dér von

Kustély und Csukics 5, mit dér von Zsid und Langenfeld 4, mit dér

von Versec, Perecseny und Szilágysomlyó 3 und mit dér pannonischen

Fauna von Fonyód 2 Arten gemeinsam sind.

Die Fauna dér angeführten 7 Brunnen ist — mit Ausnahme dér

auch in den unterpannonischen Schichten vorkommenden Congeria cf.

Partschi — nach dér mittleren und oberen Abteilung Halaváts’s,

nach Lrenthey’s Auffassung aber für die gesamten Horizonté dér

oberpannonischen Unterstufe, beziehungsweise für die Schichtgruppe

dér brackisch Siisswasser Facies bezeichnend. Die für die unterpanno-

nische Unterstufe für charakteristisch gehaltenen kleinen, dünnschaligen

Limnocardien, die Origoceras, die grossen Melanopsiden, die Valencien-

nesien ohne Sipho und die Congeria banatica fehlen ganzlich.

In fást jedem Fauna führenden Horizont sind die dickschaligen

Limnocardien und in mehreren Schichten von verschiedener Tiefe ist

Prosodacna Vutskitsi vorhanden. Den Charakter unserer Fauna gébén

gerade jene Limnocardien, die weiter die Leitformen dér an den Ran-

dern des ungarischen Beckens abgelagerten Sedimente dér oberpanno-

nischen Unterstufe sind und dérén eine bisher noch nicht genau be-

schriebene und in den Formenkreis des Limnocardium Schmidti und

L. hungaricum gehörige, mit einem Kamm gezierte Limnocardium-Form

einer Gruppé bezeichnet, auf Grund dérén Halaváts den Horizont dér

Congeria rhomboidea aufstellte, mit Hinzurechnung dieser letzteren Art/'

Eben dieser Umstand gibt unserer Fauna ein Interessé, dass die

durch das massenhafte Auftreten des Limnocardium Schmidti und

L. hungaricum dér klaffenden Limnocardien gekennzeichnete Gruppé

in dér Schichtreihe dér besprochenen 8 Brunnen nicht einen Horizont

in bestimmter Höhe und Ausdehnung, beziehungsweise eine Facies b-
det, sondern dass von dér höchsten Schichte des Yorkommens bis zr

5
J. Halaváts: Palaont. Daten z. Kenntnis d. Fauna d. neog. Sedim. Südungarns.

(•Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. X. Bd.)
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1 Orygoceras sp 1+
2 Congeria banatica R. Hoern +
3 „ cf. Partschi Czjzek .... + + 4- + 4- + +
4 „ cf. triangularis Partsch. + + '+ 4- + + 4- 4- +
5 cf. Radmanesti Fuchs.. +
6 Dreissensia Dobrei Brus 4- 4-

,, serbica Brus + +
8 simplex Fuchs +
9 Unió sp + + +
10 Prosodacna Vutskitsi Brus + + + 4-

11 Limnocardivm Baraci Brus. . 4-

12 secans Fuchs + 4- 4- 4- 4- 4-

13 „ apertum Münst + + 4- + + 4- +
14 „ cf. Böckhi Halav. .

.

+
15 „ cf. Schmidti M. Horn. + + + + 4- +
16 Penslii Fuchs + + 4- + +
17 „ cf. banaticum Fuchs +
18 „ cf.árpádense M.Hörn. + + + 4-

19 „ cf. Rothi Halav. .

.

+ + 4- + +
20 „ Rogenhoferi Brus .

.

+ + 4- 4-

21 „ Riegeli M. Horn. .

.

22 „ Majeri M. Horn. .

.

4- + 4* + + + +
23 „ Pelzeltii Brus 4- + 4- +
24 „ cf. desertum Stol. . . +
25 Pisidium priscum Eichw + 4- + 4- 4- 4

- 4-
26 Lytostoma grammica Brus + + +
27 Melunopsis decollata Stol 4- + 4- + +
28 „ pygmaea Partsch. .

.

+
29 Micromelania Körösiensis n. sp...

30 „ Kochi Fuchs 4- +
31 „ Radmanesti Fuchs. . + + 4- + + +
32 Vivipara Sadleri Partsch |+ + + + 4- 4-

33 Valvata Trouessarti Brus !+
34 „ variábilis Fuchs + 4- 4- +
35 ,, (Aphanotilus) Kupensis

Fuchs + + + + + +
36 Bythinia Podwinensis Neum 4-

37 Lithoglypus nalicoides Fér 4-

38 „ cf. fuscus ZlEGL. 4- 4-

39 Succinea Pfeifferi
4-

40 Melanopsis(Uemisinus) Esperi Fér. r
4-
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tiefsten die Schichten ohne jede Gruppierung von gleichförmigerem

Charakter erscheinen.

Die bisherige allgemein angenomraene schwerfallige Einteilung in

pannonische Schichten bringt uns in Erinnerung den lángén Síréit

zwischen Halaváts
,

0 Lrenthey 7

und Vitális
,

8
dér sich auf die Gel-

tendmachung dér stratigraphischen Lage, dér Horizontierung und Facies

dér Congeria rhomboidea und Congeria trianguláris-Schichten bezog.

Wenn wir im Prinzip auch. aufrecht erhalten Halaváts’s und

Lrenthey’s dreifache, resp. zweifache Einteilung innerhalb dér

pannonischen Schichten, so gibt im gegenwártigen Falle die Vertei-

lung dér Fauna dem dritten dér Streitenden: Vitális recht.

Diese Fauna steht nach oben hin in eben solch enger Beziehung

mit dér Fauna von Eadmanest, Zágráb, Tihany — nach Lrenthey 9 —
von mehr Süsswasser-Charakter, alsó mit dér Fauna mit Congeria

triangularis, wird mit dér salzigeren, einen oberen Horizont bezeich-

nenden Fauna von Szegzárd, Nagymányok und Árpád, mit dér Con-

geria rhomboidea-Fauna.

Es ist schwer 'anzunehmen, dass die Krassószörényer und Tolnaer

Congeria triangularis führenden Tón- und Congeria rhomboidea ent-

haltenden Sandschichten, die auch bei ihrer petrographischen Ver-

schiedenheit die Aufstellung zwischen Horizonté Halaváts’s berechtigt

erscheinen liessen, würden aus den Schichtprofilen dér artesischen

Brunnen im mehr inneren Gebiet des Alföld eine definitive Lösung

erlangen — bis dahin aber wenigstens, bis die petrographische Zusammen-

setzung dér unsere Fauna einschliessenden Schichten nicht aufgehellt

sein wird und bis wir — in Lörenthey’s Sinn genommen — aus den

vielen gemeinsamen Formen dér Fauna dér zweierlei Facies nicht jene

Arten aussuchen können, die nur für den einen oder den anderen

Horizont, resp. für die Facies charakteristisch sind.

Hierauf aber ist, wenigstens aus dér Zusammensetzung dér hier

angeführten Fauna und ihrer Verteilung zu schliessen, wenig Hoffnung

vorhanden. Nach Vitális námlich, als Lrenthey den Congeria tri-

angularis- und Congeria rhomboidea-Horizont, beziehungsweise die

Facies einander gegenüberstellte, wendete er den Facies-Begriff nicht

lediglich auf die Bezeichnung dér abweichend ausgebildeten, sondern

6
J. Halaváts: Fauna d. pont. Schichten am Balaton. (Palaont. d. Balaton-

Gegend. IV. Bd.)

7 Lrenthey: Daten z. d.Jpannonischen Schichten d. Balaton-Gegend. (Palaont.

Anhang. IV. Bd.)

8 Vitális: Die Basalte dér Balaton-Gegend. (Miner. u. petrog. Anhang.)
9 Lrenthey: Die ob. pont. Ablagerung von Szegzárd, Nagymányok und Árpád

und ihre Faunén. (Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. X. Bd.)
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unter einem auch dér verschieden alterigen Schichten an und so blieb

es — nach ihm — dér Verwechslung des Begriffes Facies und Horizont

zufolge, unentschieden, ob die Rhomboideaschichte eine höhere Schichte

als dér Triangularishorizont sei, oder ob sie ein jüngerer, selbstándiger

Horizont, beziehungsweise ob die beiden eine gleichzeitige Facies seien?

Auch in unserer Fauna sind mehrere solche Arten, so die Con-

geria Partschi, Congeria triangularis, Vivipara Sadleri
,

Prosodacna

Vutskitsi und einige bezeichnendere Limnocardien, auf Grund dérén

wir Horizonté und Gruppén aufstellen könnten innerhalb dér einzelnen

pannonischen Unterstufen, in unserem Falle aber ist dieses Vorgehen

schon darum nicht gestattet, weil unter den Horizont bezeichnenden

Arten gerade die Congerien in ihrer Bestimmung unsicher sind.

Bis mehr und besser erhaltene Arten aus den pannonischen Sedi-

menten des Alföld hervorgehen werden, können wir sagen, dass dér

Charakter unserer Gesamtfauna jene weitere Grenze erreicht, die

zwischen dér die Horizonté, resp. Facies dér Congeria triangularis

und Congeria balatonica, andererseits aber jener dér durch das massen-

hafte Auftreten dér Congeria rhomboidea bezeichneten Grenze gelegen ist.

Die Höhenlage dér nun sicher erkennbaren pannonischen Schichten

ist an den mitgeteilten Orten wechselnd. Pávai Vájná erklart diese

Erscheinung damit,
10

dass die obere Grenze dér in 410 m gelegenen

Nagyhortobágyer pannonischen Fauna sich im geophysischen Minimum

befindet und bei dem von hier auf 24 km gelegenen Vérvölgy das

geophysische Maximum vorhanden ist, und schon herausgehoben finden

wir in 181 m die obere Grenze dér pannonischen Schichten mit Petrefacten.

Zwischen beiden von dér Vérvölgyer Bohrung gégén die Nagy-

hortobágyer vorgehend und bei dér in den diluvialen Schichten fest-

gesetzten in die Faltenachse fallenden Hajdúszoboszlóéi" Bohrung

bekommen wir bei 151 m die obere Grenze dér pannonischen Schichten.

Pávai Vájná stellt im Profil dér erwáhnten drei Brunnen die

obere Grenze dér pannonischen Bildungen oben mit bituminösem Tón,

in dér Mitte mit grünlichem Tón und untén mit bráunlicher Sand-

schichte fest und diese von den Gliedern des Profils auch petro-

graphisch scharf unterschiedbaren drei Schichten erscheinen im Bohr-

profil von Nagyhortobágy bei 594 m, im Hajduszoboszlóer Profil bei

112 m und im Vérvölgyer Profil in 198 m Tiefe. Die Aufbiegung dér

oben skizzierten Schichten befolgt, wrenn auch nicht in dér Höhe

eines Horiz öntés, aber getreulich die angeführte oberste pannonische

Fauna.

10 Pávai Vájná: Die wissenschaftl. Ergebnisse d. ung. naturwiss. Forschungen.

< Petróleumé.)



ZR KENNTNIS DÉR TRIAS IM BÚDAER UND GERECSE-GEBIRGE. 139

ZR KENNTNIS DÉR TRIAS IM BUDAER UND
GERECSE-GEBIRGE.

(I. Teil. Stratigraphie.)

Von J. Vigh.*

Über die alpine Trias dler Umgebung von Budapest (Budaer, Ofner

Gebirge) gab in dér letzten Zeit A. Kutassy 1
eine gute Zusammen-

fassung mit einer neuen Horizontierung dér Formationen, wobei er sich

auf eigene Aufsammlungen und Beobachtungen und solche anderer Fach-

manner stützte.

Das von Kutassy gegebene Bild will ich mit einer neuen Beobach-

tung erganzen.

Gelegentlich einer Exkursion auf die Schollenreihe des Mátyás-

Berg—Hármashatár-Berg-Rückens konnte ich beobachten, dass dér
ganze Komplex des Dolomitos, dér den Untergrund
dér einzelnen Schollen bildet, ein einheitliches
dickbankiges hornsteinfüh rendes Gestein ist, wel-

ches weder zu dem ladinischen diploporenführenden,2 noch zu dem kar-

nischen hornsteinfreien,
3 und ebenso nicht. zum norischen4 Hauptdolomit

gehört, sondern mit dem ahnlichen hornsteinführenden
Dolomit des Ördögorom (Teufelskanzel Rücken) v e r g 1 e i-

chen w érdén muss, welcher nach dem Ostrea montis-caprilis

Klipst. sp. Funde Schafarzik’s 5
in den oberen Teil dér karnischen

Stufe einzureihen ist.

Dér hornsteinführende Dolomit ist dickbankig, dicht, hell braun-

lichgrau, oft. mit einem rötlichen Stich. Dér Hornstein lágert in ver-

schieden grossen Linsen, verasteten Knoten, oder in diinnen Schichten

im Dolomit; seine Farbe ist meistens grau, oder rötlich. In Dünn-

schliffen waren darin keine Spuren von Fossilien nachzuweisen.

In dem dickba nkigen Dolomit fand ich an zwei
S t e 1 1 e n dünnschichtige, plattige, d i e h t e, g a n z mer-
gelartig'e Dolomitschichten e i n g e 1 a g e r t, die eben-

* Vorgetragen in dcr Fachsitzung der Ung. Geol. Gesellsch. am 1. Juni 1927.
1 Kutassy: Beitrago z. Strat. u. Fal. d. Alp. Triasschichtai i. d. Urngeb. v. Buda-

pest. Földt. Int. Évk. Bd. XXVII. (1927.) (Da weitere Literatur.)
2 Ferenczi: Daten z. Geologie dós Buda-Kováeeier Gebirges. Földt. Közi. Bd.

LV. (1925.) p. 358. Bp., 1926.
3 Kutassy: L. c.

4 Schafarzik: Dió Umgeb. v. Budapest u. Szt. Endre. Erlauterungen z. Geol. Spez.-

karte d. Lander d. Ung. Krone. Bl. Z. 15. Kol. XX. 1 : 75.000. Bp. 1904. pag. 17.

Schafarzik: Üb. d. noueste Geol. Kartierung v. Budapest u. Umgebung. Math.
u. Naturwiss. Anzeiger d. Ung. Akad. d. Wi&s. Bd. XXXIX. Bpest, 1920. S. 187.
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f a 1 1 s Hornstein f ü h r e n. Die eine Einlagerung fand ich am

SO-Abhang des Hármashatár-berges, S-lich vöm Farkastorok (Wolf-

schlund), neben dem Spazierwege, mit einem allgemeinen S.-Fallen

(14h50°, 10h65
c

) in sehr gestörter Lagerung. Die zweite Einlagerung

belliidet sick an dér Spitze des Hármashatárberges NO-lich dér A 497,

im Schützengraben, mit einem SO-Fallen, wo die Schichten viele Lin-

gulen einschliessen.

Diese entsprechen z. T. dér Lingula tenuissima Bronn., z. T.

áhneln sie den von Bittner® in Fig. 27 und 28, Taf. XXXIX abgebil-

deten, von Iseosse, bzw. von Prati d. Agueglio bei Esino in dér Lombar-

dei vorkonunenden Exemplaren, mit welchen sie auch in dér Grösse gut

übereinstimmen. Eine Form wird sich wahrscheinlich als neu erweisen.

Wenn auch diese Lingulen das Altér dér Schichten direkte nicht

festlegen, so ermöglichen sie doch den hornsteinführenden Dolomit des

Mátyásberg—Hármashatárberges mit demjenigen des Ördögorom

Rückens sowohl bezüglich des Alters, als auch faziell zu vergleichen

und identiíizieren. Lörenthey 7
fand náhmlich schon im Jahre 1907

Lingulen (L. tenuissima u. g,ornensis) im Hornsteine des Ördögorom,

dessen Altér durch die von Schafarzik 8 gesammelte Ostrea montis-

caprilis Klipst. sp. festgelegt und von Kutassy (L. c.) daraufhin in

dér Zone des Tropites subbulatus den Opponitzer Dolomitén gleich-

gestellt wurden.

Hornsteinfreien Dolomit habé ich am Kamme des Vihar-, Hármas-

határ- und Mátyásberg-Rückens und dessen O-Abhang nur an zwei

Stellen gefunden. Das eine Vorkommen liegt N-lich von dér Spitze

A 497 des Hármashatárberges und besitzt eine sehr geringe Aus-

dehnung, das andere liegt am SO-Abhange des Viharberges <> 449

neben dem Spazierwege, wo er poros, zu Mehl zerfallend ist. Überall

scheint er im Hangenden des hornsteinfiihrenden Dolomites aufzutreten.

ist alsó jünger als jener, doch erfordert die Klarstellung seines Alters

noch weitere Beobachtungen.

2. Gerecse- und Pilis-Gebirge. Im Frühjahre d. J. békám ich von

E. Vadász einige Dolomitstücke, welche ausser Diploporen ver-

schiedene Versteinerungen einschliessen, und die W-lich von Bicske,

von dem bei öbarok-puszta befindlichen, Szerdik
(Berg) herstammen. Dér Szerdik bildet einen von W gégén 0 strei-

c.henden Nebenriicken des N-lich von Szaár auffragenden Nagyhegy,

6 Bittner: Brach. d. Alp. Trias. Abh. d. k. k. G. R. A. Bd. XIV. 1890, p. 130.
7 Lörenthey: Gibt es Juraschichten in Budapest? Földt. Közi. Bd. XXXVII.

p. 415.

8 .Schafarzik: Neueste geol. Kartierung v. Budapest. L. c. 187.
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velcher samt den benachbarten Erhebungen aus dickbankigem Dolomit

aufgebaut ist. Dieser Dolomit wurde früher dem norisehen Haupt-

dolomit angereiht, obzwar schon in dér alteren Literatur solche von

óbarok-puszta stammemdlen Fossilienfunde angefiihrt wurden9 [Myoph.

Whateleyae v. Buch sp. (wahrscheinlich inaequicostata Klipst. sp.)],

die auf die raibler Schichten verweisen.

Dér Szaárer Nagyhegy liegt mit dem Szerdik in dér Náhe jener

grossen Bruchlinie, langs welcher auch die O-Seite des Vértesgebirges

abgesunken ist und welche sich über die vereinzelt aufragenden meso-

zoischen Schollen nach NO bis ins Pilisgebirge weiter verfolgen la.sst.

In dér Nahe dieser Bruchlinie treten die altesten Format.ionen dér

Gegend auf, namentlich die raibler Schichten des Vértes-Gebirges,
10 dér

karnisch-norische Dolomit des Vörösberg bei Gyermely11 und die

raibler Schichten des Pilis-Gebirges.
12 Naheliegend ist alsó die Annahme,

dass die Dolomité, die langs dieser Bruchlinie auftauchen, zu den

alteren, alsó den Raibler Schichten gehören, zumindest aber an dér

karnisch-norischen Grenze liegen. Die Richtigkeit dieser Annahme erhalt

ihre Bestátigung durcli die folgenden, aus dem Dolomité freigelegten

Fossilen

:

Diplopora sp. ind.

Myophoria cf. inaequicostata Klipst. sp.

Myophoria sp. ind. (aff. curvirostris Schloth. sp.)

Megalodon sp. ind.

Myophoricardium lineatum Wührm.
Pleuromya ? ambigua Bittn.

In dér Sammlung dér Kgl. Ung. Geol. Anstalt fand ich folgende

unbestimmte Fossilien, die aus dér Aufsammlung Anton Koch’s a. d.

Jahre 1868 stammen:

Von óbarok-puszta:
Diplopora sp. ind.

Myophoria cf. inaequicostata Klipst. sp.

Myophoria sp.

9 B. Winkler: Dió geol. Verhaltnisse d. Gerecse- u. Vértesgebirge. Földt. Közi.

Bd. XIII. 1883. (Siehe den ung. Text pag. 189, da dér deutsehe Text im Gegensatz
zum ungarischen noch von .,rhatischen“ Dolomit spricht, wáhrend dér ungarische auf

Grunde dér M. 1! hateleyae cinen Teil dér Dolomité schon in die „oberen Trias“ stellt.
10 Schréter: Die alteste Formation des Budaer Gebirges. Földt. Közi. Bd.

XXXIX. (1909) p. 510.
11 Vigh: Beitr. z. Konntnis d. Trias im Komitate Esztergom. Földt. Közi. Bd.

XLIV. (1914.) p. 599.
12 Schafarzik: Geol. Aufn. d. Pilisgebirges. Jahrsbor. d. Kgl. Ung. Geol. Ant.

f«r 1883. Bd. 1884.
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Purpuroidea Taramellii Stopp.

In dem, aus dér Gegend von Somodor-puszta bei S z o-

m o r herstammenden Matéria! fand ich neben anderen, Gastropoden

und Lamellibranchiaten zugehörigen Bruchstiicken eine

Myophoriopis sp. ind. (ex aff. lineata Münst., oder Rosthorni

Boué).

Die von A. Koch und von Vadász bei Óbarok-puszta gesammel-

ten Dolomité sind gleieh im Gegensatze zu dem von Somodor stam-

menden, welcber dunklergrau ist und diploporenfrei zu sein seheint

.

Erstere erinnern an die oberkarnisch-unternorischen, diploporenführen-

den Dolomité des Bakony, \vo dér tiefere Dolomit in dér Gegend von

Veszprém und Hajmáskér ahnliehe Fossilien führt und nach D.

Laczkó13
teils noch in die karnische Stufe gehört. Laczkó betont noch,

dass in diesem tiefesten Dolomithorizonte die Myophorien die haufigsten

Fossilien seien und1 eben dasselbe kann auch an den Óbarok-puszta

—

Vöröshegyer Dolomitén beobachtet werden.

Die obenerwáhnte Fauna ist viel zu dürftig und viel schleehter

erhalten, als dass sie die Grundlagen weitgehender Vergleichungen bil-

den könnte. Soviel kann aber immerhin festgestellt werden, dass dér

grössere Teil dér Fossilien auf die karnische Stufe venveist und auch

die naher nicht bestimmbaren Fossilienbruchstücke den karnischen

Formen ahnlich sind. Die M. inaequicostata, Myophoricardium Hneatum

sind bezeichnende Formen dér Raibler Carditen-Scliieliten und ver-

weisen mit voller Bestimmtheit auf diesen Horizont dér karnischen

Stufe. M. Hneatum Wöhrm. wurde aus den Schollen des linken Donau-

FTfers von Vadász 14 angeführt, wo sie in dér Fauna eine leitende

Rolle spielt, wahrend sie aus dem Bakony im Gegensatze zu den Myo-

phorien — die wieder dórt sehr haufig sind, aber in den Csvárer Schol-

len gánzlich fehlen — bis jetzt unbekannt ist.

Nur Purpuroidea Taramellii Stopp. ist bisher nur aus dem n o r i-

schen Hauptdolomit bzw. Dachsteinkalk (Máriaremete, Budaer Ge-

birge) bekannt, sie seheint aber schon in dem oberen Teile dér karni-

schen Stufe aufzutreten, namentlich dórt, wo diese Stufe in einer dolo-

mitischen oder kalkigen Fazies entwickelt ist.

Die angeführten Gründe berechtigen uns daher, dass wir die-

sen fossilfüh renden Dolomitkomplex in den obe-

13 Laczkó: Die geol. Verhaltn. v. Veszprém u. seiner weiteren Uingeb. Rés. d.

wiss. Erforsch. d. Balatonsees I. Bd. 1. T. p. 161.

14 Vadász: Die pal. u. geol. Verhaltn. d. alt. Schollen a. linken Donauufer. Jahrb.

Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. XVIII. 1910.
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r e n, dem norischen benachbarten T e i 1 dér k a mi-
se h e n S t u f e s t e 1 1 e n.

Hier will ich noch erwáhnen, dass wir immer mehr Dokúménte
dafür erhalten, dass die Dachsteinkalke des Ung. Mittelgebirges in

ihrem grössten Teile dér norischen Stufe angehören und eine hetero-

pische Fazies des Hauptdolomites darstellen, wie das auch in den

Alpen dér Fali ist, wogegen dem „oberen, rhatischen“ Dachsteinkalke

nur ein sehr untergeordneter Teil derselben angehört. Auf Grunde mei-

ner früheren Fossilienaufsammlungen im Gerecse-Gebirge habé ich

meine diesbezügliche Feststellung schon vor Jahren niedergeschriebénU

Seither fand ich ausser von verschiedenen Lokalitaten (Kecskek,

Nagy-Gerecse, Feketek, Tardosi Gorba, Kis (Kleiner) Gorba, Bors-

hegy, Halvagos u. s. w.) stammenden Diploporen und náher noch nicht

bestimmte verschiedene Fossilien aus den Dachsteinkalkschichten, die

an dér N. Seite des Grossen Gerecseberges unmittelbar über den mit

Dolomitbanken wechsellagernden Dachsteinkalken liegen, zwei Bruch-

stücke von Worthenia Escheri Stopp. sp. und weiter S-lich am West-

abhange desselben einen Megalodon Gümbeli Stopp. Diese, wie auch

die von A. Liffa 16
in früheren Jahren von Öregkovácsberg gesammel-

ten Megalodon Böckhi Hoern. und Megalodon cf. Lóczyi Hoern. ver-

weisen unzweifelhaft auf die norische Stufe.

Z. Schréter sammelte am Südende des Pilis-Berges — von wo

auch schon Péters, Hofmann, A. Koch, Schafarzik Megalodonten

erwáhnten — einige gut erhaltene kleine Megaloden, wovon eine rcchte

Klappe mit dem Megalodon Seccoi Pár. (— Lóczyi Hoern.) ident ist,

wáhrend die anderen einer neuen Art, Megalodon nov. sp. aus dér Gruppé

des „Bitruncat“-en entsprechen. Diese neue Art verweist ebenfalls auf

die norische Stufe, da ich dieselbe Form in Gesellschaft von Myo-

conchen und Worthenia Escheri Stopp. sp. aus dem tieferen Dolomit

(2. Zone Lóczys) des Sümeger Szlhegy in dér Sammlung dér Kgl.

Ung. Geologischen Anstalt vorgefunden habé.

Die kleine, dünnschalige Megalodonten führenclen Dachstei n-

kalke des Bila- und Velka-Skala, Ba rostástet bei

Kesztölc (Kom. Esztergom) und dér benachbarten Schollen habén auch

ein norisches Altér und überlagern nicht die Pteria contorta Portl. sp.

einschliessenden, sich aus Dolomit entwickelnden rhatischen Kaiké,

15 Vigh: Geol. Notizen aus dem Gerecse-Gebirge. Földt. Int. 1920— 23. Évi jel.

p. 60. (Nur ungarisch.)

16 Liffa: Bemerkungen z. Strat. Teil d. Arbeit. H. v. StafTs: „Beitr. z. Strat.

u. Tekt. d. Gerecse-GebirgesA .Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. XVI. 1907. p. 8.
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sondern liegen lángs einiger Bruchlinien bei entgegengesetzten Ein-

fallen dér Schichten neben ihnen.

Es gibt aber auch rhatische Daehsteinkalke, jedoch in einer viel

geringeren vertikalen und horizontalen Verbreitung, als dies früher

angenommen wurde. Die rhatischen Daehsteinkalke werden von den

liegenden norischen durch ein-zwei kalkschuppige, dünne Tonzwischen-

lagen abgesondert und schliessen im Gegensatze zum Liegenden fást

immer grosse Megalodonten und Dicerocardien ein, bei denen an die

Stelle dér durch Auflösung vollstandig entfernten Schale grauer Tón
oder rotor Hergel getreten ist, dér jedoch die áussere Form dér Schale

und die Struktur dér Oberflache vollkommen bewahrte.

Aus meinem reichen Megalodonten-Material, das ich aus dem

Pocker Kalksteinbruch in dér Gegend von Lábat-
lan-Piszke sammelte, habé ich die Dicerocardien und Megalodon

Tofanae Hoern. var. gryphoides Gümb. schon früher envahnt, 17
die

nach den alpinen Analogien auf die rhatische Stufe venveisen. Aus der-

selben, über den Tonlagen befindlichen Kalkschichten stammen auch

die von Frech beschriebenen Dicerocardium incisum var. cornuta

Frech vöm Bajóter Öregkhegy. Rhatischen Dachsteinkalk konnte ich

ferner am Doroger Nagykszikla, an beiden Seiten des Bagolyvölgy

bei dér Vörös-Brücke, am Kecskek etc. konstatieren, jedoch überall

nur in einer Máchtigkeit von 5—20 M.

Die Tonlagen könnten als Áquivalente dér von Laczkó aus dér

Gegend von Szentgál im Bakony beschriebenen rhatischen Schichten

aufgefasst und mit diesen den Nordalpinen Kössener Schichten dér

Übergangszone gleichgestellt werden, in welcher jedoch bereits die

Kalkfazies vorherrschend wird.

11 Vigh: Geol. Xotizen a. d. Gerecsegb. Földt. Int. 1920— 23. Évi jel. p. 62. (Nur

ungariseb.)

ÜBER EINE NEUE PARALLELEPIPEDUM-ART AUS DEM
OBEROLIGOZÁN VON HELEMBA (KOM. HONT, UNGARN).

Parallelepipedum Scliafarziki nov. sp.

— Mit einer Tafel am Ende dcs Bandes. —
Von Fr. Horusitzky.

Aus dér reichen Aufsammlung im Jahre 1878 dér Herrn Prof. Franz

Schafarzik und Thomas v. Szontagh gelangte, durch die Freundlich-

keit des Herrn Karl Roth v. TELEGDein neuer Vertreter des seltenen

Parallelepipedum Subgenus dér Arciden in tadellosen Exemplaren in
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meine Hánde. Die ausserordentliche Seltenheit dlieses Subgenus, sein

morphologisches, palaeobiologisches Interessé, sogar eventuell seine

palaeogeagraphische und stratigraphische Bedeutung bewogen midi diese

neue Art, die erste als soldie in Ungarn, aus ihrer Faunengemeinschaft

herausgegriffen, in folgenden bekannt zu machen.

Das Subgenus wurde von Klein im Jahre 1753 aufgestellt. Von
Arca s. str. weicht es dadurch ab, dass dér Sehlossrand bei jenen

parallel mit dér Langserstreckung des Tieres verlauft, bei den Parallel-

epipedum-Arten aber den Körper in diagonaler Richtung verquert, femer

noch dadurch, dass die Fimen dieses Subgnus eine um den Schloss-

rand. als Axe, verdrehte Torsionsgestalt aufweisen.

Dér Typus des Subgenus ist die rezente Arca (Parallelepipedum)

tortuosa L., welche im paciííschem Ozean bei den Filippinen auch heute

noch lebt. Ebendort. sowie im chinesischen Meere, kommen auch die

übrigen rezenten Vertreter dieses Subgenus, wie die Arca (Parallel-

epipedum) semitorsum Lk., und Arca (Parallelepipedum) tortám Lk.,

vor. Den altesten fossilen Vertreter des Subgenus, die Arca (Parallel-

epipedum) Kurracheense D’ArCh. beschreibt sein Autor aus dem Num-
muliticum von Indien.

1 Eine Varietat obiger Art maciit Sacco aus dem

Oligoizan von Oberitalien, als Parallelepipedum Kurracheense var. Ita-

lica Sacc. bekannt. 2 Ebenso beschreibt Rovereto 3 aus dem oberitalie-

nischen Oligozán unter dér Benennung Parallelepipedum ísseli und

Mayer 4
als Arca rustica je einen Vertreter dieser Untergattung. Im

Westen beschreibt Tournner ,

5 dann Cossmann und Peyrot6 aus dér

Bourdigalien dér Buciit von Bordeaux die Art Parallelepipedum Grate-

loupi Tourn. Diese Form ist dér jtingste Vertreter des Subgenus aus

dem europaischen Tertiar. Fossil kennen wir alsó bisher im ganzen bloss

4 Species und eine Varietat dieser Untergattung. Mit dér neuen Art

von Helemba kann ich nun die Zahl derselben miit einer gut charakteri-

sierten Form bereichern. Die neue Art null ich zu Ehren des Professors

Hm. Dr. Franz Schafarzik Parallelepipedum Schafar-
z i k

i

benennen.

1 D’Archiac et. J. Haime: Description des animaux fossiles du group nummuli-

tique de l’Inde. Paris, 1853, pag. 263. Tafel XXII. Fig 4, 4 a, 4 b.

2 Sacco: I Molluschi di terreni terziarii dél Pidfnonte etc. Parte XXX. pag. 153.

táv. XXIX. fig. 14.

3 Rovereto: Plustrazioni dei Molluschi fossili tongriani etc. 1900. pag. 78. táv.

VI. fig- 3.

4 Journal de Gonch. Bánd 41, Seite 50, Tafel II. Fig. 3.

5 Journal de Conch. Bd. 22, Seite 304, Tafel X. Fig. 3.

6 Gossmann, Peyrot: Conchiologie noogenique de l’Aquitaine (Act. Soc. Linn.

Tora. LXV1, 1912. pag. 310. pl. X. fig. 51).

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1927. 10



146 fr horusitzky.

Das Páralléiepipedum Schafarziki unterscheidet sich von den meis-

ten bisher bekannten fossilen und venvandten rezenten Arten in erster

Linie durch seine bedeutend grössere Form und durch seine starkeren,

untersetztérén Klappen. Die Doppelklappe ist eher walzenförmig, weni-

ger flach, die Kantén und Vertiefungen abgerundeter, als mán es bei

dem Genustypus, dem Párállelepipedum tortuosum L. vorfindet. Dér
Seheitel ist flach und breit und nur unbedieutend hervorragend. Dér
Vorderrand dér Klappen ist abgerundlet, dér Hinterrand schrag abge-

stumpft. Dér Unterrand zeigt infoige dér Torsion eine S-artige Kontúr.

An beiden Klappen erstreckt sich vöm Seheitel ausgehend gégén die

untere Eeke des abgestumpften Hinterrandes je eine Kanté, die an dér

linken Klappe, obzwar immer mehr abgenmdet, ga.nz bis zum hin-

teren Rande zu verfolgen ist, an dér rechten hingegen in dér Nahe des

Randes verschwindet. Die Torsion bringt an dér rechten Klappe, hinter

dér Kanté eine schwache Vertiefung hervor, die sich samt dér Kanté

gégén den Hinterrand verflacht. Die Oberflache dér Klappen zieren dicht

stehende, teilweise zweiteilige Rippen, die in unregelmassigen Abstanden

von schwacheren und starkeren Zuwachsstreifen verquert sind. Zwischen

den Kantén dér Klappen und 1 dem Schlossrande finden wir keine Rippen,

und auch an den übrigen Teilen dér rechten Klappe nur ganz verschwom-

mene. An dér linken Klappe sind im allgemeinen die Rippen, an dér

Rechten hingegen die Zuwachsstreifen herrschend. Die Area ist ver-

haltnismassig hoch und bedecken sie, 6—8, unter dem Seheitel stumpf-

eckig zusammenlaufende Rippen. An gut erhaltenen Exemplaren ist

ausserdlem eine parallelé und gégén dlen Schlossrand zu verlaufende

Linierung zu beobachten. Die Zahne sind unter dem Seheitel sehr

schwach, senkrecht, nach aussen vergrössern sie sich aber in beiden

Riehtungen und convergieren gégén das Innere dér Klappen. Unterhalb

des Schlossrandes befindet sich am vorderen inneren Teile dér Klappen

je ein runder, kleinerer, am hinteren Teile ein elliptischer grösserer

Muvskeleindruck. Dér Mantelraumeindruck ist radial gekerbt. lm Fol-

gendlen gebe ich die Aussmasse des abgebildeten Exemplars: Die Lángé

betragt 73 mm. Die Hbe beim Seheitel 305 mm. Die Höhe beim hin-

teren Ende des Schlossrandes 29 mm. Die Breite dér Doppelklappe, in

dér Mitte dér Kantén, vertical, gégén den Schlossrand gemessen, 31 '5 mm.

In dér reichen Aufforsehung sind aber auch Bruchstücke von viel grös-

seren Exemplaren zum Vorschein gekommen. Die Schalendicke eines

solchen betrug ungefahr in dér Mitte dér rückwartigen Kanté 7 mm.

Den Grösseverhaltnissen nach steht unsere Form dem Parallel-

epipedvm Gratelonpi Tourn. von Bordeaux am nachsten, indem dieses

eine Lángé von 90 mm und eine Höhe von 36 mm erreicht, alsó sogar

die Ausmasse unserer Art übertrifft. Durch seine nach vome rohrartig
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sich verengende und zugespitzte Fönn, und durch die Merkmale des

Inneren dér Klappen unterscheidet sich aber auch dieses bedeutend vöm
Parallelepipedum Schafarziki, dias von den übrigen Formen dieser Unter-

gattung, sehon durch seine grösseren robusteren Klappen, und durch

seine. von den íibngen abweichenden Proportionen gut unterscheid-

bar ist.

In betreff dér Morphologie unserer Art, wie im allgemeinen des Paral-

lelepipedum Subgenus ist die eigentümlich verdrehte Fönn bemerkens-

wert. Dér vordere Teil des Körpers ist im Verháltnis zum rtickwartigen

ungef'ahr um 90° von rechts nach links verdreht. Die dadtirch entstan-

dene Torsion, dér schaufelartig an Breite zunehmende, schrag abge-

stumpfte, keilförmig entwickelte Hinterteil des Tieres scheint ausser-

ordentlich dazu geeignet zu sein, dass das Tier sich mit dem Hinter-

teile seines Körpers, durch eine von links nach rechts gerichtete Dreh-

bewegung in den Schlamm des Meeresgrundes einbohre. Dies scheint

auch die Verteilung dér Verzierungs-Elemente an den beiden Klappen

zu beeinflussen, indem dér rückwertige Teil des Körpers, bis zu den

Kantén dér Klappen, ungerippt ist und die Rippen auf dér ganzen rech-

ten Klappe unbedeutend sind. Im allgemeinen tritt alsó auf den,

wahrend des Bohrens dér Reibung starker ausgesetzten Klappenteilen

die Rippenverzierung zurück.

Mit dér Schalentorsion dér Musclieln befasste sich auch Daqué in

seinem, die vergleichendle Formenkunde dér fossilen niederen Tiere um-

fassenden Werke. 7 Er führt darin als extreme Formen dér Schalen-

torsion die aus dem Karbon von Pennsylvanien stammende Spirodomus

insignis und eine Technoporus-Art aus dem Untersilur an. Er erblickt

den Zweck dér Verdrehung dér Schalen ebenfalls in dér Anpassung an

die bohrende Lebensweise dér Tiere. Beide Arten sind ebenso wie unser

Parallelepipedum taxodont, bei denen alsó die Schalentorsion im Laufe

dér Stammesgeschichte eine ahnlicherweise entstandene morphologische,

und Anpassungserscheinung sein kann.

Obzwar wir keine sich auf direkte Beobachtung stützende Da.ten

bezüglich dér Lebensweise dér rezenten Parallelepipeden besitzen, halté

ich es doch für unzweifelhaft, dass die oben angeführten Merkmale. beson-

ders aber die sonderbare Verdrehung des Muschelkörpers ein charakteris-

tisches Beispiel für die philogenetische Anpassung zu ihrer schlamm-

bewohnenden, bohrenden Lebensweise darstellt.

Für die Aufstellung des Stammbaumes dieser Untergattung, bezw.

für die Ermittlung des philogenetischen Zusammenhanges zwischen ihren

7 E. Daqué: Vergleichende biologische Formenkunde dér foss. niederen Tiere. Berlin,

1921. Seite 442

10
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Arten, sind die zr Verfügung stehenden Dalén leider noch nicht hin-

reichend. Die kleine Zahl dér bisher ermittelten Arten und dteren geo-

graphisch so sehr verschiedener Ursprung und differierendes Altér gibt

uns dafür noch keine genügenden Anhaltspunkte.

Die Vertreter dieses Subgenus fehlen im alléién europáischen Paleo-

gen, woselbst dieVoreltern unserer Art zu suchen wáren. Die álteste hieher

zu rechnende Art, dlie Arca (Farallelepipedum) Karracheense D’Arch.

wurde von D’Archiac und Haime aus dem indischen Nummulitikum
beschrieben. In dem Meere dér indopaziphischen Region lebte die Unter-

gattung weiter, indem dérén rezente Arten bei den Filippinen und im

chinesischen Meere noch heute vorhanden sind. Dér jüngste europáische

Vertreter dieses Subgenus ist das Parallelepipedum Grateloupi Tourn.

aus den Bourdigalien von Bordeaux. Von da an kennen wir Parallel-

epipeden weder aus den höheren Schichten des europáischen Miozáns noch

aus dér jetzigen Fauna des Mittellándischen Meeres. Tournuer nimmt

an, dass diese Arten von üstén herstammend in die europáischen Meere

des Tertiárs einwanderten und mit dem Aufhören dér direkten Meeres-

verbindung ausgestorben sind. Tatsache ist, dass nach den bisherigen

Angaben die Parallelepipeden aus den Moditerrangegenden, an dér

Grenze des Oligozán-Miozáns, verschwinden. Nachdem in unserem Paleo-

gen wahrscheinlieh áhnliche Verháltnisse herrschten, wie in dicsen Teilen

des heutigen pazifischen Meeres, velche das chinesische Meer und die

Umgebung dér Filippinen umfassen, lásst sich das Subgenus als solches

annehmen, das sich áhnlichen klimatologischen und physikalischen Ver-

háltnissen anpasste. Daruit ist gleichenveise sein Fehlen im höheren

Miozán, wie auch dér rezenten Fauna dér mediterránén Gegenden und

sein Fortbestehen in dér Gegend dér indbpazifischen Region bis heute,

zu erkláren. Nachdem das Meer unseres Miozans in ikren physikalischen

und daher auch faunistischen Eigentümlichkeiten schnn den Ckarakter

des jetztigen Mittellándischen Meeres aufwies. mussten die bereits an

pazifische Verháltnisse des Paleogen-Meeres sich stark akklimatisierten

Arten notgedrungen auswandern oder aussterben, sowie das Meer einen

mediterránén Charakter angenommen hat. Das Meer dér indopazifischen

Region, d'as sich bis heute seinen gewissermassen paleogenen Charakter

bewahrte, gewáhrte den Vertretern des Subgenus Parallelepipedum. wie

auch einer heute schon sehr seltenen Art dér Nummulinen, bis zum heu-

tigen Tagé eine Zufluchtsstátte.

Dér Entwicklungsgang dieses Subgenus kann, natürlich in Ver-

bindung mit áhnlichen Studien über noch andere Faunenelemente, viel-

leicht auch bezüglich dér Grenzenfrage dér Paleogen und Neogen zu

einer brauchbaren Handhabe werden.
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Zum Schlusse danke ich Herrn Priv. Doz., k. ung. Sectionsgeologen

Karl Roth von Telegd, dass er mir die Beschre.ibung dieser schönen

und interessanten Art übertragen hat.

BEITRAGE ZR REIHENFOLGE DÉR TERTIÁREN
ERUPTIVGESTEINE DES TOKAJER GEBIRGES.

Vorlaufige Mitteilung.

Von M. Pálfy.

Mit dér Fig. 9.

lm Jahresbericht dér Kgl. Ung. Geol. R.eichsanstalt iur 1914 habé

.
ich für das Eruptionsgebiet dér Umgebung von Pálháza folgende Reihen-

folge dér tertiaren Erupt ionén nachgewiesen:

1.

Pyroxenandesit (sarmatischen

oder pontischen Alters).

2. Rhyolit, oben rötlich und

dicht, untén Rhyolitbimsstein (sar-

matisch).

3. Pyroxenandesit (obermedi

-

terranen Alters, eventuell auch noch

sarmatisch).

4. Rhyolittuff (obermediterra-

nen Alters).

In dér Umgebung von Telki-

bánya wurde durch A. Liffa (Jahres-

bericht dér Kgl. Ung. Geol. Reichs-

anst. f. 1920— 23) mit Ausnahme des

dórt fehlenden Rhyolittuffes No. 4.,

dieselbe Eruptionsfolge festgestellt,

wáhrend A. Hoffer* diese Reihen-

folge mit geringen Abweichungen —
auf welche ich noch zu sprechen

kömmé — im ganzen östlichen Teil

des Tokajer Gebirges bestatigt fand.

In den Jahren 1925—26 hatte ich Gelegenheit den von Holló-
háza bis in die Gegend von Erdhorváti — Regéc
sich erstreckenden, ca 10—12 Km breiten Gebirgsstreifen, wo die pro-

pylitisierten Gesteine vorkommen, náher zu untersuchen und konnte dórt

Fig. 9. Geologische Skizze dér Umgebung
des Som-Berges bei Pálháza. 1 — Pyroxen
andesit (pontisch ?), 2 = RötlicherRhyolit
(sarmatisch), 3=Rhvolit—Bimsstein (sár

matisch),4 = Perlit, 5 = Rhyolittuff (sar-

matisch), 6 = Sarmatischer Tón und Kalk-
stein, 7 = Pyroxenandesit (obermediter-

ranisch), 8 = Pyroxenandesit — Tuff, —
Breccie und Konglomerat (im Köször-
Bach mit obermediterranen Fo6silien).

* Geol. Untersuchungen im Tokajer Gebirge. Mitt. d. Kommission für Heimatkunde
dér wies. Gr. St. Tisza-Gesellschaft. Debrecen. Bd. II. 1925/26.
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nicht nur die oben angeführten Eruptionen nachweisen, siondern die Erup-
tionsfolge auch mit weiteren Giiedern ergánzen.

Auch bis diahin, bis sich mir Gelegenheit zr eingehenden Schilde-

rung dér vulkanologischen Yerhaltnisse dér erwáhnten Gebirgspariie

bieten wird, will ich die neueren Ergebnisse meiner Untersuchungen im

Folgenden kurz skizzieren. Ich konnte in diesem Gebiet folgende Erup-

tiooien unterscheiden (die Zahlen in Klammern bedeuten die entsprechen-

den Eruptionen in dér Umgebung von Pálháza)

.

1. Biotit-Dacit. Unbestimmten Alters.

2. Pyroxenandesit-Lavadecke. Altér unbestinunt.

3. (1.) Pyroxenandesit. Sannatisch oder pontisch.

4. Amphybolandesit. Sarmatisch oder pontisch.

5. Amphybol-Trachyt. Sarmatisch oder pontisch.

6. (2.) Rhyolit. Sarmatischen Alters.

7. (3.) Pyroxenandesit. Obermediterran.

8. (4.) Dér obermediterrane Rhyolittuff konnte in dem besproche-

nen Gebiet nicht nachgewiesen werden.

1. Biotit-Dacit, normál erhalten, bildet den Schlossberg von Regéc

und durchbricht hier den Pyroxenandesit No. 3. Das Altersverháltnis

zu dér Andesit-Lavadecke No. 2. kann nicht festgestellt werden. Dér

Dacit-Eruption folgte e-ine bedeutende Geysirtátigkeit.

2. Pyroxenandesit-Lavadecke, Erhaltungszustand normál; beginnt

am Bergrücken des Nagypatak bei Gönc und kann die höheren Bergzüge

bedeckend bis Erdhorváti verfolgt werden. Die Liegendfláche dieser

Andesitdlecke ist nördlich in dér Höhe von 600 m vorzufindien, sinkt

jedoch gégén Síiden hin bis zu 350 m Höhe herab. Das Gestein ist klein-

porphvrisch, licht-, oder dunkelgrau, in dem südlichen Gebiet rötlich.

Meist. wird dér Rhyolit No. 6., seltener die Pyroxenandesite No. 3. und

7. von diesem Andesit durchbrochen und überlagert. Unter dér normál

erhaltenen Lavadecke dieses Gesteins sind propylitisiert (am Fusse des

Sertésberges bei Gönc, zwischen Kistokártet-Szárhegy, bei Regécke,

Mogyoróska, Erdhorváti).

3. (1.) Pyroxenandesit, teils propylitisiert, teils unzersetzt; stel-

lenweise Tuffbildungen (W-Seite des Kistokártet). Kleinporphyrisch

oder dicht, schwarzlich oder schwarzgrün; in dér Gegend von Hollóháza

oft rötlich und zugleich mittelporphyrisch. lm Tale des Hasdad-Baches

(Pányok) wird dér Rhyolit No. 6. von mehreren Gangén dieses Ande-

sites dtirchbrcchen, ebenso dringen mehrere Eruptionen südlich von

Hollóháza auf dem nördlichen Abhang dér Wasserscheide durch den

Rhyolith No. 6., ferner auch am Fehérberg, im Seny-Bach, im Nagy-

patak von Gönc am Fusse des Sertés-Berges, an dér linken Seite des

Tales von Óhuta (Kis Bekecs), unter dem Schlossberg von Regéc usw.
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Dér Amphybol-Trachyt No. 5. wird in dér Zsófia-Grube zu Telkibánya

ebenfalls von diesem Andesit durchborchen.

4. Amphybol-Andesit mit mehr-weniger Pyroxen und manchmal
etwas korrodiertem Quarz. Farbe rötlich, z. T. auch propylitisiert, mit-

telporphyrisch. Durchbricht dlen Rhyolit No. 6. am Jóhegy (Telkibánya)

und beim Mundloch des Stollens von Veresvíz, den Pyroxenandesit No. 7.

ober dér András-Grube am linken Talufer.

5. Amphybol-Trachit mit mehr-weniger Pyroxen und sehr selten

mit Quarz-Einsprenglingen. Das Gestein weist eine rote Farbe auf, ist

mittelporphyrisch, stellenweise propylitisiert, in dér Nachbarschaft dér

Erzgange ausgelaugt und verquarzt. Durchdringt überall den Rhyolit

No. 6.: zwei Eruptionen des Kányaberges bei Telkibánya, kleiner Hügel

gegenüber dem András-Stollen, Medve-Berg (zwischen András- und

Mária-Stollen), im oberen Teil des von S zu dér Hollóházaer Fabrik

führenden Tales. Das álteste Vorkommen liegt östlich von Regécer

Schlossberg.

Dieses Gestein vermittelt in Verbindung mit dem Amphybol-Ande-

sit No. 4. zwischen dem Rhyolit No. 6. und dem Pyroxenandesit No. 3.

6. (2.) Rhyolit, vorwiegend lithoidisch, in den tieferen Lagen oft

perlitisch; im Liegenden mit jenem Tuff, in welchem A. Liffa bei Gönc

sarmatische Fossilien sammelte. Durchdringt offensichtlich den Pyroxen

andesit No. 7. NW-lich von Telkibánya am südlichen Bergrücken des

Ballahegy. Die Laven und Tuffe bedecken recht oft den Pyroxenandesit

No. 7., so NO-lich von Telkibánya, am Abhang des Sinka, im Tale des

András-Stollens, am W-lichen Fusse des Gyepühegy, im Óhuta-Tal, süd-

lich von Mogyoróska, bei Erdhorváti usw.

7. (3.) Pyroxenandesit obeimediterránén Alters, mit reichlichen

Tuff- und Lavabildungen, recht oft propylitisiert. Gewöhnlich klein-

porphyrisch oder dlicht, dunkelgrün oder schwarz, in dér Gegend von

Óhuta-Középhuta und Erdhorváti indessen oft mittelporphyrisch und

rötlich. Darüber lágert gewöhnlich dér Rhyolith No. 6., oder folgt

unvermittelt die normál erhaltene Andesit-Decke No. 2.

8. (4.) Wie bereits erwáhnt fehlt dér obermediterrane Rhvolit-Tuff

in diesem Gebiet.

Die Pyroxenandesite führen stellenweise auch Amphybole, so dér

Andesit No. 2., bei Mogyoróska (Mocsárka) und Erdhorváti (Tyu-

kász), dér Andtesit No. 7. bei Óhuta (Zabarla) und vielleicht auch dér

Andesit No. 3., sobald dér S-liche Abhang des Koromhegy (W-lich von

Hollóháza) hierher gezáhlt werden darf. Diese Arnphybol-Pyroxenande

site dürfen mit den Andesiten No. 4. auf keinem Fali identifiziert wer-

den, es konnte aber nicht festgestellt werden. ob sie als selbstándige
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Eruptionen, oder nur als solche Lavaströme aufzufassen sind, dérén

chemische Zusammensetzung von jener dler Pyroxenandesite etvvas

abweicht.

Wie erwahnt, wurde die von mir für Pálháza festgestellte Erup-

tionsfolge durch A. Hoffer in den östlichen Teilen des Gebirges etwas

abgeandert, indem er auf Grund dér Aufschlüsse von Makkoshotyka und

des Profiles am Köször-Bach (bei Kovácsvágás) in die obermediterrane

Rhyolittuff-Eruption (No. 4. in dér ersten Aufzáhlung) noch eine

Pyroxenandesit-Eruption einschaltet. Ich konnte dieses neue Glied bei

dem Köször-Bach nicht vorfindien, da ich dórt eine andere Lagerung

beobachtete, als dies die Beschreibung und das Profil 4. Hoffer’s dar-

stellt. Ich kann deshalb das Vorhandensein einer Andesit-Breccie inmit-

ten des obermediterranen Rhyolit-Tuffes an diesem rt nicht für erwie-

sen haltén.

Statt lángerer Erklárungen teile ich hier die Kartenskizzen dér Um-
gebung dies Somhegy und Köször-Baches mit (Fig. 9.). Aus dieser

Skizze geht hervor, dáss jenes Profil No. 4. Hoffer’s in NW—SO-licher

Richtung, alsó i m Streichen dér Geistenszüge angelegt wwden
ist und deshalb die geologischen Verháltnisse nicht getreu wiedergeben

kann, umsoweniger, da die Lagerungsverháltnisse dér versteinerungs-

führenden Andesitbreccie — wie dies Hoffer hervorhebt — nicht genug

deutlich sichtbar sind. So kann es erklárt werden, dass derselbe

Rhyolit-Tuff, dér eigentlich unter die Andesit-Breccie zu liegen

kommt, auf dér linken Seite des Profiles richtig
unter dér B r e c c i e, auf dér rechten a b e r u n r í c h t i g

ober dieser eingezeichnet ist.

Wie aus dér Kartenskizze ersichtlich, ist dér Andesit-Tuff, Konglo-

merat und Breccie auf dér O-Seite des Soml>erges zwischen dem Pyroxen-

andesit und dem obermediterranen Rhyolittuff vöm Köször-Bach bis

zum Kemence-Bach ganz in derselben Lage vorhandlen, wie entlang dem

Köször-Bach. Um ein entsprechendes Bild zu bekommen, muss bei sol-

chen Lagerungsverháltnissen das Profil in 0—W-licher Richtung ange-

legt werden. Aus diesem Profil wáre dann ersichtlich, dass die fossilfiih-

rende Andesitbreccie ber dem mediterránén Rhyolittuf lágert und! am

linken Talufer unter den Andesit zu liegen kommt, ganz wie dér Ande-

sitkonglomerat weiter nördllich zwischen den Bohar und Poca.
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Ein altér Fund von Elephas primigenius Bl. aus Medgyes.

Von t Fr. Schafarzik.

Als ich im Jahre 1907 die Erdgasgebiete des Siebenbürgischen

Beckens bereiste, sah ich in dér Apotheke des Herrn Friedhich Schus-
ter einen gut erhaltenen Unterkiefer eines jungen Elephas primigenius

Bl. Die zwei D stecken noch darin, doch sind sie schon vöm definitiven

Backenzahn zum Teil nach vorne herausgedrángt worden. Dér interes-

sante Rest wurde gelegentlich eines Wolkenbruches von Maros aus dér

Schotterterrasse oberhalb dér Stadt ausgewaschen. Mit diesem Funde
steht das pleistozane Altér dieser Schotterterrasse
ausser allén Zweifeln.

Das erste Salz aus Rumpfungarn.

Von Fr. Pávai Vájná.

Mit Trianon verloren wir unt.er anderen auch unsere sámtlichen

Salzgebiete und so müssen wir — die vor dem Weltkriege ganz Európa
mit Salz verseken konnten — unseren Salzbedarf bis zum letzten Gramm
von Ausland besorgen. Dieser Rostén belastet selbst mit 60 Milliarden

Kronen die Bilanz unseres auswartigen Handels.
Bis zr Zeit, als die Bohrungen am Ostrande des Landes zr Durch-

führung gelangen werden, müssen wir die staatliche Tiefbohrung bei

Hajdúszoboszló mit ihren jód- úrid salzhaltigem heissen Wasser mit
Freude begrüssen.

Die im Interessé dér Erdgasforschung des Finanzministeriums
stehende Bohrung bei Hajdúszoboszló, die ich auf dér Brachyantikl inaié

dér pleistozanen Schichten des Alföld errichten hess, liefert aus einer

Tiefe von 1080 M neben 4000 m 3 Erdgas 1600 1. 74 C° warmes jod-

und salzhaltiges Wasser in dér Minute. Die ausserordentlich grosse
balneologische Wichtigkeit des Wassers macht eine zweite — tiefere,

in die Methan und Petroleum-Gas enthaltende Schichten eindringeride —
Bolirung nötig.

Dér Salzgeha.lt des Wassers ist nach dér Analyse von Professor
Bodnár folgend:

Gr. in 1 1.

Natriumchlorid (NaCl) 2 -9955000
Natriumhvdrocarbonat (NaHCO^) 1 -6697000
Natriumcarbonat (NaL>C03) 01468100
Calciumhydrocairbonat Ga(HGOs)2 00728000
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Gr. in 1 1.

Magnesiumhydrocarbonat Mg(HCOs)2 0010469,0
Ferrohydrocarbonat Fe(HC0s)2 00343900
Manganhydrocarbonat Mn(H003)2 0-0000193
Kaliumbromid (KBr) 0-0248400
Kaliuinjodid (KJ) . 0-0083900
Kaliurachloa’id (KC1) 0-0210800
Lithiumchlorid (LiCl) 0-0011850
Natriummetasilicat (Na2SiOs) 0-0863000
Natriummetaborat (NaBCh) 0-0121200
Metaborsáure (HBO>) 0-0113800
Aluiminiumsulphat. ABfSOíJs 0-0100600
Aluminiumchlorid (AlCls) 0-0424000
Organische Reste 0-0162000

5*1636433

Demgemass können wir davon mit einfachem Abkochen ein etwas
braunlic-h-gelbes mit Carbonaten und Brom-Salzen gemischtes Kochsalz
gewinnen, das im jáhrlichen Wassergewinn eine Quantitat von ungefahr
38.000 Tonnen erreicht. Dér Kochsalzgehalt dieser Salzmischung betragt
2
/3 des Gesamtgewichtes.

Wir können uns leicht vorstellen, was für einen grossen Wert dieses

Salz, auch nur zum Teil ausgewonnen, vertretet, wenn wir bedenken,

dass das Kochsalz im Handel 5000, Kaliuinjodid 1,000.000 Kronen kos-

tet, wáhrend von letzteren das jahrliche Wasserquantum 7000 kg.

enthalt.

An das Ausgewinnen des ganzen Salzgehaltes können wir gewiss

gar nicht denken, wenn wir aber nur mit 1% des Gesamtgehaltes rech-

nen, so können wir den Wert des ausgewonnenen Koch- und Jod-Brom-
Salzes noch immer auf 1.320,000.000 Kronen schátzen. Dazu kommt
noch selbstverstandlich dér Wert des mit 1434 W. ungarischer Kohlé
aquivalenten Erdgases und dér Warmeenergie, ungefahr 4.000,000.000

Kronen; rechnen wir davon nur die Hálfte, so liefert uns die Tief-

bohrung von Hajdúszoboszló — abgesehen von den ansehnlichen Wert des

Bad-Wassers — noch inuner ein Rohmaterial von ungefahr 3.320,000.000

Kronen Wert.

Es ist nicht die Pfliclit des Geologen darauf hinzuweisen, auf

welcher Weise dieser grosse Wert unserer Heimat, dér schon in einem
Jahre allé Kosten des Erzeugens reichlich deckt, am zweckmassigsten
ausgeniitzt werden kann. Dér Geologe hat seine Pflicht schon zum
grössten Teil darnit erfüllt, dass er hinwies, wo und auf welcher Weise
die Stellen zu suchen seien, auf welchen Erdgas und salzhaltiges Heiss-

wasser auf dem Alföld zu gewinnen ist. Höchstens muss ich noch be-

tonén, dass so bei Hajdúszoboszló, wie bei den vielen anderen Brachy-

antiklinalen des Alföld ist die Möglichkeit des Gewinnens von salz-

haltigem Heisswasser fást unbeschrankt. Dieser Umstand muss sowohl

aus dem standpunkte dér Balneologie, wie dér Salzproduktion sehr über-

legt werden und legt unseren Technikern und Nationalökonomen eine

in unserer traurigen wirtschaftlichen Lage gesteigert wichtiges Pro-

blem vor.
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Zr Kenntnis dér jüngsten Ablagerungen Kolozsvárs.

Von E. v. Szádeczky-Kardoss.

Die Direktion dér Wasserwerke von Kolozsvár errichtete im Som-
mer 1922 westlich von Kolozsvár im Szamostal mehrere Bohrlöcher.

Das Bohrloch No. IV. lieferte eine Landschneckenfaunula. die ich mit

folgendem Resultate bearbeitet habé:

Dieses Bohrloch liegt SW von dem Gasthaus ,,Zöld-sapka“, in

200 m Entfernung von dér Kolozsvár—Szászfeneser Landstrasse. Das
Profil des Bohrlochs ist folgendes:

0—0-80 m : Humus,
0 -80—2-30 m : Gelber sandiger Tón,
2-30—6T0 m : Brauner schottriger Sand (mit Gasteropodenresten)

,

6T0—6’70m : Brauner Tonmergel,
6*70—7-00 m : Humus (mit Schneckenfragmente)

,

7’00—8'70 m : Brauner Tón (Gasteropodenhaltig)

.

8-

70—9-00 m : Blauer Mergel,

9-

00— m : Schotter, oben sandig.

Die Arten und dérén Haufigkeit in verschiedenen Tief'en sind in

folgender Tabelle zusanunengestellt:

Tiefe

m.

Hyalina
nitens

Mich.

Fructicicola

strigella

Drap.

Helix
lutescens

Rossm.

Helix (Cepaea)
vindobonensis

Fér.

Campylea
banatica

Partsch.

Eulota
ÍTuticum

Mül.

Chondrula
tridens

Mül.

Succinea
oblonga

Drap.

2 í 5 2 í í 2 — —
2-3-5 í 1 í 3 < 3 2

5

8

— 1

1

5

1

— — 8 — —

Zusammen* 8 19 14 7 í 19 3 2

Dér Succinea oblouga und Chondrula tridens führende braune Sand
des 2—

3

-

5 m Horizonts steht in gewisser Verwandschaft mit dem Loess
(Magdalenien)

,
dér in dér Umgebung Kolozsvárs an dér „stádtischen

Terrasse“ mehrerorts vorkommt (Dr. J. Tulogdy: Kolozsvár környéké-
nek pleisztocén képzdményei. Erdélyi Irodalmi Szemle II. 1925, Kolozs-

vár). Indessen zeigen die Arten, wie auch ihre Erhaltungszustánde ent-

schieden, dass dieser 9 m starke Schichtenkomplex, dér die Sohle des

Szamostales schon in dér Hbe des heutigen Wasserniveaus auf grossem
Gebiet bedeckt, gánzlich eine alluviale Ablagerung ist. (Die Mündung
des Bohrlochs liegt in 358 m Höhe u. M., die Wasserfláche des Szamos
davon 200 m entfernt dagegen in 350 m.) Es muss daher die Fest-

stellung bekráftigt werden, dass „dér Szamos wáhrend dér Bildungszeit

dér stádtischen Terrasse sich ganz bis zum heutigen Wasserhorizont
einschnitt, und begann seine Ablagerungstátigkeit erst von da an“.

Diese Ablagerung samt dér Bildung dér jüngsten (sétatér-er) Terrasse
fand wáhrend des Alluviums statt.

Eiabegriffen die aus nicht bekannten Tiefen stammenden Exemplaien.
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BEYSCHLAG—SCHRIEL: Kleine 'g&ol. Kártevn Európa. (Preussische

Geolog. Anstalt. Berlin, 1925.)

Obige interessante, in kleinem Masstabe (1 : 10,000.000) heraus-

gegebene kartographische Arbeit tragt den Namen unseres bekannten
Ehrenmitgliedes, Beyschlag’s, als eines Mitverfassers im Titel. Schon
deshalb ist es unsere Pflicht uns mit derselben zu befassen. Aber auch

aus sachlichem Gesichtspunkt ist es dér Mbe wert und zweckmassig,
denn sowohl die Karte, wie auch namentlich das die Übersichtlichkeit

wesentlich erhöhende tektonische Deckblatt gewahrt in dér Tat eine

gute Übersieht beim Stúdium pragmatischer undi auf erdentwicklungs-

geschichtliche Zusammenhange sich beziehende Fragen, die sich in dér

neueren geologischen Literatur immer mehr in den Vordergrund drangen
—

• was namentlich bei Anfangern sehr wichtig ist.

Auf dem mit kraftigen Linien gezeichneten, auf das wesentliche

vereinfachten tektonischen Deckblatt fallen uns die Haupt-Strukturteile

unseres Erdteiles sofort plastisch in die Augen: das im Norden befind-

liche Ureuropa mit dem baltischen Schildi und mit dér russischen Tafel

und die diese umgebenden Urálidén, Caledoniden und Varisciden, sowie

die zwischen die beiden letzteren eingekeilten armorikanische Gebirgs-

systemreste; im Síiden aber die das junge Európa bildenden Alpidien, die

dórt igen Vertreter des- eurasischen Gebirgssystems und die von diesen

umschlossenen altén Reste, Urkeme, Massive.

Die in lebhaften Tönen gehaltene geologische Karte stellt im
Westen und Norden mit grosser Genauigkeit und genügendem Detail

die geologischen Bildungen dar. Stellenweise ist sogar dér Versuch
gemacht die mesozoischen und palaozoischen Porphire von einander zu

trennen, bei dér Natúr dér Sache aber lassen sich anderswo viel grössere

und wesentliche Abweichungen nicht berücksichtigen. So ist es auch
mit den Venverfungen: dér Rhöne-, Rhein- und dér Osloer(Christiana)-

Graben oder viele andere kleinere Venverfungen Deutschlands sind schön

eingezeichnet, aber beispielsweise die Judikarien-Linie ist ausgeblieben,

gar nicht gesprochen natürlich von den ungarischen tektonischen Linien.

All dieses ist natürlich — seien wir aufrichtig — in gewisser Hin-

sicht auch verstandlich, gereicht aber dér Arbeit auf keinem Fali zum
Vorteil; denn mán muss ja bei jeder, wie immer zu nennender Zusammen-
fassung in Hinsicht dér Bewertung bestrebt sein, die Details auf einen

gemeinschaftlichen Nenner zu bringen und die Ungleiehmassigkeiten

abstumpfen.

So fallen uns besonders bei dér Darstellung unseres Landes Aus-
lassungen und Missverhaltnisse in die Augen, obwohl dériéi auch

anderswo vorkommen. Wenn wir aber den detailliert ausgearbeiteten

Ural, Kaukasus oder Teile des Balkans sehen, die neben dem, das Herz
Europas bildenden Ungarn doch nur als Exotika. figurieren, kann es doch
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nicht unseren Beifall finden, dass, wahrend dórt auch die neuesten

Theorien in Betracht gezogen sind, bei uns sogar die wiederholt bekraf-

tigten Tatsachen ausgelassen sind oder verzeichnet erscheinen. Bei dér

Darstellung dér ungarischen Verháltnisse ware die verháltnismássig

sehr gute internatiooale geologische Karte Europas zr Grundlage zu

nehmen gewesen, von welcher dér eine Hauptverfasser Beyschlag war

und dérén TTngarn darstellendter Teil in den 1900er Jahren von den unga-

rischen Fachmannern mit eingehender Sorgfalt und grosser Genauigkeit

ftir die Redaktionskommission ausgearbeitet war. Diese Karte erschien

auch so. Diese zr Basis genommen, hatte mán sie mit den seither er-

schienenen neueren Feststellungen erganzen müssen, dem kleineren Mass-

stab entsprechend vereinfacht, zusammengezogen, die bezeichnenden

Sachen aber herausgehoben, wie es bei den westlichen Teilen auch tat-

sachlich geschah. Bei dér Darstellung Ungarns in dér „Kleinen geol.

Karte von Europa“ aber wurde so viel weggelassen, dass an vielen Stel-

len ka.um etwas übrig blieb und es erfolgten so starke Verzeichnungen,

dass die Karte die Kenntnisse unseres Landes um fást hundert Jahre

zurückwirft.

So ist z. B. unser Mittelgebirge jenseits dér Donau, das wechsel-

voll genug aufgebaut ist, sozusagen lediglich auf die Trias vereinfacht,

als ob mán es hier mit einem Karstplateau zu tun hatte. Keine Spur
vöm Paláozoikum, vöm Bakonyer Jura; auch von den Kreide- undl den

weltbekannten Eozanschichten ist keine Spur zu sehen, wahrend nach
Westen, aber auch im Kaukasus, die einzelnen mesozoisc-hen Forma-
tionen gegliedert sind. lm Pariser Becken sind auf dér Kreidíe sogar

Eozantüpfelchen dargestellt, was aber vöm Gesichtspunkte dér allge-

meinen Übersicht von gar keinem Belang ist, wahrend bei uns dér Be
trachter ohne dem Ausgelassenen in dér Tat falsche Begriffe sich bilden

muss. Die Hauptmasse dér Basalte hebt sicli auch nicht aus dem Bala-

ton (Plattensee) heraus, sondlern westlich an den Randbrüchen des

Kleinen Alfölcls; hierüber erschienen ja Spezialkarten, Arbeiten, déren

Nichtkenntnis keino Entschuldigung sein kann.

Die an das zentrale Massiv angepressten Kerngebirge dér ersten

alpin-karpathischen Faltungen waren ausser dér Literatur auch auf den

zusammenfassenden Karten gut dargestellt. Es ist dies dér charakteris-

tische Zug dieser Gegendl, warum musste mán alldies chaotisch zusam-
menwerfen, die geologische Karte hat ja auch den Zweck, die Struktur-

verháltnisse darzustellen, wenn auch bei den Karten in kleinem Mass-
stab nur schematisiert, keinesfalls aber kann es ihr Zweck sein die Tat-

sachen zu verandern.

So ist es auch sehr auffallend, dass aus dem NO-lichen Teil unseres
Mittelgebirges die Pest-Nógráder und Zemplénéi- Insel ausgeblieben
sind. Auch unsere, Siebenbiirgen kenncndcn Fachgenossen können berech-

tigterweise dér Karte unter anderem das Verschwidenlassen des Pei-

sányer Gebirges, des Mesozoikums zum Vorwurf machen, ebenso auch,

dass die echten, auch die kristallinische Massen durchbrechenden Teile

des vulkanischen Kranzes zwischen dér Hargita und den Szatmárer
Bei-gen ausgeblieben sind undl dass hingegen aus den, am Nordrande des
siebenbürgischen Beckens vorhandenen dünnen J'uíTeinlagerungen ein

ganzer, kleiner ,,Hilfskranz“ wurde. lm siebenbürgischen Erzgebirge
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liefern nicht die durehbrechenden Vulkáné das Gold, von diesen ist ja

dórt keine Spur vorhanden, sondern die Kreidesedimente. Auch die Lite-

ratur des Borsodi-er Bükkgebirges wies schon seit Jahrzehnten nacli,

dass dórt nur Trias und nicht Jura auf dem Karbon lágert, die Karte
stellt aber trotzdem nur Jura dar. Wer aber von dem Wunsche erfüllt

ist, dass seine Arbeit einen Fort schritt bedeute, dér muss wohl auch

die Literatur gründlich studieren. In Ungam erschien ja aber auch eine

reue zusammenfassende Karte im Jahre 1923 von Lóczy sen. Allé

diese Daten nicht in Betracht zu ziehen, ist ahnlich dem Standlpunkte

„Graeca sunt non leguntur“.

Wir müssen auf die psychologische Folgerung gelangen, dass unse-

res altén Mitgliedes Beyschlag’s Namen hier nur ausgeliehen wurde,

denn bei dér internationalen Karte Europas ging er fürwahr mit sorg-

fáltiger Prazisitat vor. Die heikle und grosse Sorgfalt, erfordernde Vér-

éi nfachung aber fiihrte dbr oder führten die, die die Arbeit íibernahmen,

beziehungsweise diejenigen, die die Revision durchftihrten, nicht ganz
so durch, wie wir das von dér deutschen Gründlichkeit unbedingt er

warten hátten können. Darum ware es, auch in ihrem eigenen gut er-

woigenen Interessé sehr zweckmássig, wenn sie diese Karte, wenigstens

vor dér zweiten Ausgabe, unserer Gesellschft oder dér Geologischen

Anstalt zuschicken würden — wie es auch mit dem Probeabzug gesche-

hen liatte sollen — behufs Bemerkungen und dér Rektifikation, denn

diese kollegiale Gefalligkeit würdle kein Ungar verweigern, auch schon

darum nicht, weil wir wohl wissen, dass diese biliige Karten (14 Mark)
in jeden Winkel dér Erde gelangen, was die internationale Karte, des

Preises wegen, nicht tun konnte. Auf diese Weise in die Hande vielerr

tausend Menschen gelangend, werden auch diese, dér Wahrheit nicht

Entsprechendes von unserer Heimat verbreiten. Auch unsere Karten
werdlen sie dadurch dementieren. Es ist alsó nicht eine so unschuldige,

belanglose Sache, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat, auch

von unserem Interessé aus nicht.

Unsere geologische Literatur .aber ist ja zu neunzig Prozent, auch

deutsch erschienen, wie es aber scheint, umsonst! Nach all dem dlirfen

wir uns freilich nicht wundern, wenn die auf wenig Erfahrungs-, umso
mehr aber auf spekulativer Grundlage basierende karpathische Über-

schiebungs-Theorie in den Karpathen spukt und dass dér Vepor, dér

alté Varisciden-Rest zu den karpathischen Bergen (am tektonischen

Blatt) gerechnet ist; es avencieren sogar manche junge Vulkanreihen zu

karpathischer Falté. Auch darüber wundern wir uns nicht, dlass auch

im siebenbiirgischen Becken auf Grund irgendeiner spekulativen Phan-
tasmagorie, karpathische Faltén verzeichnet sind. Auch das Bihar-

gebirge ist falschlich in die Karpathenfaltung hereingezogen. Es ware
doch ein grosses Hysteron Proteron — in den Naturwissensehaften —
den jungen Schichten, des an sich schon jungen, nach den Faltungen

entstandenen Becken zuzumuten, dass diese mit den Karpathen gleich-

zeitig sich aufgewölbt hátten. Das Bihar-er Mittelgebirge betrachtete

unsere Literatur bisher als Varisciden-Rest und jetzt auf einmal, nur

so ohne weiters, wurdie auch aus diesem eine karpatische Falté?

Warum kann weiter am kombinativen, tektonischen Blatt, wenn
die zwischen die eurasischen Gebirgsbogen eingeklemmten ITrkerne am
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Balkan und in Kleinasien als Massive in Betracht kommen, dér völlig

analógé ungarische Kern nicht dasselbe sein? Hier wird ein Mittel-

gebirge angegeben, wahrend diese Bezeiehnung nur für eine kleinere Par-

tié richtig ist. Darauf hatte dér, die Synthese machende Tektoniker

auch von selbst kommen müssen, umsomehr, da in unserer Literatur

Schafarzik, Schréter, Al. Vendl, die beiden Lóczy, Pávai und
andere einzelne Teile eines solchen nachwiesen und Prinz systematisch

darstellte, dlass vorgenannter ein eben solches Massiv, innerer Kern (Tisia-

Masse) sei, wie die tibrigen und an welchem die
.
Gebirgsreste alté,

namentlich Varisciden-Reste und die kleineren-grösseren Becken nur

Einstürze, junge sekundare Erscheinungen seien. Dasselbe bosteht auch

für die Tyrrhenis (\vo gleichfalls nur von irgend einem Mittelgebirge

die Rede ist). Die Weglassung dér Adriát is, ferner des französischen

ZentralPlateaus, des entsprechenden Teiles des spanischen Zentral-

Tafelgebietes bezeichnet in tektomischer Hinsicht einen Fehler, eine

Kollision. Die Darstellung des kleinen Ebro-Beckens hingegen ist etwas
überfltissiges, weil dies eine sekundar-tertiare Erscheinung ist, auch

wichtigere als diese blieben zu Dutzenden von dér Karte aus.

Auch andere Fehler und Mangel sind zu verzeichnen. Trotzdem, dass

die Karte als eine moderné Arbeit zu betrachten ist, bringt sie z. B.

nicht die, auf dér grossen russischen und baltischen Tafel beobachteten

grossen Uraliden-Falten, die so freilich mit den, áuf dem Donjec-Gebiet

verzeichneten „subkaukasischen“ odor wel'cherlei Faltén Widerspruch
geraten.

Die Karte wirft alsó auch in den grösseren Allgemeinheiten genii-

gende, dér Révisión zu unterziehende Probleme auf, ihre grösste Be-

deutung besteht jedoch ausser dér, in dér Einleitung hervorgehobenen
grossen Übersichtlichkeit vielleicht eben darin, dass sie so vereinfacht

die Fehler dér allgemeinen Auffassung sehr auffallend zr Anschauung
bringt, die auf einer Karte mit grösserem Datenmaterial síeli verwischen,

wie die Baume im Wald. So aber, da sie stark hervort rétén, denn sie

stellen ja wesentliche Widersprüche dar, forden sie die Notwendigkeit
dér Kritik, dér Revision, neuerer und genauerer Forschungen und des

Nachsehens heraus, vodurch die Wissenschaft tatsachlich vorschreitet,

die nur das Prinzip „quieta non movere“ zum Stillstande bringt.

Eben darum ware es, auch von unserem ungarischen Gesichts-

punkte aus, sehr wünschenswert, wenn diejenigen unserer Fachgenossen,
die sich mit einzelnen Teilen unseres Vaterlandes auch speziell befass-

ten, auf diese Karte ihre ernste Aufmerksamkeit richten würden. Sie

vvürden die Fehler dér Karte feststellen und ausbessern, beziehungs-

weise würden sie in gemeinsamer Arbeit eine moderné, zweckentspre-

chende geologische Karte unseres Landes ausarbeiten. Diese schemati-
sierte Karte mit entsprechender Darstellung dér Konstruktionsformen
wlirde in kleinerem, leicht zu handhabenden zwei oder drei Millionen

Massstabe, in dér bebrauchlichen Form dér Hand- oder Schulatlanten
erscheinen.

Diese Karte würde dann entweder unsere Gesellschaft oder die

Geologische Anstalt herausgeben, aber auch eine beliebige gröajsere

Firma könnte ihre Ausgabe übernehmen; die vei schiedenen Atlasunter-
nehmungen übernehmen ja eine derartige Herausgabe sehr háufig. Diese
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Ausgabe könnte mán so auch mi Ausland leicht verbreiten, mit bi- oder

trilinguis Nomenclatur. Dieser Karte wíirden nicht nur die sogen. wis-

senschaftlichen Forums ihre Aufmerksamkeit schenken, sondern — was
wesentlich und von entscheidender Wichtigkeit ist, demi auch diese

werdlen ja eigentlich von dér Gewohnheit beeinflusst — dieselbe wird
auch die auslándischen, vissenschaftlichen und gescháftsmassigen

kartographischen Unternehmungen interessieren, denn auf diese Weise
ware die Übernahme (auch die Reduktion auf die Halfte oder auf den

dritten Teil des Massstabes) einfach und bequem. lm allgemeinen sind

es diese Unternehmungen, velche die Daten verbreiten und die allgemeine

Ansicht formieren.

So wiirden vielleicht derartige schwerwiegende Lapsusse in einem
im übrigen wirklich lehrreichen, schönen und brauchbaren Werke, die

auch diese Karte ist, nicht vorkommen. Mit etwas grösserer Sorgfalt. und
mit dem nötigen Nachsehen ausgeführt und auch den Fortschritt vor

Augen gehalten hatte mán dieselbe mit noch viel grösserem wissenschaft

lichen Wert erscheinen lassen können und auch sollen.

Eugen Noszky.

Dr. Eugen Noszky: ..Die geomorphologischen Yerhaltnisse des Mátra-Gebirges'\ (Aus-

gabe des die Heimat bekanntmachenden Comités dér Debrecener Tisza István wissen-

schaftlichen Gesellschaft, III. Bd., 8—10. Heft. 1927. Vorláufig nur ungarisch. Bei

Prof. Dr. Milleker in Debrecen zu bestellen. Univ. geograph. Inst.)

Dér Verfasser, als dér verlásslichste Kenner des Mátra-Gebirges und seiner Umge-

bung, fasst in seinem Bucii die auf das Gebirge bezüglichen geologischen und vervvandten

Fachkenntnissen eingehend zusammen. Am Anfang seiner Arbeit zalilt er die auf die

Mátra bezügliche geologische, geographische und montanistische Literatur auf. Er feilt

nicht bloss den Titel dér 152 wissenschaftlichen Werke mit, sondern macht auch die

wichtigsten Feststellungen kurz bekannt. Auf diese Weise entziffert sich vor uns die

Entwickiung dér einschlagigen Kenntnisse seit 1791.

Detailliert beschreibt er die geographische Lage dér Mátra, den Zusammenhang

des Gebirges mit den benaehbarten Gebieten in geologischer und genetischer Beziehung.

Das Gebirge teilt er in sechs Teile.

Das grösste Kapitel weiht er dér Beschreibung dér stratigraphischen und Lage

i ungsverhaltnisse des Gebirges. Die hier teilnehmenden Sediment- und vuikanischen

Bildungen fasst er in chronologischer Reihenfolge in sehr übersichtlicher Tabella zusam-

men. Dann behandelt er eingehend die in den einzelnen Altershorizonten auftretenden

Bildungen, dérén Lagerung, Verbreitung, Ausbildung und dérén Fauna.

Das Untercarbon wird im NO. von zwei grösseren, obwohl getrennten Schollen

vertrétén. Die vulkanische Tátigkeit aber erlangt mit dem Ausbruch des Diabas und

seiner Tuffe einen Ausdruck. An seinem Kontakt kommt in dér Gegend des Bájpatak gedie-

gen Kupfer vor. Reste des Trias Systems lassen sich auf den erodierten Terrain nur mit

einigen Kalkstücken nachweisen. In umso mannigfacherer Ausbildung zeigt sich das

Tertiár. Den Beginn des terticirev eruptiven Cyklus, den Ausguss des biotitischen Am-

phibolandesites, stellt dér Verfasser an die Grenze des Eoztins und Oligoziins. Die Yer-

erzung, mit einem Worte die postvulkanische Tátigkeit. ist wahrseheinlick mit den

mittelmiozáncn Pyroxenandesít-Ausbrüchen in Verbindung. Den oligozánen Numinuli-

nenkalk, Sandstein, seine Tón- und Sandschichten beschreibt er eingehend und führt

auch ihre Fauna an. Die miozane Formation wurde dur'ch die Schürfung dér Kohlen-

flötze und ihren Bergbau gut entdeckt und auf Grund dér eigenen Erfahrungen zieht dér
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Verfasser eine interessante Parallelé mit dón Verhaltnissen des benachbarten Salgó-

tarjánéi- Beckens. Dann behandelt er die Schlier-Hoirizonte und den grossen Helvetien

Tortonien-Vulkanismus, dér den máchtigen Pyroxen-Andesit-Koinplex zustande brachte.

Die Resultate dér postwulkanischen Tátigkeit, den Geysirit, die Opal- und Feuerstein

Vorkommnisse führt er mit dér Erwáhnung dér schwefeligen und Kohlendioxyd-Exhala-

tionen (Csevice) vor. Bei beschreibung des Tortonien befasst er sicli eingehend mit

dem Meszestet, dér dér geologiseh charakteristischeste Punkt dér Gegend ist, von wo

er auch eine detaillierte Faunenliste mitteilt. Das Obermiozan ist in dér Mátra durck

gewisse spezielle Bildungen vertreten, bei ihrer Beschreibung spricht dér Verfasser ein-

gehend auch vöm sarmatischen Rhyolit-Vulkanismus. Die Pliozan-Sedimente halfen

auch die Bohrungen auf Lignit erkennen und Verfasser behandelt dicse Resultate mit

anderen Erfahrungen zusammen. Mit den Pleistozán-Bildungen (Terrassen, Schuttkegel.

Lössdecke), sowie mit dem Holozan befasst er sicli bei dér Natúr dér Sache nur kurz.

lm zweiten Kapitel kommen die Struktur- und Ausformungs-Verhaltnisse dér

Mátra zr Sprache. lm Detail lernen wir die Spuren dér Faltungen, die beobachtbaren

Verwerfungen, die zu versckiedenen Zeiten wirkenden Abrasions-Erscheinungen erken

nen, dann die von dér vulkanischen Tátigkeit hervorgebrachten Struktur-Veranderungen,

die Spuren dér postvulkanischen Tátigkeit, die Einstiirze, die Tátigkeit dér Erosion und

dér Deflation.

Ein besonderos Interessé bietet das Kapitel über die Entwicklungsgeschichte des

Mátragebirges, die die Ausgestaltung des Gebirges organisch in die Urgesekichte des

umgebenden Landteiles versetzt, und die mit dér Geschichte des Tiszia-Massivs zugleuh

behandelt wird. Auf Grund dér direktcn Beweise beginnt die erkennbare Entwicklungs

geschichte erst spáter in dér Tertiárzeit; dér Verfasser charakterisiert von Stufe zu

Stufo detailliert die Altersverlüiltnisse und aus seinen zahlreichen Daten légi er uns

iiberzeugende Folgerungen dar.

lm vierten Kapitel finden wir die geographische Beschreibung des Gebirges unter

dem Titel: das heutige Áussere dér Mátra.

Das folgendo Kapitel fasst die hydrologischen Verháltnisse zusammen, soweit das

aus den bisher zr Verfügung stehenden Daten möglich ist. Er beschreibt. die palao-

hydrographischen Verháltnisse, behandelt die Talbildung und geht dann auf die Baehe,

Teiche und Quellén über. Besonders spricht er von den Brunnen, den artesischen Brun-

nen, den auf sie beziiglichen Aussiohten und auf ilire Wasserbringung. Endlich erlan-

gen wir mit dér Frage des Begiessens in Zusammenliang auf Grund des Absperrens je

eines Tales mit einem Sperrdamm ein reales Bild.

Das Kapitel über die von praktischem Gesichtspunkt wertvollen Materialien dér

Mátra beschreibt die Petroleumspuren, Braunkohlen, Lignité, spricht über die Erdgas-

frage, über Erze, zu technischen Zwecken geeignete Gesteine, Tone. Trassmateriale

über zr Glasfabrikation geeigneten Schotter und Sand, erwáhnt Mühlsteine und Meni-

litschiefer. Zum Schluss erwahnt er die Mineralwasser-Vorkommnisse.

Das Schlusskapitel befasst sich mit dem Kulturböden.

Die Arbeit erganzt cüe geolog. Karié dér Miozanbucht des Zagyvatales, zehn ver-

schiedene Profile und als Beilage die geomorphologische Karte in Farbendruck im Mass-

stab 1 : 75.0,00 des Mátragebirges.

Diese auf Grund oiner vieljáhrigen wiasenschaftlichen Erfahrung und reicher

Fachkenntnis geschriebene griindliche Monographie des Mátragebirges bietet nicht

nur dem Geologen ein wertvolles Studienobjekt, sondem auch jedem für die Naturwis-

senschaften entflammten Gebildeten ein interessantes und lehrreiches Handbuch. Die in

gleichem Sinne und mit gleicher Gewissenhaftigkeit durckgeführte literarische Auf
arbeitung einzelner Gegenden unseres Landes ware sehr wünschenswert. p p i

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1927. 11
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HAUPTVERSAMMLUNG.

Auszug aus dem Protokoll

dér am 9. Február 1927 abgehaltenen LXXVII. ordentlichen Haupt-
versammlung dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft.

Prásident: Béla Mauritz. Anwesend 31 Mitglieder, 4 Gaste.

Prásident verkündet mit einigen schmerzerfüllten Worten dón Tód unseres Ehren-

mitgliedes Dr. Anton v. Koch, was von dér Hauptversammlung tief gerührt — sicli

erhebend — zu Kunde genommen wurde. Xaehher halt er seine Eröíínungsrede.

„Geehrte Hauptversammlung

!

Wenn wir einen Rückblick auf das vergangene Jahr unserer Gesellschaft werfen,

so können wir mit Hoffnung in die Zukunft sehen. Das Bild dér Zerstörungen des

Weltkrieges und dér Revolut.ion verschwindet langsam. Obwohl wir von dér Neu-

gestaltung unserer Gesellschaft noch immer sehr weit entfernt stehen, habén wir doch

ihre Fundamente niedergelegt. Frisches Blut fliesst in den Adern, neues Leben kehrt

in die erstarrten Glieder zurück.

Unsere Geologen sind im Erforschen unserer so kiéin gewordenen Heimat unermüd-

iiieh. Wir sind fást nicht mehr im Standé, die Résültaté dieser Untersuchungen im

Földtani Közlöny zu publizieren. Dank unseren Gönnern, konnte dér Festband

des Földtani Közlöny im vergangenen Jahre in einem Umfang von 26 Bogén er-

scheinen. Dieser Festband wurde zu Ébren unseren altesten Mitgliedes, ehemaligen Prasi-

denten und jetzigen Ehrenmitgliedes „Ludwig Roth v. Telegd-Festband' 1

genannt. Dér letzte, noch fallige Bánd des Földtani Közlöny wird in kurzer

Zeit erscheinen. Die 5 Jahrgange dér Hidrológiai Közlemények Hegen

auch zum Druck vorbcreitet. Die Zeitschrift dér Höhlenforschenden Sektion, Barlang-
kutatás, wird auch in kurzer Zeit — wenn auch unter etwas geanderten Umstan

den — wieder erscheinen.

Neue Sprossen sehen wir überall, die wir mit Liebe und Sorgfalt behiiten müsseD,

damit sie nicht von dem frühen Frost erstarren.

Im Laufe des Jahres sind im Kreise dér Geologen mehrere Andcrungen vor sich

gegangen. Wir habén unser Ehrenmitglied Julius Halaváts — dessen unvergangliche

Verdienste unser Mitglied Eugen Noszky würdigen wird — verloren.

Framz Schafarzik o. ö. Professor a. d. Technischen Hochschule, ehemaliger

Prásident, jetzt Ehrenmitglied unserer Gesellschaft, ist mit einer Tatigkeit von einem

halben Jahrhundert in Ruhestand gegangen. Seine Verdienste muss ich hier nicht auf

záhlen; bei dér Förderung unserer Gesellschaft hat er sich unvergangliche Verdienste

erworben. Wir sind überzeugt, dass bei ihm dér Ruhestand nichts anderes bedeutet, als

dass er von den ermüdenden amtlichen Pflichten entbunden, seine ganze Zeit zu weiteren

wissenschaftlichen Forschungsarbeiten verwendon und dió Resultate seines in Forschung

zurückgelegten Lebens zusammenfassen kann.
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Moritz v: Pálfy, ehemaliger Prásident und Heinrich Horüsitzky, Ausschuss-

mitglied, beide Chefgeologen an dér Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt, sind in

die V. Dotationsklasse befördert in Pension getreten. Eigontlich babén sie in voller

Leistungskraft den amtlichen Staatdienst verlassen. Wir wissen gut, dass der Ruhestand

auch bei ihnen den Anfang eines gesteigerten wissenschaftlichen Schaffens bedeutet;

jetzt, nocb auf der Höhe ihrer Leistungskraft können sie sich ganz den wissenschaft-

lichen Forschungen widmen.

Ludwig v. Lóczy, Ausschussmitglied der Gesellsehaft wurde zum Ordinarius an der

Nat. ökonom. Fakultat promoviert. Seine so rasch emporsteigende Laufbahn wird ihm

grosse Pflichten aufer’.egen. Vöm Herzen wünschen wir ihm, dass er dem auf ihn gesetz-

ten Vertrauen sich würdig zeigen könne.

Neue Mitarbeiter békám die Kgl. Ung. Geologische Reichsanstalt.

Josef v. Sümeghy, den wir untér den Vortragenden so oft begriissen konnten, wurde

zum Sektionsgcologen ernannt. Wir sind überzeugt, dass er seine wissenschaftlichen For-

schungen in diesem neuen Wirkungskreis mit noch grösserer Begeisterung fort-

setzen wird.

Einen neuen Wirkungskreis békám unser Mitglied Ludwig v. Marzsó, der bisher

als Sekretar an der Kgl. Ung. Geologischen Reichsanstalt angestellt war, neuerdings

aber in den Geologenstand übemominen wurde. Viel Glück zu seinem weiteren Wirken!

In der Kgl. Ung. Geologischen Reichanstalt ist eine sehr erfolgreiche und fleissige

Arbeit im Gangé. Die ausseren Kartierungsarbeit.en werden im Sommer immer umfangs-

reicher; für das rasche, nacheinander Erscheinen der Publikationen ist vorgesorgt worden;

in der langsam zum Stagnieren gekommenen agrogeologischen Abteilung begann jetzt

durch Heranziehen junger Mitarbeiter eine lebhafte Produktion. Der Chef der Abteilung,

Peter Treitz ist mit der Verfcrtigung der agrogeologischen Übersichtkarte Spaniens

betraut. worden.

Im Laufe des Sommers wurde eine Konferenz der internat. agrogeologischen Kartie-

rungs-Kommiseion in Ungarn abgehalten. Hier wurden einerseits sehr viele, wichtige

Probleme besprochen, andererseits hatten wir Gelegenheit, die vornehmen auslandischen

Gaste mit den verschiedenen ungarischen Bodentypen bekannt zu macken.

Im Bergwesen können wir auch einem A ufschwung entgegensehen. Die Untersuchun-

gen von Stefan Vitális eröffneten ein neueres Kohlenbecken. Die altén Gold-

Silber-Kupfer-Bergwerke von Recsk,stehen,seit dem 6ie in den Besitz des Staates übergangen

sind, vor einem bedeutenden Aufbliihen. Es ist nicht unmöglich, dass in Kiirze auch

das schon seit langer Zeit eingestellte Goldbergwerk bei Telkibánya wieder in Betrieb

gesetzt wird.

Die Ausnützung der Aluminiumerze des Dunántúl, das in kurzer Zeit an der Spitze

unseres Bergwescns stehen wird, erfuhr einen unerwarteten Aufschwung. Sehr schöne

Erfo’ge kann die Erdi- und Erdgasforschung aufweisen, wie wir es auch im Falle der

Tiefbohrung von Hajdúszoboszló sehen können.

Überall erblicken wir aufmunternde Anzeichen. Mit dem festen Glauben an einer

besseren Zukunft schauen wir dem Morgen entgegen und mit diesem erhebenden Glauben

bitten wir die Hilfe des Allmachtigen zu unseren weiteren Bcstrebungen.

Hiemit eröffne ich die 77. ordentliche Jahresversammlung der Ungarischen Geologi-

schen Gesellsehaft.

“

Nach dem Verhallen der Eröffnungsrede unterbreitet der erste Sekretar den Beschluss

des Ausschusses in Bezug auf die Verleihung der Josef Szabó v. Szentmiklós-Gedenk-

medaille. die auf der heutigen Hauptversammlung faliig wurde.

„Der Ausschuss aussert sich mit jenem Vorschlage der Jurie, laut dem unter den

vöm 1. Januar 1921 bis zum 30. .Tni 1926 im mineralogisch-geoliogischen Fachkreise

11
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erschienenen Publikationen das Werk „D i e F a ni i 1 i e n dér R e p t i 1 i e n“ von

Báron Dr. Franz Nopcsa, Direktor dér Kg], Ung. Geologischen Anstait belohnt

werden soll, einverstanden. Mit diesem Akté will dér Ausschuss die sehon seit langer

Zeit weltberühmte und anerkannte geologische Tiitigkeit von Báron Franz Nopcsa
auszeichnen.“

Die Gedenkmedaille konnte wegen dér Abwesenheit des schwer erkrankten Aus-

gezeichneten in dér Hauptversammlung nicht überreicht werden.

Nachher halt. Eugen Noszky seine Gedenkrede über das Ehremitglied J. HalavAts.

Jltlius Halaváts Oberbergrat, kön. ung. Chefgeolog ini Ruhestande, Ehrenmitglied

dér Ungar. Geolog. Gesellschaft
;
geboren den 7. Juli 1853 in Zsema (Komitat Krassó-

Szörény), starb den 28. Juli 1926 in Budapest. Schon in seinem zwölften Lebensjahre

Waise, vollendete er unter schwierigen Kampfen seine Studien. Nebst dem Berginge-

nieurs-Diplom erwarb er auch das dér Geologie an dér Bergakademie zu Selmecbánya.

Er war ord. Mitglied dér Ungar. Geolog. Gesellschaft von dem Jahre 1877 bis zu seiner

im September 1918 erfolgten Pensionierung. Auch im Ruhestande verblieb er in dér

Ungar. Geolog. Anstait bis zu seinem Tode als Leiter dér Fachbibliothek derselben.

In den letzten Jahren seines Lebens befasste er sich besonders mit den realen und

beobachtenden Zweigen dér Archaologie, indem er die altén Burgen und die iibrigen befes-

tigten Schanzwerke unseres verstümmelten Vaterlandes durchforschte. Nach kurzem Leiden

ereilte ihn auf dem Felde dér Arbeit dér Tód. Sein Hinscheiden betrauem aussor

seinen zahlreichen Freunden und Verehrern, seine Witwe und seine einzige Tochter.

Neben seinem Fache entfaltete er eme bedeutende und anerkennenswerte Tatigkeit

in dér ungar. Landeskommission dér Denkmaler, in dem ungar. Kriegsgeschichtlichen

Museum, in dér ungar. Anthropologischen Gesellschaft, in dér Wanderversammlung dér

ungar. Árzte und Naturforscher, im ungar. Photoclub, in dér ungar. Karpathen-Touristen-

Gesellschaft, sowie auch im Siebenbürgischen Musealverein. Die Zahl seiner geologischen

und palaontologisclien Abhandlungen überschreitet hundert, ausser diesen schrieb er noch

dreissig archaologischen und kriegswissensehaftlichen Inhalts. Von seinen geologischen

Werken sind hervorzuheben : Die Andesin-Basalte von Selmecbánya, dies war seine erste

Arbeit im Jahre 1875; drei Abhandlungen über das ungarlandische Mediterrán; vier

Arbeiten über die Mammuthe dér ímgarischen Tiefebene und zwei über andere vorwelt-

lic-he Sáugetiere. In zehn Abhandlungen befasste er sich mit den artesischen Brunnen

des ungar. Alföld, auf Grund welchen er sein grosses, zusammenfassendes Werk über die

geolog. Verháltnisse des Donau—Theiss-Gebietes dér grossen ungarischen Tiefebene ver-

fasste. Auch die Umgebung von Budapest bildete cinen Teil seiner intensiven Fachtatig-

keit; er gab unter anderem den südlichen Teil dér geolog. Karte Budapest (1 : 75.,000)

mit den dazu gehörigen Erlauterungen heraus, sowie sein Werk über das Budapester

Neogen. welches (wie auch das vorher erwahnte über die Geologie dér Donau—Theiss-

Ebeno) von dér Ungar. Akadémia dér Wissenschafton preisgekrönt wurde. Die hauptsách

lichsten und wichtigsten seiner Arbeiten bilden die geolog. Aufnahmen auf den Karton-

blattom 1 : 25.000 und seine geolog. Aufnahmsberichte wahrend dér 37 Jahre seiner

Dienstzeit. Das Aufnahmsgebiet umfasst circa 15.000 D-km in dem westlichen Teile des

südungarischen Berggébietes, in Siebenbiirgen vöm Pojana-Ruska-Gebirge bis zum Flusse

Olt. Diese Jahresberichte und geolog. Karten (1 : 75.000 und 1 : 144.000), von weleh

letzteren bisher acht. erschienen sind, enthalten grundlegende und bahnbrechende Resul-

tate von grösstenteils bis dahin unbekannt gewasenen Gegenden. Auch auf dem Gebiete

dér Palaontologie iibte er ein bedeutungsvolles Wirken aus. Hieher gehört sein grosses,

in drei Teilen erschienenes Werk: Palaontologische Beitrage zr Kenntnis dér neogenen

Fauna Südungaras, sowie: Allgemeine und palaeontologische látóratúr dér pontischen

Fauna des Balaton und Baltavárs und dér ungarischen pontischen Fauna. Mit diesem
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Werke wirktt er bahnbrechend. Halaváts war viele Jahrzehnte hindurch ordentliches,

nachher Ausschussmitglied unsérer Gesellschaft; im Jahre 1925 wurde er in Anerkeu-

nung seiner Verdienste zum Ehrenmitglied gewáhlt.

Julius Hala/váts erwarb sich in dér Erforschung unseres Heimatslandes einen

grossen und bleibenden Namen.

Naeh dem Verhallen dér Gedenkarede legte dér erste Sekretar über Auiforderung

des Prasidenten seinen Bericht vor.

,,Verehrte Hauptversammlung

!

Schon zum dritten Male habé ich die Éhre einen Bericht über die Jahrestatigkeit

dér Gesellschaft vorzulegen. Ich mache es mit grosser Freude, da unsere Gesellschaft

sowohl in wissenschaftlicher, als auch in finanzieller Hinsicht im verflossenen Jahr einen sehr

ermunternden Fortschritt gemacht hat. Die schönsten Beweise dieses allmahlichen Auf-

wchwunges sind die Tatsachen, dass wir einerseits im vergangenen Jahre mehrmals in

einem Monat zwei Fachsitzungen haltén mussten, andererseits, dass unsere Einnahmen

in Gegensatze zu den praliminierten 64 Millionen 109 Millionen ausmachten.

Bánd LVI. des Földtani Közlöny ist schon im Druck, höchstwarschein-

lich erscheint er schon im Marz in einem Utnfang von 10— 15 Bogén. Mit Freude kann ich

bcrichten, dass wir den Autoren schon 25 Separatabdrucke kostenfrei gébén können. Den

nachsten Bánd für das Jahr 1927 möchten wir schon in Heften ausgeben. Allé unsere

Bestrebungen bezwecken, wass wir das Földtani Közlöny, dicse so wichtige nngarische

Zeitschrift immer hauíiger und in immer grössereiem Umfang herausgeben können.

Sehr wichtig ware es, wenn wir ein General-Begister des Földtani Közlöny heraus-

geben könnten, da ein solches seit 1900, alsó seit 26 Jahren nicht niehr erschienen ist.

Im vergangenen Jahr habén wir 10 Fachsitzungen und einen Ausflug abgehalten.

Bei diesen Fachsitzungen sind von 24 Vortragenden 32 Arbeiten vorgelegt worden, die

nach Fachzweigen folgende sind:

1. Geologie

2. Palaontologie

3. Petrographie

4. Mineralogie-Kristallographie

5. Hvdrogeologie

6. Geologie

7. Besprechung

13

6

5

4

2

1

1

32

Die meisten Vortrage, u. zw. 4 hielt J. Sümeghy, 3 Vortrage hielt Fr. Pávai

Vájná, 2 Vortrage habén wir von J. Rakusz, J. SzÁnECZKY-KARnos und H. Horu-
sitzky gehört, je einen Vortrag hielt: E. Noszky, Fr. Horusitzky, St. Vitális,

St. Majer, A. Boros, Katharina Resch, A. Hoffer, St. Maier von Majerfe's,

A. Lengyel, .T. Simkó, St. Ff.renczi, A. Endrédy, M. Pálfy und P. Rozlozsnik.

S. Szentpétery und K. Emszt, G. László, A. Liffa, T. Szalay und Fr. Papp.

Am 9. Jirni hat die Gesellschaft einen Ausflug ins Budaer Gebirge gemacht.

Die Führer des Ausfluges waren M. Pálfy und St. Ferenczi.

Die Hydrologische Sektion hielt auch in diesem Jahr mehrere Facli

sitzungen. Die Höhlenforschende Sektion meldete im Mai ihre Auflösung.

Die LXXVI. Hauptversammlung für das Jahr 1926 wurde am 3. Február abgehalten.

In dieser Hauptversammlung wurde dér kurz darauf verstorbene Chefgeologe i. R. Julius



166 GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN.

Halaváts zum Ehrenmitg'.ied dér Gesellschaft erwáhlt und dieselbe Hauptversammlung

wahlte die Funktionare dér Gesellschaft für das nachste Triennium.

Dér Ausschuss hielt 7 Sitzungen.

lm abgelaufenen Jahre meldeten sich 12 Personen zr Aufnahme, die vöm Ausschuss

aufgenommen wurden. Die 12 neuen Mitglieder sind die folgenden:

Ladislaus Benda, Ingenieur, Szombathely.

Johann Bukovszky, Montan-Ingenieur, Szászvár.

Budolf Dezs, Ingenieur, Kárász.

Dr. ÁValtér Fisch, Geologe, Neuhausen.

Ludwig Jellasich, Montan-Ingenieur, Sopron.

Nikolaus Kretzoi, Stud. Phil., Budapest.

Ludovika-Akademie, Budapest.

Dr. Andreas Polgár, Bealschulprofessor, Gyr.
The Science Museum, London.

Grete Tompa, Mittelschul-Professor, Budapest.

lm verflossenen Jahr habén 10 Mitglieder ihren Austritt gemeldet.

Schweren Herzens muss ich berichten, dass dér Tód auch in diesem Jahre 4 unserer

Mitglieder unserem Kreise entriss. Es sind die folgenden:

Julius Halaváts, Oberbergrat, Chefgeologo i. R., Budapest.

Stefan Karczag, Pachter, Keszthely.

Andreas Szembratovics, Montan-Ingenieur, Budapest.

Sigismund Szinyei-Merse, Oberingenieur, Budapest.

Besonders schmerzhaft rührt uns das Á7erlieren unseres Ehrenmitgliedes Julius

Halaváts.

Friede ihrer Asche!

Die Mitgliederzahl dér Gesellschaft gestaltete sich am Ende des Jahres 1926

folgendermassen : Gesamtzahl: 411. Pranumeranten: 19, Auslander 17. Ordentliche

Mitglieder: 303, Gründung-, unterstützende, Ehronmitglieder etc.: 108.

Wenn wir die Zukunft unserer Gesellschaft auch nicht ganz befriedigend sehen,

so diirfen wir doch in dér eifrigen wissenschaftliehen Wirksamkeit und hochgradigen Opfer-

willigkeit unserer Mitglieder die Fundamente eines allmahlichen Aufschwunges, einer

schöneren Zukunft erblicken. So kann ich mit dem Glauben, dass unsere Arbeit nicht

umsonst war, meinen Bericlit schliessen und die Verehrte Hauptversammlung bitten,

denselben zr Kenntnis zu nehrnen."

Nach dér Zurkenntnisnahme des Berichtes des ersten Sekretárs und dér Hydrologi-

schen Sektion unterbreitet dér erste Sekretar den Bericht dér Kassenprüfungskommission.

a.us dem hervorgeht, dass die Einnahmen des Jahres 1926 109,258.883 K, die Ausgaben

102,820.040 K betragen. Die Kommission fand die Kassa in Ordnung und beantragt dem

Kassenfiihrer Entlastung zu erteilen. Die Hauptversammlung gewahrt dieselbe und sagt

ihm, sowie den Mitgliedern dér Kassenprüfungskommission Dank. Für. das Jahr 1927

entsendet die Versammlung in die Kassenprüfungskommission die Mitglieder E. Timkó,

E. v. Maros und J. ÁVeszelszky.

Dér Kostenvoranschlag für 1927 wird von dér Hauptversammlung angenommen.

Prasident meldet die Auflösung dér Höhlevforschenden Sektion, icas die Haupt-

versammlung zr Kenntnis nimmt.

Ottokár Kadic, dér letzte Prasident dér Sektion, spricht dér Muttergesellschaft

seinen aufrichtigsten Dank aus dafür, dass sie die Höhlenforschung bisher in ihren

Sehutz nahm, und hofft, dass die Gesellschaft auch mit dér neuen Höhlenforschenden

Gesellschaft in freundlichen Verháltnissen stehen wird.
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Dér Prösident wünscht dér neuen Gesellschaft Glück und Aufschwung.

M. Pálfy sagt dem Prasidenten und dem Vorstand Dank für die bisher geleistete

Arbeit. Prasident begrüsst die Schweetergesellschaften, besonders die Kgl. Ungarischo

Gesellschaft für Berg- und Hüttenwesen.

Da kein Antrag vorlag, schliesst dér Prasident die Hauptversammlung.

II. Fachsitzungen.
5. Januar 1927.

1. Zs. von Szentpétery-K. Emszt: Über die granodioritischen Gesteine von

Drócsa. Zum Thema sprach: B. Mauritz.

2. E. Lengyel: Daten zr Kenntnis dér zonaren Plagioklase II. Zum Thema

sprachen: Zs. v. Szentpétery, M. Pálfy.

2. M&rz 1927.

1. L. von Lóczy: Über meine geologischen Untersuchungen in Ecuador.

Vortragender spricht über seine Beiso nach Südamerika und über seine im Küsten-

gebiete dér Rep. Ecuador durchgeführten Forschungen. lm Laufe eines Jahres kartierte

er die bisher geologisch vollkommen unbekannten Sta Elena-Halbinsel topographisch und

geologisch im Massstabe: 125.000. Er konnte nachweisen, dass die Küstengebiete westlieh

den Anden aus oberer Kreide, Eozan, Oligozan und Miozan, sowie aus Eruptivgesteinen

aufgebaut seien. Im Paleozan wurden die Kreidegebilde von den Eruptiven Gabbro.

Diabas und Granat-Amphibolit durchbrochen, welche auch die Kalksteingebilde in

quarzháltige, metamorphisierte Kristallin-Gesteine umbildeten. Im Gebirgs-Aufbau dér

Halbinsel Sta Elena spielen sie Ausbruchlinien dér Gabbro- und Diabas-Eruptiva eine

Hauptrolle. Die isoklinale Faltung dér paleozanen Schichten steht auch im Zusammon-

hang mit den Dykes. Dér Vortrag wurde mit dér t.opographischen und geologischen Karte

des Yortragenden über die Sta Elena-Halbinsel, einer stratigraphischen Tabelle, sowie zahl-

reichen Profilén und photographischen Aufnahmen illustriert.

2. Fr. Pávai Vájná: Abriss des ungarischen Gebirgsbaues II.

3. Fr. Papp: Über ein Vorkommen von Hamitat bei Bernece (Kom. Hont, Ungarn).

Zum Thema sprach: A. Liffa (s. p. 112).

4. R. Hojnos: Daten zr Palaontologie dér Felsengruppe dér Nordkarpaten.

6. April 1927.

1. J. Éhik: Über das Anthracotherium von Szápár.

Vortragender stellt das Anthracotherium von Szápár zum Formenkreis des ober-

oligozanen A. valdense, trennt es aber von dieser Art auf Grund einiger Abweichungen

im Zahnbaue als eine selbstandige Subspecies unter dem Namen A. valdense szápárense

n. sp. ab. Da es einige, gegenüber A. valdense fortgeschrittenere Merkmale zeigt, halt

es V. eher für ein untermiozáne s, wie oberoligozánes Tier.

2. E. Noszky: F. Beyschlag und W. Schriel: Kleine geologische Karte von

Európa (s. p. 156). Zum Thema sprach: Zs. von Szentpétery.

3. St. Maier v. Mayerfels: Zr Stammesgeschichtsfrage dér europáischen Bárén.

Zum Thema sprachen: J. Éhik, M. Kretzoi u. Fr. Schafarzik.

4. Mai 1924.

1. K. Roth v. Telegd: Spuren einer infraoligozanen Denudation am nord

westlichen Rande des Transdanubischen Mittelgebirges (s. p. 117).

2. J. Sümeghy: Pannonische Fauna aus dem ung. Alföld (s. p. 128). Zum Thema
sprachen: Z. Schréter, S. Vitális, H. Horusitzky.
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3. M. Kretzoi: Symocyov hmgaricus n- sp. aus dér Hipparionenfauna v. Csákvár

(Kom. Fehér). Zum Thema spraehen: 0. Kadic, J. Éhik.

1. Juni 1927.

1. V. Zsivny: Mineralogische Mitteilungen.

2. R. Reic.hert: Petrographische Beobachtungen an den Basalten von Kom.

Nógrád.

Vortragender spricht ausführlich über die Basanite und basanitartigen Feldspat-

basalte dér Dyke Nagyk, Nagyerd, Szilvásk, in dér Nahe dér Gemeinde Barna und

diejenigen neben dér Zagyva, sowie über das Gestein des Medves, Sátoros und Kercsek-

tet. Behandelt eingehend die Resorptionsphánomene mit photographischen Aufnahmen

iülustriert.

3. J. Yigh : Zr Kenntnis dér Trias im Budaer- (Ofner-) und Gerecse-Gebirge (s. p.

139). Zum Thema spraehen: M. Pálfy, Fr. Schafarzik u. Fr. Pávai Vájná.

4. J. Rakusz: Über die stratigrnphisehe u. paláontologische Lage des Carbons von

Dobsina und des Bükk-Gebirges.

5. A. Kubacska: Einige Bemerkungeii zum Petroleum-Vorkommen von Recsk. Zum
Thema spraehen: L. v. Lóczy, Z. Schréter, Fr. Pávai Vájná.

Fr. Pávai Vájná bemerkt im Bezug auf A. Kubacska’s Vortrag, dass er die Tat-

sache, dass sowohl das Petroleum in dér Umgebung von Recsk, wie das Erdgas- und Salz-

haltige Wasser von Eger, Sóshartván, Csíz, Nagybátony, Nógrád nicht aus medi-

terránéin Schlier, sondern aus marinem, oligozanen Tón zum Vorschein kommen, sowohl

in seinen Vortrágen über Tektonik, wie in seinen Diskussionen gelegentlich dér Vortrage

von E. Noszky (13. Jan. 1926) und J. Rakusz (7. April 1926) festgestellt. habé. Diese

Vermutung sprach er schon im Sommer 1925 im Kreise von D. Pantó und E. Noszky,

E. Vadász, Z. Schréter, die vorher diese Gebiete kartierten, aus und so handelt es sich

um eine vor den Fachmannem garnicht unbekannte Tatsache und kein Nóvum, wenn

Vortragender auch nicht wüsste,' dass Redner spiné in 1923 ausgesprochene Vermutung

(„Antwort auf die Kritik dér Erdgasforschungen.“ Fldt. Közi. Bd. LI—L1I.) in Bezug

auf dieses Gebiet schon anderte. („Téves nyomon halad a recski petróleumkutatás“. Magyar-

ság. 17. Sept. 1925 und „A magyar szénhydrogénkutatás eddigi tudományos ered-

ményei." Bányászati és Kohászati Lapok, 1926.) Es ist alsó nicht nur diejenige Fest-

stellung, als ob oligozaner, salziger Meereston als Mutter-Gestein von Petroleum aus

Ungam bisher noch unbekannt wáre, sondern auch diejenige, dass die Feststellung dieser

Tatsache aus dér Literatur fehlt. vollkommen irrtiimlich.

6. A. Endrédy: Die chemische Konstitution dér Gránáté.

7. L. Strausz: Die Leitha-Kalke von Buják. Vorgelegt: von T. Zeller.

III. Ausschussitzungen.

Am 5. Januar, 1. Február, 2. Marz. 6. April. 4. Mai, 1. Juni.

Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 1577— 1927. Múzeum-krút 6. — (Dr. Czakó Elemér.)



Földtani Közlöny Bánd LV/I. kötet, Hefte 1—9. füzet.Dr. SIMKÚ GYULA litoklázis tanulmánya. I. tábla.

Az elválási rendszerek világtájak szerinti összefoglaló diagrammja. — Diagramm dér

Absonderungssysth. nach den Weltgegenden gezeichnet.
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Dr. SIMKÚ GYULA litoklázis tanulmánya. II. tábla. Földtani Közlöny Bánd LVIl. kötet,. Hefte 1—9. füzet.
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Flg. la. Kugelscballge Absonderungen v.

Farkasbanya.

Flg. 1b. Concentrlsch Interferierende Ab-
sonderungen und Dlaklasen von
Farkasbanya.

Flg. 2. Zyllndrische Absonderungen von
Bodrog -Keresztkorcsma. (Nach
Photographie.)

Flg. 3a. Dér I. Aufscbluss des TbaJes v.

Hideg-Oldal. Lavabankartlge Ab-
sonderungen.

Fig. 3b. Dér D. Aufschluss des Thales

von Hideg-Oldal. Paraklaslsche

Structur.

Flg. 4. Parallel-schr9ge Absonderungen
von Lencsésvfllgy

Flg. 5a. Cekebönya. Dlverglerende Prls-

Flg. 5b. Cekebánya. Kugelscballge Ab-
sonderungen mit Dlaklasen.
Gegenblla dér Flg. la.

Fig. 6. Zyllndrische, rbomboldale und
polyaedriscbe Absonderungen v.

Kopasz.





III. TÁBLA. Földtani Közlöny, Bánd LVII. kötet, Hefte 1—9. füzet.

SIMKÓ GYULA dr. : A Tokaji Nagyhegy effuziv kzeteinek
morfológiai szerepe.

Dr. J. SIMKÓ : Die Absonderung dér effusiven Gesteine
morphologische tíedentnng.

litoklázis rendszere és ennek

am Tokajer-Berge and dérén

1. ábra. — Fig. I.

Patkókbánya szárnyas (A) és körszalagszer litoklázisai (B).

Szerz felvétele.

Die Facherartige (A) n. kreisbandartige Absonderungen non

Patkókbánya.





III. táblához. — Zr Tafel 111.

2. ábra. — Fig. 2.

Lencsésvölgy 1. feltárása. Lávapados, hengeres, rhomboidos parallelepipedicus elválások.

Szerz felvétele.

/. Aufschluss des Lencsésvölgy. Lavabankartige, cylindrische, rhomboiclale u. parallelepipedische
Absonderungen.

3. ábra. — Fig. 3.

Kopasz sziklakolosszusai. Eltérben cavernás elválás (A)

Szerz felvétele.

Riesenfelsenblöcke von Kopasz, lm Vordergrund cavernenartige

aussere Structur (A).





Földtani Közlöng, Bánd LVII kötet, Hefte

NC : A Bernece melletti Huszárhegy hömatitja.

\PP: Über ein Vork. des Hiimatits bei Bernece (Corn Hant

)

1.—4., 8. c/r él irányában megnyúlt kristályok.

Nach Kanté c/r verlüngerte Kristalle.

1

4. Iker (1011) szerint.

Zwilling nach (1011).

6. Elkaolinosodott andesiten fenntt hámatit kristályok.

Haniatit Kristalle aufgewachsen a. d. kaolinisierten Andesit.

5., 7. Táblás kristályok.

Dünntafelige Kristalle.

9.— 10. Vasrózsák.

Eisenrosen.
6

7

11. Vastagtáblás kristály.

Dicktafeliger Kristall.

9

8

10

Dömök Teréz k. a. felvételei (M. kir. Földtani Intézet).

Die phot. Aufnahinen non Frl. T. Dömök. (Kgl. Ung. Geol. Inst.)
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PAPP FERENC : A Bernece melletti Huszárhegy hamatitja.

FR. PAPP: Über ein Vork. des Hcimatits bei Bernece (Com. Hont).





Telegdi ROTH KÁROLY: Infraolígocén denudáciú nyomai a Dunántúli Középhegység ÉNy.-i peremén.

KARL ROTH v. Telegd: Spuren einer infraolig. Oenud. am NW. Rande d. Transdanubischen Gebirges.

Földtani Közlöny Bánd LVII. kötet, Hefte 1-9. füzet.

J1 Tömedék-akna V/l sz ereszkéjének
helyszíni vázlata

Situationsskizze des GesénkesMr V/

/

un Grubenfe/de „ Tómedék "

Fúrások W Bohrungen

A Móri J/ntal-hegy nyugati oldalának

bánya-földtani térképvázlata

.

Montangeologische Kartenskizze

vám westlichen Abhange des Antoni-Berges bei Mór

jj lösztakaró elhagyásával -Lössdecken weggelassen

Tbmedék akna

Schacht

Fig. 1. rajz

.
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«

IHl sz ereszke szelvénye

.

l-Tofil des uesan/ees /v ' tw.

Fig 2 rajz.

A! Gaja völgyének bánya -földtani térképvázlata

.

Montangeologische Kartenskizze des Gaja - Tales

fllösztakaró e/hagyva

ie Lóssdecke wurde
weggelassen

1*-.. .y 5“ M

Fig. 8 rajz .

Rákosi táró.

ötödén „neAuo

o/Tai.

/a
-éi,ewn

szénte/ep
F/otz f

It/lsz. ereszke -76-os keresztvágata

.

Quersch/ag -76m des Gesánkes tl
r

V//.

Mór I

Ern légakna Welterschacht
Fig 5. rajz

-- oslreás réteg
Osteenschichr

p-p£1
Fúrás Fúrás
Bohrung ^ Bohrung

. Fiq.Srajz
Ferforaten -Bank tj J

Dolina.

/= féligso3Vizt
közvetlen-fed
unmittelb Hangende
tBrackwasser -

ablagerung )

ak*a

Fig 3.rajz . II.

Magasság : Hosszúság /•'/

ás
Bohrung

lüTTTTTl

ohgocén agyag
ohgozaner legel
hómokos kav/ess teresztmkus aovao 1 Dlsandy schof/ér/ger.terrestnsotwrLeFrn

}

UllCJOZdti
édesvízi mészk J N
Süsswasserka/k
szénpala
K0/7/ensch/efer
fé/gaósv/zi közbete/epü/es

toh/enf/otze

1-3 rajzokhoz - zu den Fig. / -3.

K.h. pa
K.h = Kövletmentes homok

fossilleerer Sánc/
pa -p
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a
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a
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Ton Fig 10. rajz.

s.p. = 02m szénpaJa
Kohlenschiefer

t.a = tarka agyag
búntér Tón

Pleisztocén

:

Pteislozán :

Jelmagyarázat. Zeichenerk/árung

Ohgocén: Eocén Alaphegység:
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fehér vzzm °tl3
océP és neogén

weiss OUgozan u. Neogan

Grundgebirge .

nummu/más mészk
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Perforata -Mergél V///A jkreide

széntelepek triász
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vet
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U

4 -10rajzokhoz

akna
Schacht

, . eredményes furáé moddöturés
produktiue Bohrung inprooukhve
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zu den Fig. 4 -10
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HORUSITZKY FERENC tlr. : Új Parallelepipedum-faj ci Helembai fels oligocénbl.
Dr. FR. HORUSITZKY : Über eine neue Parallelepipedum-Art aiis dem Oberoligozcin

non Helemba. (Kom. Hont, Ungann.)

TÁBLAMAGYARÁZAT. — TAFELSERKLÁRUNG.

Parallelepipedum Schafarziki nov. sp.

6 .

A természetes nagyság 5/„-a. — 5
/a dér natürlichen Grösse ,

A A . rr
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H0RUS1TZKY FERENC dr. : Új Parallelepipedum-faj a Helenibai fels oligocénbl.
Dr. FR. HORUSITZKY : Über eine nene Parallelepipedum-Art ans dem Oberoligozan

von Helemba. (Kom. Hont, Ungarn.)

Ad nat. dél.: T. Dömök

Iliimmi 8




