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EMLÉKEZÉS RAKUSZ GYULÁRÓL.
írta: Ferenczi István dr.

*

ERINNERUNG AN GYULA RAKUSZ
von I. Ferenczi**

A m. kir. Földtani intézet palotájára az elmúlt télen kétszer

kellett kitznünk a veszteséget, gyászt jelent komor feketeszín
zászlót. Annyi viszontagságos év után hivatott Vezér állott az Intézet

élére és az Ég kiszámíthatatlan akaratából Böekli Hugó csak

megindította a munkát, amikor útjai ezen a földön beteljesedének.

Rövid egy hónapra rá egyik legfiatalabb közkatonája követte t a
földöntúli világok rejtelmes útjaira: a Böckh Hugó halálával
támadt dermedtségbl még fel sem ocsúdtunk és újabb halottunkat,
Rakusz Gyulát kísértük ki utolsó földi útjára. Ott a hivatott
vezér, a földi pályán legmagasabban ível egyéniség, a magyar föld-

tani tudomány örök büszkesége szállott sírba, emitt a pálya kezdetén
is már magasra tör reménység, beteljesed Ígéret tnt el az örök
ismeretlenbe, amott hatalmas faóriást csavart ki helyébl a Végzet,
emitt, a merészen sudárba szökkent fiatal fát törte derékban ketté
a felette elszáguldó vihar.

A m. kir. Földtani Intézet kebelében mindössze rövid 4 évet
töltött oly korán eltávozott fiatal kartársunk, akit komoly törekvései,
lelkesedéstl ftött munkakedve miatt mindannyian szerettünk.
1 1 i vatottságát, a tudomány iránti szeretett már elzleg ismertük
es így osztatlan öröm várta az Intézetben, amikor akkori igazgatónk-
nak, Nopcsa Ferenc- báró úrnak választása Rakusz Gyulá-
ra esett. Annál fájóbban sújtott le ránk teljesen váratlanul bekövet-
kezett halála, mert hiszen úgyszólván munkája közben teperte t
löldre a gyilkos kór, az 1981. évben mintegy 7 hónapos küls munkát
végz, ers, ifjú szervezet alig két bét leforgása alatt összeroppant,
a \eges emhoii tudomány minden erfeszítése sem tudta megakasz-
tani a végletet, 11 a k u s z G y u 1 a itthagyott bennünket és itthagyta
azokat, akiket () mindannyiunknál is jobban szeretett, imádott övéit.Rakusz Gyula elhivatottságát már rövid élete folyamából
is megállapíthatjuk. Máriahután született, 1896. május 21-én, bányász-
csalad sarjaként. Edesatyja, Rakusz Gyula, a régi fhercegi bá-
n.\nk hányát isztje, bizonyára tartogatott odahaza egy-két ércdarabot,

1933. évi február hó. . /
Felolvasta a Magyarhoni Földtani Társulat

l>n tartott LXXXIIX. rendes közgylésén.
Auszug a us dér Gedaehtnisrede, gehalten in dér Generalver-sammlung dér Ung\ Geol. Gesellschaft am 1 Február 1933.
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stufát, ami a kis Gy szí gyerek figyelmét megragadta. Ez az

érdekldés csak fokozódott akkor, amikor édesanyjának, Rozlozs-
nik Irmának fivére, a kalapácsos, hátizsákos nagybácsi, vándor-

lásai közben felkereste a márialiutai otthont is. Ez a hatás, a munka-
szeretet, a komoly munkában való elmélyedés, újabb lendületet kapott

azzal, hogy az ifjú, iskoláinak elvégzésére, a nagybácsi szárnyai alá

került. Iskoláit Bakusz Gyula a budapesti István-uti fgimná-
ziumban, egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen végezte. Tanulmányai közben, 1915-ben, a világhá-

ború vérzivatarában II akusz Gyl a a harctérre került, ahol

1916. június 12-én az orosz hadifogság keser kenyere jutott osztály-

részéül. Valószínleg a hadifogság évei alatti nélkülözésekben kell

keresnünk betegségének els csíráit is, bár onnan —1918. szén -

látszólag egészségesen került haza. Egyetemi tanulmányainak befe-

jeztével, 1921-ben, a Megyetem Ásvány- és Földtani Intézetének

tanársegéde lett, néhai S c h a f a r z i k Ferenc, majd Vend 1

Aladár professzor urak oldalán. A Megyetemen eltöltött és

Bakusz Gyula munkásságára újabb hatást jelent 7 év alatt

szerzi meg a bölesészet-doktorátust 1923-ban, majd a középiskolai

tanári oklevelet 1924-ben. Részben ez id alatt volt alkalma 1927—

1928-ban a becsi Collegium Humgaricum tagjaként megkezdett tanul-

mányait továbbfejleszteni, látókörét idegen viszonyok megismerésé-
vel tágítani. Tudományos fejldésének újabb szakaszát a m. kir. Föld-

tani Intézethez való kineveztetése jelenti, ahol munkássága mind
teljesebbé válik. Mind több és több feladat megoldásában van része:

1925/26 óta a Ludovika Akadémián heti 2 órában a hadigeológiát adja
el, a heerleni karbon-kongresszuson képviseli szép eredménnyel a

magyar földtani tudományt, a lillafüredi vizsgálatoknál Seb rét er
Zoltán dr. fgeológus úr mellett igazgatójának második munka-
társa, velem együtt vesz részt a Balaton északi partján lev fürdk
vízellátását megoldani hivatott munkálatokban. A bogácsi aszfaltos

homokok területének, a Villányi hegység nagy részének térké-

pezése, Balassagyarmat vízellátásának geológiai munkálatai jelzik

Rakusz Gyula munkásságának újabb és újabb szakaszait. Igaz-

gatójának igaz büszkesége lesz, amikor a Villányi-hegységben végzett

munkásságát lerögzít térképei eltt az Igazgató úr tudós vendége,

B oswell professzor is elismeri a teljesítményt és Rakusz
G y u la kiérdemli a dicséretet, hogy a magyar geológus is végez

olyan munkát, mint a sokkal jobb viszonyok között él angol geo-

lógus. A felfelé ível munka komoly sikereiben a szeret nagybácsi,

a mindkettjüket félt drága nagymama, majd 1924-ben történt

házasságával a harmonikus, nyugodt otthon is osztozik, a szeret és

férje munkáját megértén támogató hitves, Heutschy Zelma,
a frigyet megáldó két aranyos apróság, akik bizony sokszor nélkü-

lözik a szeret édesapát, hogy aztán, mieltt ezt a szeretetet meg-
ismerni, értékelni tudták volna, örökre el is veszítsék.

:* * *

Rakusz Gyula pályafutását a geológiai irodalomban érté-
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kés munkák jelzik. Apróbb, részben népszersít irányú dolgozatain

kívül a dobsinai szerpentinrl írt kis munkája az els jelentsebb

munka. Benne a legfoi.losabb eredmény a dobsinai szerpentin rész-

letes kzettani lei. . n ellett a kzet képzdésénél nagy szerepet

játszó dinamikus hat;: sok kimutatása. A szerpentinné való átalakulás

idejét a nem zavart település rétegek leülepedését megelz idkben
állapítja meg, amikor a tömzs még a mélyben volt.

slény las i h ny lolgozutai közül mór az els munkák is érté-

kes eredményeket hoztak. Az egyikben a gyöngyösi lignitek fedjébl
kikerült Anodo.da pterophorus Brus. sp.-t írta le részletesen

s megállapította a fajnak a Balatonban ma is el Amidn ta pisci-

nalis fajjal való rokonságát. Második ily irányú munkájában a salgó-

tarjáni alsó mediterrán faunából kikerült és fosszilis állapotban

nagyon ritkán elforduló asteroidákat írta le s kimutatta, hogiy

olyan alak is elfordul köztük, a Luidia huugarica, amelynek genusza
is ismeretlen volt eddig fosszilis állapotban.

Legkedvesebb munkakörét azonban Rakusz Gyula ismét

szülföldje vidékén találta meg a dobsinai karbon faunák feldolgoz;!

savai. Els idevágó kis munkájában azokat a brachiopodákat ismer-

teti, amelyek részben régebbi gyjtésekbl, részben Rozlozsnik
Pál gyjtésébl kerültek hozzá a dobsinai karbonterület újratérkó-

pezése során. Már ebben a munkájában is jelents eredményt ér el

azzal, hogy Frech régebbi megállapításával szemben a dobsinai

karbon postviséen korát mutatja ki. Érdekes és jelents eredménye
az is. hogy már a brachiopodák alapján felismerte a dobsinai karbon
nak a mediterrán-orosz fauna provinciává 1 való rokonságát.

A dobsinai faunák teljes feldolgozásával kapcsolatosan a bükki
karbon kérdésé: ek tisztázását is munkába vette. Újabb eredményeit
els rövid formájukban a heerleni karbon-kongresszuson ismertette

lí)27-ben, ahová a magyar földtani tudomány hivatalos képviselje
ként küldetett ki. Ezen munkájában a Vadász-féle bükki fauna
revíziójával kimutatja a bükki karbon felskarbon voltát, de rámutat
•rra is, hogy a rétegcsoport egy része permkorú is lehet. A dobsinai

karbont részben az ostrauí rétegekkel párhuzamosítja s megállapítja
a Doneen.odenee moszkvai emeletével való párhuzamosítás lehet-
ségét is. Ezen n egállapítás szerint a dobsinai karbon összeköt kapocs
volna a sziléziai és az orosz karbon között.

Az elzetes vizsgálati eredményeket újra és újra revideálva írja

meg R a k u s z G y u 1 a utolsó munkáját, amelynek megjelenését,
sajnos, csak különlenyomatok alakjában érte meg, a teljes munka
már csak balé ' i után jelent ür eg. Ebben a munkában a dobsinai és

bükki 1 -imákat szigorú kritikával teljes részletességgel ismerteti.

Különösen szigorú kritikával tárgyalja a Produclidae a 1család rend-

szertani beosztását. A faunákkal kapcsolatban megállapítja az élet

íáisalá'r-k t - erek lapján a fáciesviszonyokat.
A n unka réteg! u i részében igen fontos az a megállapítása,

hogy a felsszilcziai karbont nem lehet a nyugateurópaiakkal a
fáciesviszonyok elüt volta miatt párbuzamosítani. Részletes tanul

mányai azt eredményezték, hogy a dobsinai tengeri faunák az ostraui
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rétegekével, a flóraelemek pedig a felskarwini rétegekével (West-
falien A és B) azonosíthatók. Megállapítja az orosz felskarbon fels
Moscovienjével (: Samarien West falion C) való nagy hasonlóságot
is és pedig a doneomedencei faunák révén. Ezen eredményeivel vég-
legesen eldöntötte Frech-hel szemben a dobsinai karbonrétegek
felskarbon korát. A bükki (nagyvisnyói) karbon még magasabb
szintnek bizonyult, bár a fauna a nagykiterjedés bükki karbonnak
kis részére lehet jellemz. A faunáról megállapítja, hogy kissé elüt

a dobsinaiaktól és korát az idsebb Stephanienbe ( Ouralien)
helyezi, a. bükki algás mészköveket pedig már a permbe sorozza.

Kissé részletesebben tárgyaltam Rakusz Gyula azon mun-
káit, amelyek a karbon kérdésével foglalkoznak, hiszen az ifjú geoló-

gusnak nevét ezek a munkák tették a külföldön is megbecsültté.
Utolsó összefoglaló munkáját az idevágó irodalom bizonyára sokáig
fogja, forrásmunkaként használni. Bizonyság erre az, hogy a gött.ingái
Seb m i d t Ii. a m. kir. Földtani Intézethez intézett részvétlevelében

azt írja a munkáról
:
„Seine schöne Carbon-Monographie reclme ich

zum Besten in dér p laontologischen Literatur dér letzten Jahre . . .

“

Részvétnyilátkozatokban hasonlóan értékelik Rakusz munkás-
ságát a karbonkérdéssel foglalkozó geológusok-paleontológusok leg-

jobbjai, így a szentpétervári Frederioks és a karwini Susta
is. Komoly munkaeredményei révén az ifjú tudós már az ifjabbak

tanácsadójává növi ki magát, az egyik részvétlevélben azt írja pl.

F raliz Kall le r Klagenfurtból: „leli hatte gehofft, bei meinen
Karbonstudien noch olt seinen Rat iii Anspruch nehmen zu kimen."

Megemlékezésem végére értem! Az élet, amelynek oly gyorsan
lepergett tartamáról megemlékeznem most szomorú kötelességem

volt, nem volt elegend alkotások hosszú sorozatának felépítésére.

Mindaz azonban, amit korán elhunyt kartársunk az osztályrészéül

jutott küzdelmes években alkotott, a magyar földtani tudomány
történetében, az elsk közé sorolja R a k u s z G y u 1 á t.

Áldás legyen emlékén!
* * *

Wir liatten uns nach dér dureh den Tód H ugo Böckh's erlit-

tenen Erschüttei ung noeh kaum gesammelt, als wir bereits den zwei

ten Tótén, unseren Kollegen Gyula Rakusz auf seinen letzten

irdischen Weg begleiten mussten.

Unser allzufriih abberufener junger Kollege verbrachte im gan-

zen bloss 4 Jahre im Verbánd dér kgl. Ung. Geologischen Anstalt.

wo er wegen seinen ernsten Bestrebungen. seiner von Begeisterung

angespornten Arbeitslust allgemein bélié bt war. L)ei- im Jahre 1931

rund 7 Monate im Féld arbeitende, lebenskráftige junge Mann brach

im Verlauf von kurzen 2 Wochen zusammen, die Anstrengungen dér

menschlichen Wissenschaft vermoehten dem Verhángnis nicht Ein
halt zu gebieten, er musste uns und seine heissgeliebten Angehörigen
verlassen.

Die Bérimig Gyula Rakusz offenbarte síeli bereits im
Emiié seines kurzen Lebens. Er wurde am 21. Mai 1896 im Máriáim t i

als Sprössling einer Bergníannsfamilie geboren, wodurch seine Auf-
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merksamkeit frühzeitig auf die Geheimnisse tlcs Erdinneren gelenkt

wurde. Seine Interessé wurde weiter gefördert, a Is er naeh Absolwie-

rung seiner Scliulen unter die Fltigel seines Onkcls, unseres Chef-

geologen Pál Rozlozsnik gelangte. Er studierte an dér Univer-

sitat Budapest, rückte 1915 ins Féld, wo er am 12. Juni 1916 in russi-

sehe Ge fangensch a ft fiel. Wahrscbeinlich wurde seine Gesundiheit

durcli die unmöglichen Verháltnisse und Entbehrungen dér Gefan-
genschaft untergraben, obzwar er im Herbst 1918 scheinbar gesund
im die Iíeimat zurückkehrte. Nacli Beendigung seiner Studien wurde
er Assistent des Mmeralog iseb -Geo 1og iscben Institutes dér Techni
seben Hochschule zu Budapest, wo er an dér Seite de; - Professoren
weil. Ferenc Se h a f a r z i k‘s und Álad á r V e n d l‘s 7 Jahre hin
durcli weitere Anregiingen empfing und Fortschritte macbte. Im
Jahre 1923 wurde er zum Doktor phil. promoviert, in 1924 erwarb er

sicli das Mittelsehullehrer Diplom. Wáhrend dicsér Zeit batte er Ge-

legenbeit als Mitglied des Wiener Collegium Hungaricumts seine

Studien fortzusetzen, seinen Horizont durcli die Erkenntnis fremder
Verháltnisse zu erweitern. Eine neue Etappe seines V irkens bedeutete

seine Ernennung zr Kgl. Ung. Geol. Anstalt, wo sicli ihm neue
Arbeitsgebiete öffneten. Er reprásentiert am Heerlener Karbon-Kon-
gress mit scbönem Erfolg die nngariscbe geologische Wissenscbal't,

dann ist er bei den Lillafüredéi- Aufnalimen neben (lem Chefgeologen
Zoltán Seb r éter dér zweite Mitarbeitér seines Direktors, dann
beteiligt er sicli in meiner Gesellsebaft an den geologiscben Vorar-

beiten dér Wasserversorgung dér Báder am N-licben Ufer des Bala-

ton-Sees, er kartiert das Asplialt-Sandgebiet von Bogács, spáter einen

grossen Teil des Villányéi- Gebirges.

Seine, mit Zelma Heutscby geschlossene barmonische
Ebe wurde durcli zwei allerliebste Kinder gesegnet, die ihren Vater
oft fiir lángé Zeiten entbchren mussten, um ibn dann fül- immer zu

vei lieren, nocli bever sie seine Liebe ricbtig erkannt und eingescbátzt
batten.

Die Laufbahn Gyula Rakusz' wird in dér geologiscben

Literatur durcli wertvolle Arbeiten bezeiebnet. Nach kleineren volks-

türnlicben Aufsatzen ist die Ariiéit iiber den Serpentin von Dobsina
sein erstes bedeutsamercs Werk, worin er besonders die Wicbtigkeit
dér dynamischen Faktorén bei dér Bikiniig clieses Gesteíns naeliweist.

Seine palaontologiscbe Tatigkeit braebte gleicli anfangs wert-

volle Resnltate. In dér ersten besebrieb er Anodonta pteropho-
rus Brus sp. aus dem Hangenden des Gyöngyösei - Lignits und stellte

die Verwandscbaft dicsér Art mit dér im Balaton-See auch beute

lebenden Anodonta prscinalis fest. In dem zweiten bespricbt er die in

fossilem Zustand sehr seltenen Asteroiden aus dér uutermediterranen
Fauna von Salgótarján, wobei er in Luidia hungarica eine Forrn
naebweisen konnte, von dér bislier niclit eininal nocb das Genus im
fossilen Zustand bekannt war.

Sein liebstes Arbeitsgebiet faiul Gyula Rakusz in dér Gé-
géiül seines Geburtsortes, in dem er die Dobsinaer Karbon faunon
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bearbeitete. In se inem ersten diesbeziiglichen klemen Aufsatz er-

bringt er auf Grund dér Braehiopoden de? Naehweis, dass das Kar
bon von Dobsina dér álteren Feststellung Prec h‘s 'egenüber ius

Postviséén gehört. Zugleich erkannte er bereits auí Grund dér Bra-
chiopoden die Vervándschaít des Dobsinaer Karbons mit dér medi
terran-russisehen Faunaprovinz.

Nach dér vollstandigen Bearbeitung dér Dobsinaer Fauna be-

fasste er sich aueh mit dem Karbon des Bükk-Gebirges. Seine neue-
ren Resultate trug er im Heerlerer Karhonkon gress vorr, an
als offizieller Delegierter dér ungarischen gcolor.iselu a 'Vissn sehafl
teilnahm. Hier stclite er nach dér Revision dér von E V a dá sz aus
dem Biikk-Gebirge bescliriebenen Fauna das oberkarbonische Altér
dieser Bildung fest, weist aber gleichzeitig darauf hh dass e n Teil

dér Serie möglicherweise in das Perm gehört. Das Karbon von Dob
sina parallelisiert er z. T. mit den Ostrauer Schichten, zeigt aber
auch die Möglichkeit einer Parallelisierung mit dér Moskauer Stufc
des Donec-Beckens. Hiernacli würde das Dobsinaer Karbon ein ver

bindendes Glied zwisehen dér schlesischen und dér russischen Aus-
bildung des Karbons darstellen.

Nach wiederholter Revision seiner Resultate sehrieb G y u 1 a

Rakusz sein letztes Werk, in dem er die Faunén von Dob-im und

vöm Btikk-Gebirge kritisch und bis in die kiéi isten Detail- be rbeitete.

Mit besonders st tenger Kritik bebandt ' er die syst< m tische Stellun -

dér Unterfamilie dér Productidae. An dér Hatul dér Faunén stel

P

er die Lebensgemeínschaí'ten und auí Grund dieser die Faziesver

haltnisse fest. Die Verscbiedenheit dér letzteren sehlievst eine Pár :1

lelisierung des obersehlesischen Karbons mit den westeuropischen

Vorkomnmissen aus. L)ie Maríné Fauna von Dobsina lasst síeli mit

jener dér Ostrauer Schichten, die Floraelemente mit jenen dér Ober-

karwiner Schichten (Westfalien A und E idei'.tifizieren. Rakusz
stellt auch die grosse Áhnlichkeit mit dem olieren Moscovien des rus-

sischen Oberkarböi s (S i

"
‘alien C) u. zw. besonders auf

Grund dér Faunén des Donec-Beckens fest. Hierdurcli wurde -

Frech gegenüber — das oberkarbonische Altér dér Dobsinaer
Schichten endgültig entsohieden.

Das Karbon des Bükk-Gebirges entspricht einem noch liöheren

Horizont, es weicht vöm Dobsinaer ei i eirrassen ab und kaim i ; das

altere Stephanien (Ouralien) gestellt werden, wogegci die Algen
kaiké des Bükk bereits in das Perm gehören.

Diese Arbeiten sicherten dem Namen des jungen Gelelirten aueh
im Ausland einen guten Ivlang und sein letztes zusamnienfassendes
Werk wird bestimmt fiir lángere Zeiten eine unentbelrrliehe Quelle

dér diesbeziiglichen Literatur bleiben. H. Schmidt Göttingen
schreibt in seinem. Kondolenzbriefe : Seine schönc Curbon-Mono
graphie rechne ich zu den besten in dér paleontologischcn Literatur

dér letzten Jahre. . .
“ Mit áhnlicher A- erkennung aussern sich in

ibren Kendiénzseb re i ben auch die iibrigen liervorragenden For-

scher des Karbons, namentlich Fredericks, Leningrad und
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S usta, Karwin. Seiue ersten Résültaté erliebén den jungen Gelehr

ten bereits zum Berater dér Jiingeren. F r a n z K a h 1 e r, Ivhige ifurt

sehreibt z. B.: Ich hatte gehofft bei meinem Karbonstudieu noch

oft seinen Hat in Anspruch nehmen zu körmén. . .

leli gelaagte an den Schluss ineines Rückblickes. Das Leben, des-

sen knrzen Lant' zu schildern jetzt meine traurige Pflicht war,

reiehte nieht zu Seb a,ffen einer lángén Serie von Werken aus. All

das aber, was unser allzufrüh versHiiedevev ívollege in den rastlosen

Jahren seines Lebens scliuf, sichert ihm fül* allé Zeiten einen Platz

untéi* den hervorragenden Vertretern dér nngarisehen geologischen

Wissenschaften. Sein Andenken sei gesegnet!

R aku.s z Gyula m u n k á i n a k jég y z é k e.

¥ erzeichnis dér Arbeiten fí y u l a R a k u s r.

1. Studien an dem Gránát von Dobschau. (Centraiblatt tr Minera-
logie, ete. Jalngang 1924. Nr. 12, pag. 1353—356.)

2/a. A dobsinai szerpentin. (Földtani Közlöny. Lili.. 1923, 73—81. oldal.)

2/L. Üiber den Serpentin von Dobschau. (Földtani Közlöny, Lili., 1923.

pag. 144—148.)

3/a. A dobsinai azbeszt feldolgozása. (Földtani Közlöny, LIV., 1924.

56—59. oldal.)

3/L. Dér Asbest von Dobschau und seiue Verarbeitung. (Földtani Köz-
Közlöny. LIV., 1924. pag. 211—212.)

4/a. Anodonta pterophorus Brusina sp. Gyöngyösrl. (Földtani Köz-
löny, LTV., 1924. pag. 211—212.)

4/1). Anodonta pterophorus B r u sin a sp. von Gyöngyös. (Földtani
Közlöny. LTV.. 1924. pag. 211—212.)

5. A beépített terméskövek mállásáról. („Technika” Magyar Mérnökök
lapja. 1926, 5—6. szám.) (Nur ugariseh!)

6. Zr Kenntnis dér Brachiopodenfauna des Dobschauer Carbons.
(Centraiblatt fíir MineraLgie ete. daliig. 1926. Abt. B., No 14 pag.
515—520.)

7/a. Alsómediterrán asteroideák Salgótarján vidékérl. (Földtani Köz-
löny, LVI., 1926. ímg. 53—57.)

7/b. Asteroiden dér iil térén Mediterrau-Stufe aus dér Umgebung von
Salgótarján (Földtani Közlöny, LVII. 1926 pag. 191- 195.)

8/a. A dobsinai és bükkhegységi karbon sztratigráfial és paleogeográfiai
helyzetérl (Földtani Közlöny. LVIT, 1927 208—212. oldal.)

8/b. Die stratigrafische Stellung des Oberkarbons von Dobschau und
vöm Biikk-Gebirge. (Földtani Közlöny, LVII. 1927. pag. 247.)

9.

Die stratigraphisohe Stellung des karpatischen marínén Oberkar-
bons. (Congres de statigraplre Carbonifére, Heerlen, 1928., pag.
561—570.)

10. Az Alpesek keletkezése. (Természettuldományi Közlöny, 1928. nov
15. és dec. 1-i szám. pag. 1—16.) (Nur ungarisch !)

11. A varázsvessz mködése. (Természettudományi Közlöny, 1929. évi
aug. 15. szám, pag. 1—5.) (Nur ungariseli!)

12/a. Dobsinai és nagyvisnyói felskarbon kövületek (Geologica Hunga-
rica, serics paleont. 8., 1932. pag. 1—57.)

12/b. Die oberkarbonischen Fossilien von Dobsina (Dobáina) und Nagy-
visnyó. (Geölogica Ilungarica, series paleont., 8., pag*. 1—224.)



ÉRCVIZSGÁLATOjK HAZA I ELÖFORDITLÁSOKON

.

írta: Papp Ferenc dr.*

ERZMIKROSKÖPISCTIE I NTÉRSUCRUNGEN AUS UNGARN.
Von F. Papp.**

Az ércek poláros fényben való mikroszkópi vizsgálata elsegíti

azok felismerését, világot vet az ásványtársul ásókra, a keletkezés

sorrendjére (suecessióra) és hasznos útbaigazítással szolgálhat a

feltárást illetleg is. Az ércek opak viselkedése tudvalevleg kell
csiszolás után megsznik és azok ráes fényben szimmetriájuknak
megfelelen isotrópok, illetve anisotrópok. E jelenséget csak némely-
kor zavarja meg a bels reflexió.

' Az ércekre nézve egyébként jellemz a visszavert fény színe

mind
||
mind pedig + nikclok mellett, ez utóbbi esetben ez orien-

táció szerint változó és jellemz az interferencia-szín. A visszavert

fény erssége is az egyes ércekre jellegzetes sajátság, akár az átlát

szó ásványokra a fénytörés; a fény visszaverdési együttható, /?

anisotróp ásványoknál az o és e, illetve «, /? s / szerint határozható
meg. A fényvisszaverdési együttható meghatározása J. Orcel mó 1

szere 1 szerint végezhet el 0.02 pontossággal.* E szerint az érc

mikroszkópban a visszavert fénysugarak egy argonnal töltött, kb
80.000 óhmos érzékenység galvanométer áramkörébe kapcsolt elek

t romos photooellára esnek — a feszültség eca. 150—180 volt. A
phötocella a visszavert fénysugarak ersségének és mennyiségének
megfelelen kitéríti a galvanométert, a mérést a mértékegységként
használt gyémánt, illetve ahhoz viszonyított más érc (hematit, tetra-

edrit, pirít, galenit) hasonló módon meghatáimotl értékére vonat-

koztatjuk.

Négy bányavidék érceit volt alkalmam megvizsgálni rz emlí
tett szempontok szeri 1 1, fi. m. Ru'dahánya, Eplény elfordulásaiból
néhány darabot, valamint a Mátra- és Börzsönyi hegység kutatásai-

ból származó mintákat.

Rudabányáról ankerit, sziderit, limonit, tetraedrit. galenit,

szfalerit, pirít, továbbá termé -réz, malachit és azurit ismeretes.2

A vizsgálat során galenit, szfalerit, pirit kalkopiiit és a medd
ásványainak egymáshoz való viszonyát lehetett jól megfigyelni. A
galenit és a kalcitos medd határa nem éles, a kaiéit néha myrmekit
szeren benyomul a galenitha. A galenitban szabálytalan elrendez
dsben apró szemekben zárványként pirit, kalkopirit, szfalerit és

tetraedrit volt látható. A pirit minden esetben igen korrodált volt.

A galenit R
[
— 0.454.

Recsk-rl enavgitot, tetraedritot, piritet, kalkopíritet, szfaleri-

tot, termés-rezet, malachitot és aznritot írtak le eddig. 2
' A vizsgálat

alkalmával az enargit — mint az reá egyébként is jellemz — élénk

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1931. évi október 7-i

szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesell-

schaft am 7. Október 1931.
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interferencia szín volt: rózsaszín-narancssárga, a másik helyzetben

pedig zöldeskék. A kioltásai határozottak. Fehér fényben vizsgálva

fí j
= 0.26, fí a 0.24. Az enargit közt alárendelten poliszintótes

ikres összenövés egyéneket is lehetett megfigyelni. Forrasztócs

eltt Sb-t nem lehetett kimutatni, As-t ellenben igen, így ez az enar-

git luzonit változata.

Ugyancsak az enargit közt, mint másodlagos elegyrész ereket,

helyenkint foltokat képez covellin-t sikerült felismerni. A eóvellin

.,pleochróssága“ szembetn Re fehér, Ro sötétkék. Kioltásai + niko

lók mellett határozottak. A épvei lin eddig nem volt ismeretes Recsk
rl. A pirit idiomorf kristályóikban vagy korrodált halmazokban
jelenik meg az enargitban. A xenomorf halmazokban feltn piritet

gyakran kvarc szegélyezi. A successió szerint tehát a pirit az enar
gitnál fiatalabb.

A Mátrahegység egy másik vontjáról. Gyöngyösoronzi határú

bán lev kutatásokból szfalerit-galenit tartalmú kvareos-telérbl

származó mintát vizsgáltam meg. A szfalerit szabad szemmel tekintve

barna, megszokott, szürke interferencia színével tnik, melyet olykor

bels reflexió zavar meg. Egybefügg egyéneit ritkán pirit- és kalko-

pirit erek járják át. A vizsgált mintában a szfalerit az uralkodó érc.

A galenit idiomorf, helyenként darabokra hasadt, ami tektonikus

erk hatására utal. A galenit mint ér járja át a szfaleritot, tehát

annál fiatalabb kepzdés. Az ércmintát Pánté Dezs fbánya-
tanácsos úr volt szíves átengedni.

A Börzsönyi-hegység számottevbb ércelfordulásai a hegység
nyugati részén vannak. A nyugati rész északi határán a Huszár
hegyen, valamint a Csóványos csoportjában, a Miklós bérc oldalában

továbbá a déli végén, a Márianosztrai Csakhogyen hematit, a középen
Bányapuszta körül a már régóta ismert szül fids ércelfordulások
találhatók. Ezekkel legutóbb bányageológiai szempontból Liffa
Aurél dr., Vitális István dr. és megbízásából Din dn
János bányamérnök, tanársegéd foglalkoznak. A Miklós-bórc
oldalában nyirok között található 0—7 mm hosszú. 2—3 mm széles

hematit kristályok, valamint a Csákhegy, Feketebánya biotitos

hipersztéu-amfibol, andezit padjai közi fennöve található, 2—3 min
lenntt táblás kristályok, ij elfordulások. A Huszár-hegyi hematit
közül egy megfelel táblás kifeildéifíí kristály (0 0 0.1) lapján (me
l.vet csiszolni sem kell) fehér fényben R= 0.297 értéket lehetett
megállapítani.

A szüli ids érceket egyrészt a Kovács-patak, másrészt a Kuruc
patak egyes pontjain még 1928 nyarán Ecker László, dr. S I a r-

k e r József és dr. Weszelszky L á s.z.l,ó és 1929 szén B a dics
Kálmán társaságában gyjtöttem. A vizsgálat alkalmával kitnt,
hogy pirit, markaz.it,* pirihotin,* melnikovit-pirit,* kalkopirit,* borait,
galenit, íetr.aedrit és szfalerit2 van jelen az ércek között. A pirit

A * gal jelöltek eddig ismeretlenek voltak e vidékrl.
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vagy önállóan, idiomorf kis kristályokban található a zöldkövesedett

dócitban vagy a többi érc között xenomorf módon. Olykor anisotróp

magatartású. A Kovács-patak, Kuruc-patak és -bérc, valamint
Oltói k-patak dácit jóban, illetve andezit jóban gyakori elegyrész.

A fenntt kristályokon { 210
)
ismerhetk fel. A markazit jóval rit-

kább a Kovács-patak ércei között található. M. a. anisotrópiája révén

lehet megkülönböztetni a pirittöl. A pirhotirt, illetve a melnikovit-

}>i ri tét kiséri. A pirhotin gyakori a Kovács-patak ércei között.

Szabadszemmel tekintve tombakbarna szín, ni. a. rózsaszín. Élénken
anisotróp, ritkán poliszintétes ikrei is jól megfigyelhetk, R —
0.230—0.257. Szegélyén gyakran varratszeren szétszaggatottak,

fogazcttak, a meddbl kvarc és kalct tölti ki és rzi meg a szerke-

zetet, amely tektonikai hatásokra utal. Egyes pirhotinokban apró

g'ilenittörmelék helyezkedik el páros sorokban, rendekben.

A rnehákovit-pirit részben kristályosodéit FeS 2 . Össze-

té telét iletleg meg kell jegyezni, hogy csekély As-t is tartalmaz és

hogy S feleslegben van. Szabad szemmel tekintve a mi esetünkben a

piritnél sötétebb árnyalatú (barnás), csiszoltál! jellemz zónás-sávos
szerkezet tnik el. Fizikai tulajdonságai egyébként eltérnek a pirít

sajátságaitól: keménysége kisebb, így könnyebben csiszolható és

fényesíthet. R = 0.39—0.42. Isotróp, gyenge, alig észrevehet anizo-
trópiáját bizonyára a finoman betelepült kaiéit okozza. A mikro
kémiai reagensekkel szemben kevóshbé ellenálló, mint a pirít. így
HNO már 2' után megtámadja, a finom, apró szemek megfeketednek.
HCl ugyanannyi id alatt hasonlóan hat, FeCl 3 , IvCN nem támadják
tneg. Megjegyzend, hogy a melnikovit-pirit mellett gyakori a mar-
kazit. Kovács-patak tárnáiból származó szüliids ércdarabok közt

találni. A kalkopirit vékony erei keresztülszövik a pirhotint, néha

poliszintétes iker összenövés íí egyénei is föl ismerhetk, ismét más
esetekben a telérekben idiomorf kifejldós. Fehér fényben vizsgálva

telt, sárgaszín, fényvisszaverdési együtthatója, R = 0.300—0.27. A
vékony ereket gyakran szakítják meg apró törések, melyek — akár
a pirhc,tinnál az említett varratok — a kiválás utáni tektonikai

hatásokra utalnak. A megvizsgált minták a Kovács-patak és Kuruc-
patak feltárásaiból valók voltak.

Mint nagy ritkaság, bernit is került el, kékesszürke szín, iso-

tróp magatartás jellemz reá. (Kovács-patak, Kuruc-patak.)

A tetraedrit ritka, táblás kristályain Pav lov its St. úr szíves

segítsége folytán a következ értékeket kaptam: fehér fényben

R 0.300, monochrómás fényben 465 1 P = 330, 590 X R =0.318,

670 X R ~ 0.312. A tetraedrit diszperziója normális.

A szfaleritben sok kalkopirit zárványt lehetett észlelni szabály-

talan elrendezdésben. A ga lenit nagy fényvisszaverdési készsége,

tiszta fehér színe folytán ismerhet fel.

Eplény és Úrkút érceit
3 vizsgálva mindenekeltt ki kell emelni

a nagy hasonlóságot, mely a két elfordulás ércei közt mutatkozik

s amit az azonos geológiai viszonyok magyaráznak. Az els ízben

megfigyelt pszilomelán és polianit mellett legutóbb az Bplénybl,
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Földvári A. dr. gyjtésébl származó mintákban az említetteken

kívül: m nganit braunit és pirolusit i slen m. A behatóbb vizs

gála ( a psilomelán durván szemcsés részletét a psilomelán

Finomabban szemcsés, rostos változata fogja közre. Mindkét változat

isotróp. HNO;,, HOL, H..SO, megtámadta. A manganit 1—2 mm nagy

ságú kristályai a psilomelán közbezárta üregeikben már szabad

szemmel is felismerhetk. M. a. a minták tanúsága szerint gyakori,

+ nikólók mellett határozottan anisotróp. sárgás és rózsásainárnya-

latú fehér interferencia szín. (0111 szerinti ikrei, valamint (110)

szerinti basadas nyomai szembeötlk, Több helyt lehetett a pol ián itta

való átalakulás foltjait felismerni.

Braun it pz-ürkcsbaium—szürkéskék, eléggé anizotrop érc, ti*

kán iker kifejldésben, psilomelán közt fordul el, abból képzdött.

A pirolusit halmazokat finom szemcsés szerkezet, igen élénk fény

. v-dési kés? 1 iellemz Mi l< <

1 mgánércek alacsony

hmérsékleten képzdnek szedi menta ció révén.

# # *

Es wurden sodimentogene und snlfidische Erze aus Ungarn

untersucht! und beschrieben. An dem Erz von Rudabánya (No-IIn-

garn) hat Verfasser den Paragenesis von Galenit, Zinkblende, Pyrit,

Chalkoipyrit und Tetraedrit festgestellt, In dem Mangánéra dér

Grube bei Eplény (Bakony-Gebirge) beobaohtete Verfasser nebst

den lierrschenden Psilomelán und Pyrolusit noch Manganit, Braun it

und Polianit. Aus einem Gangstück von Gyöngyösoroszi (Mátra

Gebirge) wurde als Haupterz Zinkblende bekannt gemacht, ausser

dem konuten noch Galenit, Pvrit und Cbalkopyrit festgestellt wer-

den. lm Enargit-Erz von Recsk (bei Párád Mátva-Gebirge) beobach-

f.ete Verfasser noch Pyrit und Covellin. — Tm Börzsöny-Gebirge
(uördlieh etwa 50 Km von Budapest) entdeckte Verfasser neue
Hám-Mii Vorkommnisse. In den vererzíeo Stiickeu dér propylitisier-

ton Paci te und Andesite wurdeu Pyrit, Mnk mit, Melnikovit-Pyrit,
Pvrrhotin. Cbalkopyrit Bernit Zinkblende, G ’len.it und Tetraedrit
aefunden und untersucht.
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ADATOK A VÉRTES- ÉS BAKON'YHEGYSÉGI FDOLOMIT
FAUNA.)ÁNAK ISMERETÉHEZ,

írta: Kutassy Endre dr.*

BEÍTRAGE ZR KENNTNIS DÉR FAUNA DES NORISCHEN
HAÜPTDOLOMITES IN UNGARN.'

Von A- Kutassy.**

A Vérteshegység fels triászkor! fdolomit lerakódásaiból ez-

ideig csak a hegység déli részérl, Gánt és Csákberény vidékérl
ismertünk nehány Megalodus fajt. Az elmúlt év folyamán egy új

lelhelyen, amely a Vértes É-i részén, Fels-Galla határában van, a

Csákány-puszta mellett fekv Nagy-Csákányhegy kfejtjében igen

érdekes' és szép faunát gyjtöttem. A Nagy-Csákány fdolomitjának
faunájában a legfontosabb szerep a Mega ludasoknak jut, melyeknek
sorában leggyakoribb egy új faj, a M. a mplus. Ez a faj az embrio-
nális alaktól kezdve hatalmas, kifejlett példányokig minden nagyság-
beli változatban megtalálható és rokonságbeli kapcsolatait tekintve

legközelebb áll a M. seccoi Pa r. fajhoz. Úgy a többi Megalodus-iaj,

valamint egyéb alakok is kivétel nélkül a fels triászra utalnak s

paleogeográfiai kapcsolatok szempontjából szorosan hozzákapcsolják

a Vértes fdolomit faunáját a Bakony, az Alpok és Szicília fdolomit-
faunájóhoz.

A veszprémi Aranyos-völgy ismert Megalodus-lelhelyérl egy
igen szép megtartású Megalodus columbella Guenib. példányt

gyjtöttem. Ezt a fajt eddig csak egyetlen lelhelyrl ismertük, és

pedig az Északi Alpokból Hallshitt vidékérl a karni emeletbe tar-

tozó hallstatti mészk-lerakodásokból.
* # %r

Die obertriassischen Ilauptdolomit-Ablagerungen sinti im Unga-
rischen Mittelgebirge vöm Budaer-Gebirge über das Vértes- und
Gereese-Gebirge bis zum Bakony allgemein verbreitet. Diese Ablage-
rungen scbliessen sich sowohl in petrographi.-chér. Avie auch pahi-

ontologischer Hinsiclit den alpinen Hauptdoloinit-Ablagerungen
eng an

.

Aus dem Hauptdolomit des Vértesgebirges wurden bisher nur
vöm siidlichen Teil des Gebirges, aus dér Gegend von Gánt und
Vértessom lyó einige Megalodonten-Ártér in Taegers Werk (Taeger:

Die geol. Verli. d. Vértesgebirges. Mitteil. aus d. Jahrb. d. kgl. ung,

Geol. Alist. Bd. XVII. Budapest, 1908.) liekannt gemacht. Die von
ilim bestimmten Arten sind mit den Megalodonten des Bakony und
dér Alpen identisch. lm letzten Jahre ist es mir gelungen, an cinem

neuen Fundort’ im nördlichen Teil des Vértesgebirges, umveit von

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évi március i-i

szakíiléséu.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellsohaft am

1. Marz 1933.
1

Teli spreche llerrn Priv.-Doz. Dr. St. Gaál meinen bestén Dank

aus, dér midi auf diesen Fundort aufmerksam gemacht hat.



Die Fauna des norischeu Hauptdolomites in Ung'am 13

Fgls-Galla, im Steinbruche des Nagy-Csákányberges eine, im Gegen-

sitz 711 nndérén Hauptdeilomií-Faurién relatív reiche Fauna z

u

saruméin. In diesel* Fauna sírni ausser Megalodonten auch andere

Arten sebr bániig. Aus dem bis jetzt gesammelten Materiül bestimmte

i(*b folgende Arten:

Megalodus amplus n. sp., M. amplus n. var. rotundata, M. hungu-

ricus n. sp., M. guembeli Stop p n. var. inaequiumhonata, M.
complanatus Guemb. var. segestana Di Stef., Myophoria inaequi-

costata Hitt n., Pleuromya loeschmanni Frech, Schaffhautlia efr.

cingúla fa Stopp., Myoconeha sp., Turritella saxorum Kok., Telié

ria sp.

Aní eine ausiiihi liche Betrachtung dér stratigraphischen Resul-

tate, \velche,auf Grund dér,Fauna erzielt werden könnten, muss iob hier

- wegen dér beschrankten Grenze meiner Arbeit — verziebten, soviel

muss icli aber doeh bemerken, dass sowobl die bisberigen Fundorte

dér bis .jetzt bekannten Arten wie ancb die verwandtsebaftliehen

Heziebungen dér neuen Arten auf die norisebe Stufe himveisen und
dass vöm palaogeograpbiscben Cesiobtspunkte dicse Abbigeruugen
mit denen (les Bakony, dér Alpon und Sizilicns in engem Zusammen-
bange stehen.

Aus dem slidlicben Teil des Vértesgebirges, von dér Umgebung
von Gálit, aus dem von Hcrrn Ing. T. v. Gedeon gesammelten
Materiül babé icli eine kleine Megalodonten-Fauna bestimmt, die zu

den selben stratigrapbisehen und palaogeograpbiscben Seblussfolge

rungen fiibrte. leli babé von liier die folgenrlen Arten bestimmt:
Megalodus triqueier W u 1 f. var. pannonica Frech, M. friqueter

W u II. var. dolomittal F re eb, M. hurtgaricus n. sp., M. pértesensis
n. sp., M. böckhi Hoern.

Die Hauptdolomit Fauna des Bakony wurde mit einer interes

santen Fönn bereiehert: lm Aufseblusse des Veszpréméi* Aranyos-
Tales, an einem wunderbar reiehen Mega lödön ten-Fundorte des

noriseben Hauptdolomites, babé icb ein sebr gut erhaltenes Exemplar
von Megalodus columbella Hoern. gesammelt. Das Vorkominen
dieser Art isi sebr wielitig, indem sie bisber nur aus dér karniseben

Stufe von Hallstatt bekannt war, u. z*\v. nicbt aus dem Hauptdolomit,
sondern aus rler Fazies des Hallstátterkalkes. Die bisherigen iniga

rischen Funde bezeugen, dass die obertriassischen Schichten des Unga-
rischen Mittelgehirges ciné viel reichere Fauna liefértén, a/s die

gleichen Schichten dér Alpen, trotzdem dér Hauptdolomit in den
Alpen eine viel grossote Oherflache herleckt. Die Ursache dieses

Umstandes isi dórin zu suchen, dass die unga rischen Hau pidolomit

-

Ablageru ngen durch Steinhrüchc viel besser aufgeschlossen sind, ids

die gleichen Ablageru ngen dér Alpen. Dieselben Verhaltnis.se gelten

auch im Falle dér Dacbsteinkalk-Ablagerungen, indem diese noch
an kehiem Fundorte dér Alpen ein so reiches Matériái ergaben, wie

in dér Uingelning von Budapest. (A. Kutassy: Beitrage zr Strat. u.

Pál. d. alp. Trias in d. Fing. v. Budapest. Mitteilungen aus d. Jalirb.

kgl. ung. Geol. Alist. Bd. XXN ii. Budapest, 1927.)
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PALÁONTOLÓGISCHEE TEI L.

Megalodus amplus n. sp.

Taf. I. Fig. la—e.

Diese nene Art komin t am haufigsten im Bteinbrueli des Nagy-
Csákányberges vor. Es siud sowohl n.m* einige cm grosso, wie aueji

riesengrosse Exemplare zu finden. Auf den ersten Blick seben wir

die nahe Verwandschaft zwischen M. amplus und M. seccoi P a r.

Es sind aher wichtige U ntergibliiede vorhanden, velbe die Trennung
dieser zwei Arten unbedingt berechtigen.

Von den auffallén d ungleiclien Ivlappen ist die linké Klappe
sowobl in ihren Pimensioien, wie aucli betreffs dér Einrollung des

Wirbels überwiegend. Wahrend die rechte Klappe verhaltnismassig
flach und sehr breit ist, und sowohl mit ihrem vorgestreckten klemen
Wirbelzapfen, wie aueh mit dem steil herabfallénden Hinterrand
und dem, am liinteren Teil síeli kaum aufwárts biegenden Unterrand
an eine phrygisehe Kappe éviimért, ist die linké Klappe sehr stark

gewölbt und zeigt mit ihrem machtigen Wirbelzapfen — welcher sieli

zuerst gégén die Scihlossplatte und dann an seinem Ende auswarts
biegt — besonders von dér arealen Seite gesehen, eine Diceras-ahn-

liehe Wirbelbildung. Die Muskelleisten sind — wie bei M. seccoi -

sehr breit, a bor seieht und sind von dem übrigen Teil dér íSchale nicht

getrennt. Wahrend aber bei M. seccoi dér Übergang von dér Vertie-

fung dér Muskelleisten zu den lateralen Teilep ein gradueller ist, falit

dér Seitenteil bei dieser Art steil lierab und so, dass zwischen Seiten-

teil und Area.1 kanté eine tiefe Búeht en tstelit. Eine Area ist an dér

linken Klappe •— ebens wie bei M. seccoi — nicht vorhanden, an dér

rechten Klappe dagegen ist sie stark entwiekelt und sehr breit.

Die Lunula beidér Schalen ist sehr breit und tief, an dér linken

Klappe natürlieh stárker entwiekelt, als an dér rechten. Dér Muskel-

eindruck ist verhaltnismassig Idein und fiúdét sieli vor und unter

dér Sclilossplatte, ahnlich, wie bei M. seccoi.

Da die linké Klappe von hínten gesehen stark gevölbt ist, steht

diese Art dér Yarietat M. seccoi P a r. var. baconica vicl naher, als

dér Art M. seccoi Pa r. Die Wölbung dér Klappe ist alier bei dieser

Varietat nicht so stark und vor allém fehlt die tiefe Buciit.

Die Dimensionen sind folgende:

Hbe (rechte Klappe):

„ (linké Klappe):
Dióké
Breite (rechte Klappe):

I.

220 mm
275 „

240 „

230 „

[I.

190 mm
235 „

185 „

190 „

III.

185 mm
220 „

180 „

190 „

Die Sclilossplatte und die Zah-ne sind bei keinem Exemplar
erhalten geblieben, dagegen sind sie teilweise bei einer spater zu schil

dernden Varietat zu finden. und diese erhalten gebliebenen Teile

zeigen eine grosse Ahnlichkeit mit M. seccoi. Die Art-Merkmale sind

bei den jiingsten Exemplaren ebenso pregnant, wie bei erwaehsener
Formen. Die Ivlappen sind, wenn wir aueh die rössé dér einzeiuen

Exemplare in Betracht nehinen, auch bei den jugendli clien Exem-
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plaren nicht flacher und die hintere Buciit dér linken Klappe tritt

auch bei den embryonalen Fimen ebenso soharf liervor.

Es war bi-sher noch von keiner Fim dér Megalodus seccoi-

Gruppe ein Sehalenexeinplar bekannt und eben deshalb ist dér

Umstand sehr wichtig, dass e.s mir gélungen ist, zwei Exemplare in

dér Weise zu praparieren, dass die Scliale in dér Gegend des Wirbels
dér linken Klappe vollstandig erlialten blieb. An diesen Exemplaren
ist es zu beoba eliten, dass wahrend dér Wirbel dér linken Ki . p (>e des

Steinkerns sich zuerst einwárts und dann vorwarts biegt, dér Wirbel
des Schalenexemplars auswarts gebogen und eingerolit ist. Das Mass
ler Einrollung ist etwas starker, als bei den Schalenexemplnren von
M. tofanae und die Spitze dér Wirbelzapfen biegt síeli nielr so we;t

auswarts, wie bei dér genannten Art. Die Schalenschieht über dér

Lunula ist verháltnismassig dick und so finden wir statt dér tiefen

und breiten Lunula des Steinkerns am Sehalenexeinplar nur eim
selír seichte Lunula (Sielie T. 1. Fig 5e.) Leider, ist kein SchaJen
exemplar von dér reehten Klappe vorhanden.

An einigen Teilen ist auch die Verzierung dér Sehalen erlialten

geldieben, welche grobe, kon zentrische Zuwachsstreifen aufweist.

Mpx/aiodus nmplus Tv u t. n. var. rotundata.

Taf. II. fig. 3 a—b.

Diese Varietiit kommt mit dér Grundform zusammen in vielen

Exemplaren vor. Die Art-Merkmalé sind vollstandig iibereinstim

merni, dér Unterscbied ergibt sicb nur in einigen Ziigen. Dér erste

wiclitige Unterscbied bestebt darin, dass die reclite Klappe dieser

Varietat abgerundet ist, wabrend sie an dér Grundform an eme
plirygische Kappe erinnert. Zweitens reiclit dér Wirbel dér recbten

Klappe von M. nmplus über die Lunula dér linken Klappe liinaus,

wogegen dér Wirbel dér reehten Klappe bei dieser Varietat nicht

den Rand dér Lunula dér linken Klappe erreiclit.

lm Zusammenbange mit dér Bespreohung dieser Varietat muss

icb auch die charakteristischen Merkmale von M. scccoi Pa r. fest

stellen, indem bei dieser Art eine ahnliche Variierung, v ie bei .1/.

:mplus zu bemerken ist.

Die reehte Klappe des Grundtypus von Megalodus seccoi

(Parona C. F.: Contributo allo stúdió dei Megalodonti. Atti d. sec.

Ital. di se. unt. V. XXX. T. V., VI. u. VII Fig. 1—4 (5—6, excl,) ist

abgerundet. Dieselbe Form kommt ausser Lombardién noch in

Sizilien und auch in Ungarn, im Bakony- und Vértesgebirge vor

lm Bakony aber ist neben dcm Grundtyp mit elér abgerundeten recli

ten Klappe aucli eine andere Varietat sehr haufig, dérén reehte

Klappe stark verlángert ist und welche sclion Hoernes (Z. Kenntn.

d. Megalodonten a. d. oberen Trias des Bakony. Földtani Közlöny.

1898. p. 173. (ung. Text. p. 145.)) erwahnt und abgebildet hat. Diese

Form unterscheidet síeli von dem ebeiüla p. 140. Fig. 1. abgebildeten

Grundtypus sowohl in dér starkeren Wölbung, wie auch in dér ver

langerten Form dér reehten Klappe, und so miissen wir diese, als



16 Kutassy Endre

Megálodus seccoi Pár. n. var. baconon
von dér Grundform trennen.

Ebenso berechtigt ist die Trennung von dér von Di Stefano
a us Sizilien beschriebenen M. seccoi var. subquadratigularis. (Di

Stefano: La dolomia princip. di Palermo. Pál. Ital. Vol. XY1II )

Die von Frech ebenfalls aus dem Bakony beschriebene M. seccoi

var. angulata (Frech: Die Leitfoss. d. Wexfenc-r Schichten etc.

Result. d. wiss. Erforsch. d. Balatonsees Pál. Anhang II. T X. Fig.

4a—c.) hat mit M . seccoi nichts zu tun; sie muss unter dem Namen

Megálodus angulatus (Frec h)

als eine neue Art aufgefasst werden.

Ein ausführlicherer Beweis des oben gesagten wird in meiner
Megalodonten-Monographie kommén.

Bei einer weiteren Besprechung von M. a-uplus var. rotmidata
muss ich noch erwahnen, dass bei einem Exempbtr aucli dér vordere
Teil dér Schlossplatte erhalten geblieben ist. An diesem ist zu bemer-

jen, dass síeli dér Hauptzahn dér grösseren linken Klappe — ebenso,

wie bei M. seccoi — vor dem Hauptzahn dér kleineren linken Klappe
in eine Zabngrube fiigt. Oh dér Hauptzahn dér linken Klappe auch
bier geteilt ist, odcr nicht, isi niclit nachweisbar. Ebenso können vir

die Form und Lage dér Seitenzáhne nicht feststellen.

Megálodus guembeli S t o p p. n. var. inaequiuwbonata.
Ausser M. amplns und M. amplus var. rotundatu konnut in

dem Dolomit des Xagy-Csákányberges noch eire riesige Form vor,

welclie nur wenig ungleic be Klappen hat. Diese Form stimmt mit

dér von D i Stefano 1. cit. Taíel X. Fig. 1., 2. beschriebenen voll

standig überein.

Die riesigen Exemplare weisen mit ihrer ausse ordentlich

hohen Lnnula, ihrem steilen Hinterrand und kamu sick aufwarts
biegenden Unterrand allé charakteristischen Art-Merkmale von
M. guembeli Stop p. klar auf.

AYabrend aber die Grundform durch lángé AYirbelzapfen be-

zeichnet ist, sind die Yv irbelzapfen bei dicsen Fimen ebenfalls

hervorgestreckt und gerade, aber kurz. Überdies sind die Schalen dér

Grundform gleich gross, wogegen die linké Klappe bei dicsen Exem-
plaren etwas grösser als die rechte ist und diescs Merkmal kommt
sowohl in dér Breite dér Area, wie auch in dér Dicke dér Wirbel
zapfen zum Ausdruck.

Die Lnnula ist a nsserordentlich hocli und breit, dagegen aber
sebr seicbt und ist sowohl bei den in Sizilien, wie auch bei dem
Yertesgehirge gesammelten Exemplaren gégén dem Sleitenteil mit

diókén Mantel-Gef(issen begrenzt.

Die Scbale ist an den Seitenteilen meistens erhalten geblieben,

ausserordentlich diinn, sie weist feine, konzentrisclie Zuwachsstreifen
und stellenweise grobe, breite Rippen auf, welclie mit den Zuwachs-
streifen parallel verlaufcn und auch am Steinkern gut zu bemerken
sind.

Auf Grund dér obigen Merkmale ist die Trennung sowohl dér
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erwáhnten sizilianischen, wie aueh dér ans dem Véríesgebirge

beschriebenen Form von dér Grundform bereehtigt.

Megalodus vértesensis n. sp.

Taf. I. Fig. 2a—c.

Kleine, ungleichklappige Fönn, dérén Scbale in dér Querrich-

tung stark verlangert ist. Die linké Klappe hat eine stárkere Wöl-
bung; dér Wirbel ist scliwach hervorragend und biegt sieli einwarts.

Die rechte Klappe ist flaelier, mit abgestumpftem Wirbelzapfen.
Dér Unterrand biegt sieli sowohl arn Ilin térén wie am vorderen Teil

stark auf. Die Area ist spiclit, an dér linken Klappe breiter als an
dér rechten.

Diese Art erinnert mit ihrer verlangerten Form an jüngere

Exemplare von M. carinthiocus Hauer, die stark unglciclie Ent-

wicklung dér Wirbelzapfen aber und besonders die Einrollung des

Wirbels dér linken Klappe trennt sie soharf von dér genannten Art.

Diese Art kann auch noch mit M. angulatus (Frech) A/, seccoi

Pár. var. angulata Frech vergliehen werden, dérén Form aber

nielit .só verlangert und bei dér auch die Einrollung dér Wirbelzap-

fe'ií ganz verschieden ist.

Yorkommen: Norischer Hauptdolomit von Gánt. Bis jetzt in 2

Exemplaren bekannt.

Megalodus hungaricus n. sp.

Taf. II. Fig. 4a—c.

Die Scbale ist ungleichklappig; die Art steht M. complanatus
G u e ni b. nalie. Dér W irbelzapfen dér linken Klappe biegt sieli gégén
die Schlossplatte dér dér rechten Klappe ist aber hervorgestreckt.
Ein sehr charakteristisehes Merkmal besteht im Vorliandensein einer
seichten Furche an dér Grenze des Randes dér Lunula und des
Seitenteiles. Dér Hinterrand ist síeiler, als bei M. complanatus und die
hintere Muskelleiste ersciieint arn Steinkern als eine starkere
Furche.

Die Area dér linken Klappe ist viel breiter und gégén den
Seitenteil von einem scharfen Rand begrenzt, wáhrend dér Areal-
Rand von M. complanatus abgerundet ist. Dér Schlossrand ist gebo-
gén, wie bei M. complanatus, die Zahrp sind unbekannt.

Vorkomimen: Gánt und im Steinbruche des Nagy-Csákányberges
in je 1 Exemplar.

Megalodus columbella II o e r n.

Taf. II. Fig. la—c.

Literatur: Diener: Lamellibranehiata triadica I. (Foss. Cat. I.

pars. 19. pag. 20(1.)

Diese charakteristische Form des Hallstatterkalkes war bis jetzt
nur ans dér Umgebung von ITallstatt bekannt und eben deshalb hat
die Tats ebe ein besonderes Interessé, drss es mir gekingen ist, aus
dem .Hauptdolomit des Bakonygebirges, in dem Veszprémer Aranyos
Tál ein gut gehaltenes Exemplar einzusamaneln. Dieses Exemplar
kam in dér Gesellschaft von M. seccoi, höckhi, laczkói etc. vor.

2
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Die ArLMerkmale treten — wie aus dér Abbildung ersichtlieli

- so deutlich liervor, dass die Identitát unzweifelhaft ist.

Myophoria inaequicostata Bittn.
Taf. I. Fig. 3a—b.

Literatur bis 1923: Uiener: Lamellibranchiata triadica p. 172.

(Foss. Cat. I. pars. 19.)

bis 1932: K utassy: Lamellibranchiata triadica II.

p. 372. (Foss. Cat. I. pars. 51.)

Dicse weltverbreítete Form kommt im Dolomit des Nagy-Csá-
kánybergcs sehr liaufig vor. Meistens sind nur Steinkeme erhalten ge-

blieben und die Verzierung dér Scbale kann nur in Abdrüeken unter-

sucb.t werden. Aus den Abdrüeken sind aber vollstandige Abgüsse
herstellbar. Die Merkmale dieser Abgüsse stimmen vollkomimon mit

den genauen Dalén von B i 1 1 n e r überein. An einzelnen Exemplaren
sebein! die Area etwas enger zu sein, die übrigen Merkmale sind aber

so vollkommen übereinstimmend, dass diese einzige, unwichtige Ab-
weiekung — welche sicli auch duroh nachtrágliche Wirkungen er-

klaren liesse — niclit zr Trennung bereehtigt.

In Ungarn war diese Art bis .ietzt aus dér karniseben Stufe des

Bakon ygebi rges und aus dem noriseben Hauptdolomit des Gerecse-

gebirges bekannt.

Pleuromya loeschmanni F re eh.

Taf. II. Fig. 2.

Literatnr: 1904. Frech, F: Neue Zweischaler a. d. Bakonyer
Ti ias p. 50. Textf. 7G—77.

Diese eharakteristische Form des Hauptdolomits des Bakony-
gebirges komimt auch im Hauptdolomit des Nagy-Csákányberges vor.
Dié aus dem Vértes gesammelten Exemplare sind betrachtlich grös-
ser, als die aus dem Bakony. Es ist kamu möglieli, ein besser erhal-
tenes Exemplar zu fiúdén. Auf Grund einiger eharaekteristischer
Merkmale aber ist die Identitát unzweifelhaft. Die Vorderseite ist

sehr kurz, steil herabfallend, die Hinterseite stark verlángert, die

Area seieht vertieft Dér Seitentcil ist untén konkav ausgebuchtet.
Eine neue Verwandte dieser Art ist noch Pleuromya infida, eine
Art, die aus dem Hauptdolomit Siziliens von I) i S t e f a n o beschrie-
ben wurde.

Turritella saxorum Kok.
Taf. I. Fig. 5.

Literatnr: 1897. Kokén, E.: Die Gastropoden dér Trias um
Hallstatt i). 84. Fig. 7a., 7b, und 10.

Die Art war bis jetzt nur aus den norisehen Sehiohten dér Hall-
státterkalk-Fazies bekannt. lm Hauptdolomit des Nagy-Csákányber-
ges ist sie sehr liaufig, in meiner Sammlung kommt aber kein ein-

ziges vollstándiges Exemplar vor, nur die Abdrüeke dér embryonalen
Gewinde. Diese Abdrüeke aber — wie es in dér Abbildung zu seben
ist — zeigen vollstándig die charakteristischen Querrippen, so dass
die spezifische Identitát unzweifelhaft festzustellen ist.

Auf Grund dér Abbildung dér Miindung in Koken‘s Figur 7b
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ware dies© Art elior in die Gattung Promathildia einzureihen, in dem
die Mündung garnicht Turritella áhnlich ist. Leider hat kein Exernp-

lar meiner Sammlung aus dem Vértesgebirge eine Mündung und so

kann ick diese Bemerkung nur hypotetisch mitteilen.

Telleria sp.

Taf. í. Fig. 4.

Die Gattung Telleria war bis jetzt in Ungarn nur von einem
Fundórt: aus dem norischen Dachsteinknlk von Budapest bekannt.

(Kutassy: Beitr: z. Stratigr. und Pál. d. alp. Trias in d. Umg. v.

Budapest, p. 1(!3. Taf. IV. Fig. 6a—c.). Die Art Zugehörigkeit ist

weder bei dér Budaer, noeh bei dér Vértesei- Form feststellbar. Das
genetisehe Merkmal komim t bei dér zurüokgebogenen Aussenlippe

stufigen Umgange und besonders dér zurückgebogenen Aussenlippe
zum Ausdruek.

Es sebein! sebr wabrsebeinlicli zu sein, dass die in dem Haupt-
dolomit des Nagy-Csnkánybérges vorkommende Form mit dér des

Budaer Daebsteinkalkes spezifiseh identiseh ist. Ob das wirklieh dér

Fali ist liisst síeli nicht entseheiden, indem die Exemplare sebr

sebleclit erhalten sind .Ébenfái Is wegen des solileebten Erlialtungs-

zustandes ist aucli keine neue Artbeschreibung möglieh.

TAFELEEKLÁRUXG.
Taf el T.

Fig. la

—

e. Megalodus amplus nov. ,sp. (Vértes-Gebirge)
Fig. 2a—e. Megalodus vértesensis nov. sp. „ „
Fig. 3a—

b

. Myophoria inaequicosiata B i 1 1 n. „

Fig. 5. Turritella saxorum Kok.
Fig. 4. Telleria sp. ind.

Taf el II.
Fig. la—c. Megalodus columbella Hoern. (Bakony-Gebirge)
Fig. 2. Pleuromya loeschmanni Frech. (Vértes-Gebirge)
Fig. 3a—b. Megalodus amplus var. rotundata nov. sp. nov. var. ,,

Fig. 4a—c. Megalodus huugaricus mov. sp. „

Die Figuren la—e auf Taf. I. und 3a—b. auf Taf. ll. sitid stark

verkleinert, die übrigen sind in nat. Gi-össe abgebildet. Die Originale

befinden sich im Museum d. Geolog. Instituts d. Pázmány Peter Univer-

sitat in Budapest.
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BUDAPEST SZÉKESFVÁROS GEOLÓGIAI VISZONYAIRÓL,
írta: Horusitzky Henrik.

DIE GEOLOGISCHEN VERIIÁLTNISSE DÉR HAUPT- UND
RESIDENZSTADT BUDAPEST.

Von H. Horusitzky.

IL*
A H old -utcai Vásárcsarnok. (V., Hold-utca 11.—13.)

A Duna-völgy egykori árterületén, a parttól alig fél kilométer-

nyire, a vásárcsarnok felépítése eltt, 1893-ban öl kutató fúrást vé-

geztek, hogy megállapítsák a hordképes talaj mélységét és megfigyel-

jék a talajvíz állásának átlagos szintjét. A kiegyengerett felszín a

Duna 0 pontja felett +9.14—9.43, átlag +9.30 m magasan van. (A
Duna ü-pontja az Adriai tenger színe felett 96 59 m+ * Innen csak
12.80—13.69 m, vagyis átlag 13.36 m-re fúrtak le. A Duna O-pontjálioz

viszonyítva e mélység, a Duna 0-pontja alatt, —3 65 —4.35 m, átlag
—4.09 m.

A terület felszínén törmelék-szemét terül el, amely 1.75—3.34 m
vastag. Átlagos vastagsága 2.38 m. A feltöltés alatt a Duna kevert,

iszapos hordaléka, az egykori term talaj, fordul el, amelynek szintje

a Duna 0-pontja felett +5.80—7.68 m-re, átlag 6.92 m-re fekszik. En-

Fig. 1. ábra. 1. a.-mediterrán agyag. -

Untermediterraner Tón. 2. Ka-
vics és homok. — Sehotter und Sand.

3. homokos iszap. — sandiger

Schlamm. 4. feltöltés. — Aufschüttung.

tv. talajvízszint. — Gruiul wasser- Spiegel.

Hosszúság — Mass dér Lángé: 1 cm =50 m

nek a vastagsága 0.88—4.64 m, átlagban 2.61 m. Ennek a fekü je homo-

kos kavics, lefelé haladva durvább kavics, amely a Duna 0-pontja

felett +2.99—4.92 m, átlag 4.31 m magasságban kezddik. A homokos-

kavicsos hordalék vastagsága 6.70—9.32 m, átlag 7 87 m.

Ez alatt közvetlenül az agyag terül el, az alsó mediterrán kékes,

* Az I. közlemény a Földtani Közlöny 1932. LXII. köteteben a 207

—

209. lapon jelent meg.- Die erste Mitteilung érsekién im Földtani Közlöny
'*932. Bd. LXII. ]). 209.

** Erre vonatkoztatom a következkben is magassági adataimat.
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kemény agyag fels része, amely az oxidáció révén sárgás, szürkés

agyaggá vált. Ezen hordképes agyag a Duna 0-pontja alatt —3.15,

—3.75 m, átlag —3.56 ni mélységben kezddik. Ebbe az alapul szolgáló

agyagba átlagban 0.50—0.60 m-re fúrtak le. Amennyire a fúrások

szelvényeibl megállapítani képes voltam, úgy látom, hogy az alap

felszíne északkelet—délnyugat i irányban lejt átlag 30—40“ alatt.

A kavicsos réteg vízzel telített, mégpedig a normális talajvíz-

állás mellett a víznívó a Duna 0-pontja felett +1.51—1 67 m, átlagban

1.60 m-re áll. A felszíntl számítva a talajvíz átlag 7.70 m mélységben
van.

* * *

S ilualionsskizze dér Markthulle in dér Hold-utca. Das
planierte Grundstück, auf dem die Markthalle V. Bezirk Hold-
utca 11—13. im einstigen Inundationsgebiet dér Donau erbaut wurde,
liegt durchsehnitt Uch 9.30 m ü. d. 0-Punkt dér Donau. Hier wurde
dér Untergrund mit mebreren Bohrungen durchsohnittlich bis 13.36

m sondiert. Die mittlere Máehtigkeit des auf dér Oberfláehe ab-

gelagerten Schuttes betrágt 2.38 m, darunter folgen 2.61 m s«hlam-
miges Geschiebe, dalin 7.87 m Schotter. Das Liegende des zuletzt

genannten ist dér untermediterrane Tón, dér im allgemeinen
3.56 m u. d. 0-Punkt dér Donau beginnt .Seine Oberfláehe falit

von NO gégén SW ein. Das Grundwasser steht hier bei +1.60 m
vöm 0-Punkt dér Donau, und — bei normáléin Wasserstand — durcú
schnittlich bei 7.70 m von dér Oberfláehe gemessen.

# * #

III.

A z Ü j pest i r a k p a r t (Dunapart, Margit-hidtól Ipoly utcáig).

A Margit-liídtól egészen az Ipoly-utcáig, a Duna és a Pozsonyi-
iit között 1885-ben 10 fúrást eszközöltek, amikor e terület még fel-

I öltve nem volt. Azóta a Duna ezen árterületét már feltöltötték, még-
pedig átlag 3—4 ni törmelékkel s így ez a rész jelenleg hozzávetleg
7 m magasan fekszik a Duna 0-pontja felett. (A szelvény 31. számú
fúrási adatait a Margit-hídi szelvényi közleményben fogom ismer-

tetni.)

Az egykori felszín a Duna 0 pontja felett 2.90—3.70 m, átlag 3.16

111-nyire van. A term talaj alatt, amely búmuszos, homokos réti

agyagból áll, apróbb kavicsos homok fekszik, ez alatt pedig a Duna
szürkés iszapja van. A Duna legfiatalabb hordaléka 0.25—3.75 ni,

vagyis átlag 238 m vastag. A Duna-hordalék közvetlen feküje homo-
kos kavics. Ez a Duna felett +2.93 m és a Duna alatt —1.57 m közötti

magasságban kezddik, átlagban a Duna felett +0.72 m-nél. A kavi-

csos réteg vastagsága 1.47—7.48 m, átlag 5.30 ni.

A hordképes talaj a kavics alatt lev alsó mediterrán sárgás,

majd szürkés-kékes kemény agyag, amely itt a Duna 0-szintje alatt

—3.04,—5.79 m, átlag 4.58 m-nél kezddik. Az agyag, amint a szel-

vénybl is látható, északkeletrl délnyugati irányban lejt, mégpedig
körülbelül 1000 m-es szakaszon, 3.04-tl 7 24-ig, vagyis 4.20 méterrel

esik, ami kb. 0 fok, 1.5 percnyi lejtésnek felel meg. Ebbe az agyagba



22 Ilorusitzky Henrik

1.60—6.42 m-t fúrtak bele. Az egykori felszíntl, a term talajtól,

számítva, a fúró 8.78- -14.33 m, átlag 1121 m-nyire hatolt le. Jelenleg
3—4 m vastag feltöltés miatt az egykori fúrás alja is mélyebbre
került.

Fíg. 2. ábra. 1. alsó mediterrán. — Untermediterran. 2. kavics és homok.

Schotter und Sand. 3. iszap. — Schtámm. 4. feltöltés. — Aufschiittu isr.

A 38. sz. fúrás 0—11 m mélységébl a következ kövületeket si-

került meghatározni:

Truncatulimi Dutemplei, d‘Orb., Cristellaria cullrata ,
Monti.,

Rotania Soldanü, d'Orb., és Echinus, tüske.

A 35. számú fúrás 10—12 in mélységébl: Cyclammina acut'dur

satu, Hantk.

A 43. sz. fúrásból, 10 m körüli mélységbl: Uvigerlua pygmaea,
d'Orb. Valamennyi alak mind az oligocénban, mind pedig a miocón-

ban megtalálható.
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Ettl a szelvénytl északra, az Újpesti sziget déli csücskén,

(V/63, számú fúrás) és tle északra, mintegy 500 m-nyire, ugyancsak

közel a Dunaparthoz (V.65. számú fúrás), az 1875. évben mélyesztett

fúrásból mindkét helyen kb. 9 m mélységbl, a megiszapolt anyagból

kikerült fauna a következ: Cyclummina aculidorsata, Hantk., (63.

sz. és 65. sz. fúrás.), Truncatulina Dutemplei, d.Orb., (63. sz. fúrás.),

Cristellaria cultrata, Mont)., (63. sz. fúrás.), Cristellnria arcutostri-

ata, Hantk., (63. és 65. sz. fúrás.), Cristellaria Wethcrellü, (63. és 65,

sz. fúrás.), Cristellaria gladius, Phil., (65 sz. fúrás), Uvigerina pyg-

maea, d'Orb., (63 sz. fúrás.), Nodosaria raphanistrum, L sp., (63 sz.

fúrás.), Clavulin a Szabói, Hantk., (63 sz. fúrás.), Spiroplepta cárinál t

d'Orb., (63 és 65 sz. fúrás), kopott Nummulites, (65 sz. fúrás.).

A kövületeket d r. S eh r éter Zoltán magy. kir. fgeológus

volt szíves meghatározni.

A talajvíz szintje, tekintettel arra, hogy a fúrások a Dunához
közel vannak, a mindenkori Duna-állás szerint ingadozik.

* * *

Situationsskizze und geologisches Profil des Újpestcr (pici i.

tvon dér Margít-Brüeke bis zr Ipoly-utca). Dieses Gebiet wurde erst

in neueren Zeiten nm 3—4 m aufgeftillt. Dic natürliche Oberflácbe
lag seinerzeit durchsehnittlieh 316 m ii. d. Q-Punkt dér Don au. Das
jiingste Geschiebe ist im Mittel 2.38 m, dér darunter folgende sandige
Sehotter 5.30 ni macii tig. Das Liegende dér schotterigen Sebicht isi

dér untermediterrane Tón dér durchsehnittlieh bei —4.58 in beginnt.

Es komimén in derseiben Fossilien des Oligozáns und Miozans vor.

Eine áhnliche Fauna kam auch aus den Bolirungen dér Újpestéi1

Insel zum Vorschein.

Das Grundwasser passt síeli liier — in Anbetracht dessen, dass
die Bohrungen in dér Nálie dér Donau niedergeteuft wurden -— dem
jeweiligen Wasserstand des Stromes an.

IV.

Kárpát utca és a v áci-ú l i vili a n y-t ele p. (V. kér. Kár-
pát, utca 31., 3?., 4t. és Váci-ál 76.-78. szóim.) (3. ábra.)

A címben jelzett területet két részre oszthatjuk. Az egyik a De
nához közelebb es terület, a folyam fiatal árterülete, amelyen a rá-

hordott szemetes törmelék átlag 4.60 m vastag, ezalatt 3.50 m vastag
az egykori talaj. A másik rész a Váci-út menti magasabb, ó-holocén

terület, kis Dunapart, mely széltl odahordott 2.50-3 00 m vastag Dir
na-homokból állott. Helyenként a felszín egyenetlenségeit szemét töl-

ti ki. Az egész téridét jeleneg már annyira kiegyengetett, hogy majd-
nem síknak vehet. A jelenlegi felszín a Duna 0-pontja felett +7.84
—8.54 m., átlag 8.18 m-nyire fekszik. A feltöltött rész a Duna által ki-

mosott, majd a Duna iszapos hordaléka által ismét feltöltött völgy,

amelynek egykori felszíne 3.50— 500 m-nyire magasan feküdt. Az
iszapos hordaléknak vastagsága 2.00— 4.00 m. Ez húzódott egészen az

említett ó-holocén partig. A part mellett van egy régi Dunaág, ennek
nyomai helyenként még most is megtalálhatók. Az erodált völgy az

iszapos hordalék alatti homokos-kavicsosi képzdménybe vésdött.
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amelynek felszíne a Duna 0 pontja felett kb. 1 m-nyire kezddik, míg
a parti részén 4 i.'O m n agm-s-' ;;ig terjed. A kavics komplexum vas

tagsága lent kb. 3 ni és fent kb G.50 ni.

A kavics és a felette lév iszap is talajvízzel telített. A villany

telepnél a normális talajvíz a Duna 0-pontja felett r3.95—3.84 in,

a Kárpát-utcánál pedig 3.50 m-re van. Az egykori Dünaágban-í sok

:
1 I. , r

-ÜTGK

Fig. 3. ábra. 1. mediterrán agyag. — Mediterránéi’ Tón. 2. kavics

és homok. — Schotter und Sand. 3. iszap. — Sohlamm. 4. feltöltés. — Auf-

schüttung. tv. talajvízszint — Grundwasserspiegel.

szór a felszínen áll a talajvíz, idszakos pocsolyát alkotva.

A fúrással csak a holdképes agyagig hatoltak, s így csak fel-

színének magasságáról szólhatunk. Ez az alsó-mediterránhoz soroz-

ható sárgás agyag a Duna 0-pontja alatt —1.5G, —2 48 m, átlagban
— 1.75 rn-nél kezddik, és kissé a Duna felé lejt. A szelvényen ábrázolt

fúrások az 1919. évben történtek.

Közel ehhez a területhez azonban, az Újpesti rakpart 1414. h. sz.

alatt lev Aezél féle frésztelepen, víznyerés szempontjából lefúrtak

egészen G0.03 m mélységig, végig a sárgás, majd kékes, kemény
agyagban, anélkül, hogy belle vizet kaptak volna. A fúrást abba-
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hagyták, s vizet csak a felette lev kavicsos rétegbl tárolnak. IG

az agyag állítólag a Duna 0 pontja alatt —4.(10 m mélységben kezd-

dik. Á fúrást 1010-ben létesítették.

Situationsskizze und geologisches Profil de,s Baugrundes dér

Elektrizitatsanlage. (V. Kárpát-utca 31, 37, 41 und Váci út 76—78).

Das im Titel bezeichnete, zr Zeit bereits durchsclinittlich 8.18 m
ii, d. Ü-Punkt dér Donau planierte Gebiet bestelit aus zwei Teilen,

namentlich einem niedriger gelegenen Inundationsgebiet und einem

altholozanen sandigen Teil. Dem entsprechend ergeben auch die

Bobrungen zwei verschiedene Bilder, solange sie den tragfesten Tón
niclit erreichen dér hier durchsclinittlich —1.75 in u. d. 0-Punkt dér

Donau beginnt. Die Oberfláche des Tons falit sanft gégén die Donau
ein. Unweit von hier, auf den Grundstüek Katast. No. 1414. wurde
eine Bohraiig bis 60 ni niedergeteuft, dér blaue Tón aber nicht durch-

stochen, so dass hier nur die über dem Tón befindliche sohotterige

Schieht das Vasser liefert, welches mit jenem dér Donau in Zusam-
menhang steht.

V.

A népszálló környéke (VI., Aréna-út 148—154. szám.)

kavics és homok. — Sehotter und Sand. 3. homokos agyag. — sandiger

Tón. tv. talajvízszint. — Grundwasserspiegel.

Hosszúság. — Mass dér Lángé: 1 cm=40 m.

A Váci-út, Aréna-út, Fóti-út és a Taksony-utca által közbezárt
négyszögalakú terület óholocén magaslaton terül el, melynek partja

a Váci-út cs a Visegrádi- utca között volt. Itt az eredeti térszín a

Duna 0-pontja felett 7.96—8.23 m, átlag +8.06 m magasan fekszik. A
term talaj barna homok, az altalaj pedig sárgás homok és sárgás
homokos agyag. Ezek összvastagsága 2.70—3 75 m, átlag 3.15 m. Az
alatta fekv homokos kavicsos hordalék a Duna 0-pontja felett +4.35
—5-26 m, vagyis átlag 4.95- nél kezddik, vastagsága pedig 6 28—7.08

in, átlag 6.64 m.

A kavicsos Duna-hordalék közvetlen fekiije a budapesti liord-

képes agyag, amely a Duna 0-pontja alatt —1.59, —193 m, átlag —1.75
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m-ben érhet el és amennyire a szelvénybl látható, az agyag felszíne

kissé a délkeleti irányban lejt. A fúrásokat az 1916. évben mélyesz
tették.

A talajvíz az akkori mérések alapján normális vízállásnál 3 90

m-nyire a Duna 0-pontja felett van. A felszínrl számítva a talajvíz

4.16 m mélyen áll, normális körülmények között.

A VÍ/34. számú mintából, azaz annak megiszapolt anyagából,
kb. 9.78—10.00 m mélységbl elkerült fauna dr. Schréter Zoltán
m. kir. fgeológus meghatározásai alapján a következ: Cyclammina
acutidorsata, Hantk., Truncalulina Dutemplei, d‘Orb., Truncatulina
compressa, Hantk , Cristellariu cultrata, Monti'., Rotálni Soldanii,

d'Orb.. Uvigerina pycfmaea, d'Orh, Nodosaria sp., Clavulina Szabói ,

Hantk., Spiroplepta carinata, d'Orb., Gaudryna siphonella, Ros.

Közlöm az innen néhány lépésnyire északra, a Nagyalföldi-utca

cs a Botond-utca sarkán, az 1875. évben mélyesztett sekély fúrásból

kb. 10—11 m mélységbl kikerült faunát is. A fúrás szánna VI/37.:

Cyclammina acutidorsata, Hantk., Truncatulina Dutemplei, d'Orb,

Cristellaria cultrata, Monti., Rotalia Soldanii, d.Orb., Bigineria cap-

racolus, d'Orb.

Az egyes alakok az eddigi vélemények szerint a Clavulina Sza-

bóid, Hantk. kivéve úgy az oligoeénban, valamint a miocénban is

elfordulnak. A fauna alakjainak százalékokban való kiszámítását

teljesen medd munkának tartom.

# * *

~ Situationsskizzc
:
und geologisches Profil dér Umgebung des

Volkshotel’s (Aréna-út 148—154.).

Das viereekige Grundsíüok liegt auf einer altholozánen Hbe,
durchjsehniíl licli -|-8.06 m ti. d- 0-Punkt dér Donau. Dér Obérbódén und
dér Üntergrund sind sandig, darunter folgt schotteriges Donauge-
schiebe. Die Gesamtmáchtigkeit dicsér Bildungen betrágt in Mittel

9.79 m. Dér darunter folgende tragfeste Tcn ist bei etwa —1.75 m u. d.

0-Punkt dér Donau zu erreichen. Aus einzelnen Bohrproben dieses

und des benaehbarten Gebietes kamen mehrere Fossilien zum Vor-

svbein, die mit Ausnahme dér Clavulina Szabói, Ii a n t k. sámtlich

sowohl im Oligoziin, wie a-pcli i,m Miozan vorkommen. Die perzentu-

clle Berechnung dér Formen dicsér Fauna ist meiner Ansicht nach

vo 1 1kinmén zweeklos.

Das Grundwasser bewegt sich liier unter normálén Umstánden
etwa 4.16 m unter dér Oberíiáclie.

VI.

A Békedéri rom. kai. templom. (Béke-tér és Országbíró

utca sarok.)

L.:'„A Béke-tér környékének bidrogeológiai viszonyai. Földtani

Közlöny, LV11I, p. 122."

’ * * *

Situalionsskizzen und geologisches Profil des Fundamentes
dér vöm. kaik. Kirche dm Béke-tér (VI. Bezirk, Ecke Béke-tér und
Országbíróm tea).
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Die Besohreibung dér geologisohen Verháltnisse dér Umig©bun,g

des Béke-tér siehe Földtani Közlöny Bd. LVIII. p. 230. \vo auch die

geologisohen Profile mitgeteilt wurden.

VII.

VI. kér. Leve n t e-u teától M o h á c s-u teáig terjed
rész.

A geológiai szelvény iránya északnyugat-délkeleti; a Levente-

utea és Gömb-utca találkozásánál kezddik, ahol a Duna régibb parti

homokbuckája emelkedik ki a területbl, közelében van a Duna ár-

területének ó-holoeén terrasza és keletre a Ilákos-patak ingoványos

laposa. Az említett pont a Duna felett 12.(57 m-re fekszik, míg tle
délkeletre a mocsaras terület magassága átlag 9 m, kivéve a Lehel-

utcától a Mohács-utcáig terjed szakaszt, ez a rész átlag 0.60 m-rel

magasabban fekszik az elbbinél.

A Kr rtá cs-uteában és a Hungária-körút táján jelenkori üledék:

fekete agyag, mocsárföld van a felszínen, szürke agyag altalajjal,

amely alatt a Hungária-körút vonalán a Rákos-patak iszapos-agya-

gos hordaléka s innen északkelet felé homokos talaj az uralkodó, en-

nek vastagsága 1.50—3 00 m, ez alatt a Röppenty-utca és a Hungária
körút között elterül, régi vízállásos területen keletkezett, kb. 2—3 m
vastag tzeges lápföld található, amely a pleisztocén kavics terraszon

fekszik. A kavics a Levente-utcánál a Duna 0-ponja felett 7 m-nyire
érhet el, a laposban hozzávetleg 4—5 m-re fekszik ugyancsak a

Duna 0 pontja felett, míg a Mohács-utcánál már a Duna 0-pontja

alatt kezddik. A Levente-utcai fúrás-hely kivételével, a kavics 2—

3

m-rc terjed a Duna 0-pontja alá. A kavicsos réteg vastagsága 3—8 rn

közt változik.

A kavics, valamint fedrétegei talajvízzel telítettek, amely itt

aszerint igazodik, ahogy a Duna a Rákos-patak vizét befogadja-e,
vagy sem Rendes vízálláskor a talajvíz állása a Duna 0-pontja felett

]-6—7 m és magas vízálláskor kb +8 in, amikor a víz a laposabb

helyeken épült házak pincéit már teljesen elönti.

A pleisztocén kavics fékkjében a szelvény északnyugati felén

fels mediterrán korú lazább agyag található, míg a szelvény dél-

keleti részén alsó mediterrán plasztikusabb agyag képezi a vidék
alapját.

Levente-utca 16. számú ház telkén (VI kér. 46. sz. fúrás) az 1875.

évben mélvesztett fúrás 13.70—20.00 m közötti mélységbl dr. Seb ré
tér Zoiltán fgeologus meghatározásai szerint a következ fauna
került el: Nonioniva depresula, Walk et Jnc . Truncat.ulina sp , Uvi-

aerina yygmaea, d‘Orb., Polystomella erispa, Lám., Rotalw Beccarn.

Linn
t
,. Echinvs tüske, Telírva sp , Cardium sp., Vevus sp., Corbula

gibba, Olivi efr., Osiracodák és hal otoUthusok.

A Gömb-utca és a Röppenty-utca keresztezésénél (VI. kér. 45.

sz. fúrás) 11 m mélységben, az 1892. évben eszközölt fúrásnál hasonló

agyag a következ faunát tartalmazta: Polystomella erispa, Lám.,

Milii íim sp., Cardium sp., Corbula gibba, Olivi cfr., Nucula sp. és hal

( tolithas.



28 Horusitzky Henrik

A Gömb-utca 36. sz. liáztelken (VI. kér. 44. sz. fúrás) az 1892, év-

ben mélyesztett fúrásból kikerült fauna a következ: Tfuncatulina
Dutemplei, d‘Orb., Miliit na sp.

A Mohács-utca 24. sz. liáztelken (VI. kér. 40. számú fúrás) az

1875. évben mélyesztett fúrásból, kb. 14 m mélységbl pedig a követ-

kez fauna, került ki: Polymorphina deltoidea, Ros., Spiroplepta cari-

nata, d.Orb., Truncalulina sp.

Az, hogy e kövületek alapján a rétegek korának pontos megálla-

pítása nem könny feladat, az e pár feladatból is látható.
* * #

Geologisches Profil des in VI. Bezirk, von dér Levente-utca
bis zr Mohács utca reichcnden Abschnittes.

Dieses geologische Profil durehschneidet ein flaclies Gelande,
das einen Teil des Inundationsgebietes des Rákos-Baches darstellt.

Die Riehtung des Profiig ist NW— SÓ. Die im Altér vor dem Bach
ges.ch.iebe stehenden Bildung ist hier ein lockerer Sand, dér im
Inuiulationsgebiet einen torfigmoorigen Bódén in einer Machtigkeit

von ungefálír 2—3 m iiberlagert. Dér Moorboden liegt auf einer

pleistozánen Schotterterrasse- Dér Schotter ist beiláufig -j-4—5mü.d.
0-Punkt dér Donau zu erreichen, mit Ausnahme dér Levente-gasse,

avo dér Schotter bereits erheblieh höher beginnt. Die sohotterige

Fig. 5. ábra. a.-mediterrán agyag'. — Unter Mediterrán. 2. fis. mediterrán.

- Ober Mediterrán. 3. pleisztocén kavics. — pleistozáner Schotter. 4, di-

luviális homok. — diluvialer Sand. 5. tzeges talaj. — torfiger Sand 6.

homok. — Sand. 7. Rákos-patak hordaléka. — Gescliiebe vöm Rákos-

patak. 8. iszapos talaj. — schlammiger Beden. tv
2
rendes talajvízállás.

— normálén Grundwasserstand. tVj magas talajvízállás. — hocher

Grundwasserspiegel.

Schicht ist 3—8 m máchtig. Im Liegenden des Sohotters ist in dér

NW-liehen Halfte des Profils obermediterraner, lockerer Tón, imSO-
lichen Abschnitt untermediterraner, plastischer Tón anzutreffen.

Das Niveau des Grundwassers schwankt hier je nach dem, wie

die Donau des Wasser des Rákos-Baches aufnimmt. Bei normalen

Wasserstand steht das Grundwasser +6 m, bei bohém Wasserstand bei

láufig 8 m ii. d. 0-Punkt dér Donau. Die Keller dér an niedrigeren

St? llen erbauten Háuser werden hier nicht selten vöm Grundwasser

übcrschwemmt.



Budapest Székesfváros geológiai viszonyai 29

VIII.

Az Állatkert és kör nyéke.

Az e közleményben ismertetett területet az egykori Városligeti

patak szelte át, a térszínt jelenleg már kiegyengették, feltöltöttek

Átlagos magassága a Duna 0-pontja felett 10.58 m. A patak

medrét humuszos homokos talaj tölti fel, amely alatt sárgás,

agyagos homok telepszik. Együttes vastagságuk átlag 3.50 m. Ez alatt

sárga homok következik, amely a Városligeti völgy jobb oldalán fel-

színi-e is kibukkan, míg az Állatkert nyugati csücskében már erodá-

lódott. A dne-homok feküje a pleisztocén kavicsos-homokos réteg-

sor. Ez átlagosan a Duna 0-pontja felett +6 m-nél kezddik és a Duna
0-pontja alatt —5 m-nél végzdik. A kavicsos réteg nagyjából keleti

irányban lejt.

A kavicsos réteg fekiijóben miocén rétegek találhatók. A fels
mediterrán lazább kzetei a Duna 0-pontja alatt 3.33—9.12 m-nél kez-

ddnek, az alsó mediterrán plasztikus agyagja pedig a Duna 0-pontja

körüli mélységben veszi kezdetét. E harmadkori rétegek közül: a fels
mediterránba. 1.74—13.30 m s az alsó mediterránba 1.00—10.00 m-ig

fúrtak bele, — nem tekintve természetesen a mély városligeti artézi-

két fúrás szelvényét, ahol a fels mediterrán kb. 230 m vastag és a

Duna 0-pontja alatt 5.02 m-nél kezddik. A Szóohenyi-szigeten, ahol

jelenleg, a Mezgazdasági Múzeum áll, az 1901. évben mólyesztett
több fúrás közül egynéhánynál 16 m-ig hatoltak le. A fels mediter-
ránban kb. 3 m-t haladt a fúró, ahol ez ott települ szürkés-kékes

homokban igen sok kövületet találtaik.

A fels mediterránba mólyesztett fúrások anyaga megegyezik
az 1920. évben, a Mnnkácsy-utca 18. szám alatt lev Festészeti aka
démia telkén kihozott sárgás- foltos lazább kzet anyagával, amely
Cardium sp. töredéken kívül, apró kavicsot, gránát szemcséket tartal-

mazott és tufás darabokon kívül a tufából származó víztiszta kvarc-

szilánkok is észlelhetk voltak benne. Ez tehát arra vall, hogy az

itteni kzet a vulkáni hamuszórás utáni képzdmény, tehát fels
mediterránkor! tengeri anyag. Itt a terület 7.75 m-nyire van a Duna
0-pontja felett és a fúró a felszíntl számítva 12.45 m-nyire hatolt le.

A fúrási szám VI. kér. 81-

Az Állatkerttl északkeletre, a Sznyi-utca 16-18. szánni telken,

amely a Duna 0-pontja felett 10.82 m-re fekszik, cea 16 m mélységben
kikerült plasztikus agyagból kiiszapolt mikrofauna dr. S eh rété r

Zoltán fgeológus meghatározásai szerint a következ: Cristellaria

cultrata

,

Monti., Cristellaria arcuatostriata. Honik., Cristellaria gla-

dius, Phih, Nodosria raphemistrum, Lilin., Nodosaria Hörnesi, Hantk.,

Clavulina Szabói, Hantk., Spiroplepta carinata, d‘Orb.

Itt 1875-ben és 1910-ben történtek fúrások. A fúrási szám VI/52.

A fentemlítettek alapján feltételezhet, hogy itt egy kis vetdés
van, amely a Városligeti patak jobb oldalán huzódhatik.

A talajvíz a szelvény adatai alapján átlagosan a Duna 0-pontjá

felett 6.70 m, a felszíntl számítva 3.90 m-re van. A tavak mestersége-

sen kiásott medencék. A nagy tóba a Rákos-patakból vezetik a vizet.
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I
( iy. 6. ábra. 1. a. mediterrán. — Untermediterran. 2. fis. mediterrán —
Qbermediterran. 3. kavics és li mi: k. — Schoitter und Saud. 4. homok
Sand. 5. patak hordalék. — Alluvium. (!. feltöltés. — Aufschiittun."

tv. talajvízszint. — Gruiidwasserspiegel.
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Situationsskizze und geclogisches Profil, des Tiergartens

und seiner Umgebung (VI. Bezirk, Állatkerti-krút.).

Dieses einst vöm Városligeti-Bach durehschnittene, heute bereits

planierte Gebiet liegt durehscíhn it tlich +10.58 m ii. d. Ü-Punkt dér

Donau. Hier treten ebenfalls alluviale Geschiebe, lockerer Sand und

pleistozaner, sandiger Scliotter auf, in (lessen Liegenden beide medi-

terráné Bildungen anzutieffen sind. Nacli dem Angaben dér Proliié

muss hier eine kleine Verwerfung verlaufen, die sich am rechten

Llfer des Városligeti-Bades dahinziehen dürfte, Aus mehreren Bob

runigen kamen auch Versteinerungen zum Vorsohein.

Das Grundwasscr steht hier durehschnittlich -| G—7 m ii. d.

0 Púnk t dér Donau. Die Teiche sind kiinstlieh ausgehobenen Bassins,

in die das Wasser vöm Rákos-Bach geleitet wird.

IX.

II u n y a d i-t éri vásárcsar n o k (V 1 ., Hunyadi tér 5.)

A Hunyadi-tér és környéke a Duna régi árterületén fekszik,

közel ahhoz a Dunaághoz, amely a pleisztocén part alatt folyt. A tér-

színt egyenetlenségeit sok helyen törmelékes szemet tölti ki, ennek,

átlagos magassága a Duna 0 pontja felett +7.00 m. A félt ltóses tör-

melék vastagsága átlagban 1.64 ni. Az eredeti, egykori Duna liget

Fig. 7. ábra. 1. mediterrán agyag,

mediterránéi - Tón. 2. kavics és

homok. — Scliotter und Sand. 3. feltöltés.

Aufschüttung. tv. talajvíz-

szint. — Grundwa.sserspiegel.

Hosszúság — Mass dér Lángé: 1 cm — 50 m.

felszínét a Duna hordalékos iszapja alkotta, amely humuszos homo-
kos agyagból, szürkés iszapból, sárgás homokos agyagból, sárgás
agyagból, majd agyagos homokból állva, váltakozva képviseli a leg-

fiatalabb képzdményt. Ezen üledék-sorozat a Duna 0 pontja felett

+4.35—5.94 m, átlag 5.31 m-nél kezddik és együttes vastagsága
1.51—4.71 m, átlag 3.55 m. Közvetlen alatta homokos kavicsos kép-

zdmény fordul el, amely a Duna 0-pontja felett +0.89—1.60 m, át-
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lag 1.35 m-nél kezddik és átlag 600 m vastag. E számításban nincse-

nek benn a 6. és 7. fúrás adatai, mert e két fúrás a kavicsban állott

meg, melyet nem fúrtak keresztül.

Mint az eddig ismertetett helyeken, úgy itt is a legtöbbnyire

alsómediterrán agyag a bordképes talaj. Az agyagot a Duna 0-pontja

alatt —3.54, —5.27 m, átlag —4.60 m-nél érték el és cca 1 méternyire

fúrtak bele.

A talajvíz ezen agyag felett kering és feljut egészen a Duna
0-pontja fölé kb. 4-2.64 m-re. A felszíntl számítva, normális víz-

állásnál a talajvíz 5.00 m mélyen áll.

Itt említem meg a Király-utca 60. szám alatti egykori, állító-

lagos vasas fürdt, amely elegend mennyiség 12 C fokos vízzel ren-

delkezett. E fürd a vizet a kavicsból kapta. A Hunyadi-téri talaj-

fúrásokat az 1893. évben végezték.

* # *

Situationsskizze und géologisches Profil des Baugrundes
dér Markthalle am Hunyadi-tér (VI. Bezirk, Hunyadi-tér).

Dér Hunyadi-tér und seine Umgebung liegt auf dem altén In-

undationsgebiet dér Donau, in dér Náhe des Donauarmes, dér liier zu

Fiissen des pleistozanen Ufers dahinfloss. Die durobsehn i ttliche Hbe
des einigermassen aufgefüllten und geebneten Gebietes ii. d. Donau
ist 7 m. Unter dem angeschütteten Sehutt kommen humöser Tón,
graulieher Schlamm, gelblicher. sandiger Tón, gelblicher Tón,

dann tonige Sandschichten in abwechselnder Lagerung vor, unter

diesen liegt dér bekannte sandige Schotter. dér durchschnittlich 4-1.35

m íi. d. 0-Punkt dér Donau beginnt. Das Liegende des Schotters wur-
de durchschnittlich —4.60 m u. d. 0-Punkt dér Donau erreicbt. Das
Grundwasser zirkuliert íiber dem Tón ungefahr 4-2.64 m über dem
0-Punkt dér Donau. Von dér Oberflache gereehnet ist es unter nor-

málén Verhaltnissen in einer Tiefe von 5 m anzutreffen.

X.
A Magna Do rn i n a H u n g a r o r u m (Be g n u m M a r i-

anum) Egyházközség rom. kát. templom altat a ja-
tt a k g e oló g i a i r i szón y a i. (VTI.. Damjanich-utca végén, az

Aréna-út mellett.)

L.: „A Városligetben épül — Regnum Marianum — plébánia-

templom környékének hidrogeológiai viszonyai. 1 térképpel és 1 szel-

vénnyel. Földtani Közlöny. LVI. p. 76.“

* * *

Situationsskizze und géologisches Profil des Baugrundes dér

Magna Domina Hungarorum-Kirchengemeinde (VII. Bezirk, Ende
dér Damjanich-utca, beim Aréna-út).

Die hydrogeologischen Verháltnisse dieses Gebietes besprach ich

im Bd. LVI. des Földtani Közlöny mit einer Karte und einer Tabelle

dér Bohrungen, so dass ich midi hier nicht in Wiederbolungen
einlassen will.
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XI.

I s t v á n-t é r i v á sárosa r n o k.

Az István-tér környéke a Duna egykori árterülete volt, s a Duna

folyam és a Pesti-Dunaág között terül el. A terület 1.(50—3.53 m,

átlag 2.41 m-nyi vastag szemetes törmelékkel töltdött fel s jelenleg

a Duna 0-pontja felett 8.60 m-nyire fekszik. A törmelék az egykori

humuszos földet takarja, melynek altalaja sárga agyag, sárga agya-

gos homok, sárga homokos agyag és vékony rétegben sárga homok. E
fiatal Duna-hordalék vastagsága 4.71—8.00 m, átlag (5.35 m, és a Duna

0-pontja felett átlag +6.00 m-nél kezddik. Az alatta elterül homo-

kos kavicsos hordalék hozzávetleg a Duna 0-pontja alatt —0.33 in-

nál érhet el. az átlagos vastagsága 3.07 m.

Az elsorolt laza képzdmények felülje szürkés agyag, amelyet

a Duna 0-pontja alatt —2.91 m-nél fúrtak meg. Ebbe átlag csupán

0.37 m-re hatolt a fúró.

A talajvíz itt az 1893. évben, amikor a próbafúrásokat eszközöl-

ték, a Duna 0-pontjához viszonyítva +2.20 m-nyire, a felszíntl szá-

mítva 6.40 m-nyire állott.

Körülbelül ebben a nívóban van a Hungaria-fürd VII. kér.

Dohány-utca 44. szóim alatt lev pincéjében a k'b. 2 m-nyi átmérj, a

pince alapjától számítva 5 m mély kút, melynek vize a fürdt bsé-

gesen ellátja. Magas vízálláskor a kút.víz a pincét elönti.

Fig. 8. ábra. 1. a.-mediterrán agyag. — untermediterraner Tón. 2. kavics
és homok. — Schotter und Sand. 3. homokos agyag. — sámli.get- Tón.

4. feltöltés — Aufschüttung. tv. talajvízszint, — Grund wásserspiegel.
Hosszúság — Mass dér Lángé: 1 cm = 50 m.

Situationsskizze und geologisches Profil des Baíugrundes dér
Markthalle VI. István-tér 10—12.

Das im Titel bezeichnete Gebiet liegt zwisclien dér Donau und
dem einstigen Pester Donauarm. Die mit Schutt aufgefülltc gegen-

wártige Oberflá.che liegt +8.60 m ii. d. 0-Punkt dér Donau. Das junge
Donaugeschiebe und das darunter folgende sandig-sehot terige Sedi

ment sind zusammen durcbschnittlicb 9.42 m máchtig. Dér grauliche

Tón, dér das liegende des Schotters bildet, wurde —2.91 m u. d.

0-Punkt dér Donau angebobrt.

Das Grundwasser stand seinerzcit +2.20 ni ii. d. 0-Punkt dér

Donau und 6.40 m unterhalb dér Oberfláche. Mit solchem W.asser

wird auch dér Bedarf des Hungária-Bades gedeckt (Dohány-utca 44.),

3
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wo dér im Keller gegrabene Braunén bei bohém Wasserstand den
Kel ler iiberschwemmt.

XII.
R ó zs ák -tér e (Szegényház- tér.).

A VII. kerületi Rózsálk-terén, az egykori Szegényház-téren
épült Erzsébetvárosi plébánia-templom helyén mélyesztett fúrások

-

adatai alapján a következ geológiai szelvényt állíthatjuk össze:

Fig. í). ábra. 1. mediterrán. -

Mediterrán. 2. homokos kavics,

sandiger Tón. 3. homok- és

agyagrétegek. — Sand- und
Ton-Sch eliten. 4. fel töltés. —

Aufschiittung. tv. talajvízszint,

Grundvvasserspiegei.

Hosszúság — Mass dér
Lángé: 1 cm 50 m.

ovoda - utca

~l/
20 15 10 j 13. 6

Z „ 0

..15

E területen 15 fúrást mélyesztettek az 1891. évben. A fúrások
szelvényei meglehetsen egyöntetek, miért e helyen csak a mélysé-

gek átlagát adom meg. A terület a Duna 0-pontjához viszonyítva

+9.14 m magasan fekszik. A terület egyenetlenségeit átlag 1.90 m
vastagságban szeméttel töltötték ki. A szeméttel befödött talajféle-

ségek homokkal kezddnek, mely után sárga, agyagos homok, majd
sárgás, homokos agyag, továbbá szürkés, iszapos agyag következik,

ami alatt kissé kavicsos agyag s utána kissé rozsdás, homokos kavics

települ. Ez a réteg, amely a környéken általában vastagabbnak bizo-



Budapest Székesfváros geológiai viszonyai 35

nyúlt, e helyütt átlag csupán 1.20 m vastag. E váltakozó rétegek át-

lagos összvastagsága , a kavicsos réteggel együtt: 9 56 m.

A Duna hordalékos talajfajtái alatt a hordkópes kemény, szür-

kés agyag, itt a Duna 0-pontja alatt —2.25 méternél kezddik. A leg-

több fúrásnál alig hogy belefúrtak a kemény agyagba, csupán a 8.

és 12. számú fúrásoknál eresztették valamivel mélyebbre a fúrót,

mégpedig a 8.-nál —8.01 m- és a 12.-nél 11.06 m-nyire hatolt le a fúró

Duna 0-pontja alá. Felülrl számítva rz els fúrás 1711 m, a má-

sik fúrás 20.15 m mély. A többi csak 11 80—15.60 m mély.

Talajvíz, a Duna 0 pontjához viszonyítva, a Rózsák-terén +4.34

m-re állt. Felülrl számítva 4.80 m mélységben mozgott a talajvíz.

* # *-

Geologisches Profil (les Fundaments dér rom. kath. Kirche

am fíózsnk-tcre (VII. ehemaliger Szegényház-tér.).

Dieses Gebiet liegt +914 m ti. d. 0-Punkt dér Donau . Das ganze

Gebiet ist mit Abfallen aufgefiillt, unter denen dann sandige und
spáter tonige Bodenarten vorkommen. Dann folgt ein schotteriger

Tón und etwas eisensehüssiger Schotter. Die gesamte Maciit igkeit

dieser gemi.- eliten Sehichtenserie betrágt 9.56 m. Unterhalb dér von
dér Donau angesehwemmten Sedimente liegt ein graulicher Tón, dér

—2.25 m u. d. 0-Punkt dér Donau beginnt.

Das Gitu dvasser stand v:v r Zeit dér Bohrung +4.34 m ii. d.

0-Punkt dér Donau und 4.80 m unter dér Oberflache.

XTTI.

A r é g i Ár én o-ú ti lve r s e n y p ál y a.

Az Aréna-úti régi lóversenytér pleisztocén korú homokbuckás
területen fekszik, amelynek északnyugati részén az egykori Város
ligeti patak folyt, mely a Kbányai domb alján eredt és az Állatkor!

táján, az ott kanyargó Rákospatakba torkollott. A lóversenytér dél-

keleti csücskén is mocsaras lapos terült el. A mellékelt helyszínraj-

zon, a 23, 25, 27, 28 pontokon, az említett patak alluviális területén

fúrásokat mélyesztettek. A terület itt átlagosan 12.35 m-re fekszik a
Duna 0-pontja felett. A jelenkori patakhordalék átlagos vastagsága

e helyen 1.15 m A 26. és 31. pontoknál a patakhordalék fiatalabb futó

homokkal temetdött el. A terület többi része homokbuckás vidék,

melynek átlagos magassága a Duna 0-pontja felett +13—16 m.
A Szabó József-utcai rész,, vagyis a Millenáris sportpálya délkeleti ré-

szén a, felszín körülbelül +17 m. és a víztoronynál az utcakövezet
23.90 m-re van a Duna 0- pontja felett. A futóhomok alatt az ismert

pleisztocén-korú sárgás, homokos kavics települ, mely képzdmény a

Duna 0- pontja felett +10 —11 50 m-tl kezdve található. A kavics
vastagsága 3 —5.50 in. Délkelet felé ez a kavics a szelvény szerint

vékonyodik úgy, hogy a 34. számú fúrási helyen a kavicsos réteg

csak 0.62 m vastag.

A kavicsos réteg feküje a terület délkeleti részén a szarmata,
korú, sárgás, foltos agyag és az északnyugati részen fels mediterrán-
korú, kékes, foltos, homokos agyag. A szarmata a 26., 28., és 29. pon-
tok táján ékeldik ki és délkelet felé lejt E képzdmény 8 m körüli

3 ‘
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magasságban kezddik a Duna 0-pontja felett. A fels-mediterrán
kzet a szóban lev területen átlag 6 m-nél kezddik és az említett bá-
rom ponttól északnyugati irányban lejt. Itt tehát egy kis szinklinális
van.

*

0/70//£.

2V

Fig. 10. ábra. 1. f.-mediterrán. — Obermediterran. 2. szarmata agyag. —
sarmatisclier Fleckenton. 3. homokos kavics. — sandiger Sehoiler. 4

patakhordalék. — Alluvium. 5. homok. — Sand. tv talajvízszint. —
Grun d\v asserspiegel.
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A légtöbb fúrási abba is hagyták, amint az alapkzetet elérték.

Csupán a 31). és 38. pontoknál hatoltak a Duna 0-pontja alá, még-
pedig 1 és 4 m-nyire, vagyis 5.88, illetve í).(i(i m-re fúrtak bele a medi

terránba. A mellékleten jelzett fúrásokat: a Víztoronynál 1905-ben,

a Millenáris sportpálya szomszédságában 1915-ben, és a régi lóver

senytéren 1918-ban végezték.

A fúrások létesítésekor a talajvíz +10—11 méter magasságban
a Duna 0-pontja felett mozgott és északnyugat felé áramlott.

* * *

Situationsskizze und geologisches Profil dér aufgelasse-

nen Pferderennbahn am Aréna-út.

Die ehemalige Pferderennbahn liegt auf einem pleistozanen

Sandhtigelgebiet, das durcih kleinere-grössere Niederungen unter

broehen wird. Dureh dieses f'loss seinerzeit dér Városligeter-Bách.

Unter doni Sand liegt ein 3—5.50 ni maciitiger Schotter, dessen Lie-

gendes im SO-lichen Teil von sarmatischem Fleökenton, im NW-li
chen vöm obermediterranen bláülichen Tón gebildet wird.

Das Grundwasser bewegte sich zr Zeit derBobrungen ungefáhr
10 ni ii. d. 0-Punkt dér Donau in NW-licher Richtung.

XIV.
A zuglói Székesfvárosi G a z d a s ági I skol a.

(VII. Egressy út 65-71.)

A terület a székesfvárosi gazdasági iskola, az Angol-utca és a

Róna-utca között terül el hullámos térszínen, amelyhez délnyugaton

a Török-ri lapos csatlakozik. A Duna 0-pont feletti átlagos magas
sága 18.50 m. Az 58. és 59. számú pontok környékét kivéve, ahol a kis

rnélyedményt körülbelül 0.80 m-re feltöltötték, az egész területen

termtalaj van a felszínen. A talaj fels része barnás, kissé kötött

homok, mely közvetlen az altalajjal, a sárgás homokkal együtt 1.10—

3.57 m, illetve átlag 2.00 m vastag. Az alatta fekv sárgás, homokos
kavics vastagsága, amely körülbelül 16.00 m-nél kezddik a Duna 0-

pontja felett, átlag 3.00 m.

A kavics földije sárgás, foltos, homokos szarmata agyag. Benne
csak az 52. számú fúrásnál találtak égy Trochus sp. töredéket és

néhány ostracódát, alig fél méter mélységben a kavics alatt. A többi

fúrásnál is, amelyek 5.00—7.00 m mélyek, csak legfeljebb 1 m-nyire
hatoltak le a szarmata agyagba, kivéve a 60. számú fúrást, amely
25.80 m mély, és amelynél a fúró 515 m-t hatolt az agyagba. A
szarmata képzdmény dlését, amint a szelvénybl látható, megálla-
pítani nem lehet.

Érdekes e területen a talajvíz áramlása. A Mogyoród i-út dél-

keleti részén, a füvészkertben a talajvíz a Duna 0-pontja felett 17.16

m-re van, felülrl számítva 0.82 m-re és a Mogyoródi-úttól északíny li-

gáira a Mogyorcidi-út és az Egressy-út között, a Dunához viszonyítva
+16.48 ni, felülrl számítva átlag 2.45 m. A talajvíz általános esése

északnyugati irányú, közben azonban a Mogyoródi -út táján hirtelen

leszáll, mintha földalatti vízesést alkotna. A fúrásokat 1915-ben

mélyesztették-
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Itt említem az Egressy-út 27. számú telek délkeleti végén esz-

közölt 42. számú fúrást, melyet dr. S eh rété r Zoltán a Földtani
Közlöny XLVI. kötetében ismertet és megállapítja, hogy a ho-

mok és kavics együttes vastagsága kb. 10 m, azután 49 in-ig a

szarmatában fúrtak, ahonnan a következ kövületek kerültek nap
fényre:

Cardium obsoletum Eichw. var. vindobonensis Parts eh,

Tapes agregaria Parts eh, Potamides mürales Eichw., Ervilki

podolica E i c h w.

Fig. 11. ábra. 1. szarmata agyag. — sarmatischer Tcn. 2. homokos kavics.

- sandiger Sehott. 3. homokos talaj. — sandiger Bódén. talajvíz-

szint. — Grundwasserspiegel.

E helyt még egy fúrásról érdemes megemlékezni, mely a VII.

kerületben a Hajtsár-út, Zalán-utca és Dongó-utca találkozásánál

1908. évben furatolt. E fúrás térképi száma VII/47. A fúrás helye

22.49 m-rel van a Duna 0 pontja felett. 3.25 m-ig terjed a homokos
talaj és alatta következnek a szarmata kzetek, még pedig: fehér,

köves agyag Polystomella erispa L a in. foraminiférával, szürkés, agya-

gos homok, kékes agyag, márga, szürkés-fehéres agyag Polystomella
erispa Lám. Rolialina sp. és Ostracoda kövületekkel, mészk, majd
kemény agyag mészkpadokkal, ahol ugyancsak Polystomella erispa
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Lám. fordult el. E képzdmény 23.60 m-ig terjed, a Duna 0- pont-

jához viszonyítva — 1-11 m. Innentl végig a Duna 0 pontjához viszo-

nyítva — 57.51 m, felülrl számítva 80 00 m-ig a fels mediterránban
mozgott a fúró, amely keresztül fúrt dácittufás, lajta mészköves
és kemény, kékes agyagrétegeket, amelyekbl már 25 m körüli

mélységbl Pecten és Ostrea töredékek kerültek el.

A fúrás vége felé a dácittufás rétegbl 18° C. hmérséklet
vizet kaptak, melybl 13.5 geotermikus gradienst ad, ha az ott mért
20 m körüli mélységben mutatkozó kevés víz 13.5 C fokot vesszük

alapul, illetve e hmérséklethez és a normális mélységhez viszonyítva

számítjuk a gradienst.

Errl meg lesz szó a Kerepesi-úti geológiai szelvény ismerteté-

sénél.
* * *

Situationsskizze und geologisches Profil dér Wiríschaft
l'xchen Schule im Zugló (VII., Egressy-út 65—71).

Das zwisclien dér Angol-utca und dér Róna-utca gelegene Wirt-

S'chaftliche Institiut befindet sich auf einem welligen Gelande, au das

sich von SW eine kleine Niederung anschliesst. Seine durehschnitt-

liche Hehe ü. d. 0-Punikt dér Donau ist +18.50 m. Das ganze Gélnél

besitzt einen natürliohen, fruchtbaren Bódén, dér sarai doni gelben
Sand des Untergrundes beiláufig 2.00 m macidig ist- Die durch-
schnittliche Máchtigkeit des darunter folgenden Sciiotters manht 3 m
aus. Das Liegende des Sciiotters ist ein sarmaLiseher Tón, dér aucli

einige Versteinerungen enthált.

Das Grundwasser fliesst gégén NW, u. zw. in einer Tiefe von
+16.48 m ii. d. 0-Punkt dér Donau, was von oben gerechnet dureh-
sehnittlioh 2.45 m entspricht.

XV.
Rákóczi-t ér i vásár es a r n o k (Vili., Rákóczi-tér 7., 8., 9.)

A Rákóczi téri vásárcsarnok helyén 1803. évben 5 próbafúrást

mólyesztettek. A fúrások szelvényeinek adatai alapján a helyzet a

következ: a szeméttel kiegyengetett terület a Duna 0 pontja felett

+8.38 m magasan van. A feltölt szemét átlagban 185 m. Alatta fék

szik az eredeti termföld, agyagos homok, sárga, homokos agyag,
majd ismét homok, vékony kavics- betelepüléssel. Ennek az alluviális

Dunahordaléknak együttes vastagsága 5.60 m. Fekje ó-holocén-kori

homokos kavics-terrasz, melynek vastagsága 1.75—4.91 m között vál-

takozik, átlag 3.23 m vastag. A Duna O-pontja alatt 2 m körüli mély-

ségben kezddik a hordképes, zöldes-kékes agyag, amelybe éppen

csak hogy belefúrtak az épület szilárd alapzatának a megállapítása

végett. E kemény alap-kzetnek — a szelvényekbl — a Duna felé

való enyhe lejtése figyelhet meg.

A Duna-hordalék talajvízzel itatódott át és éz benne úgy inga-

dozik, ahogy a Duna vize árad vagy apad s a szerint, hogy mennyi
víz kerül erre az árterületre a keleti pleisztocén partból. A fúrás

végzésekor a talajvíz felülrl számítva 5.70 m mélyen mozgott, ami
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a Duna 0 pontjához viszonyítva körülbelül + 2.68 m magasságnak
felel meg. A talajvíz e területen a Duna irányában északról délfelé
áramlik.

=5r- * *

Sitim tionsskizze und geologisches Profil dcr Markthalle
am Rákóczi-tér (Ví II., Rákóczi-tér 7, 8, 9.).

Das mit Mull aufgeíüllte Gebiet liegt -j-S.oS m ü. d. Ü-Puiikt (!er

Donau. Dér Miül und die darun tér befindlichen alluvialen Sedimente
sind zusammen 5.60 m maohtig. Danii folgt die altholozane sandige
Scl í otterterrass e, un tér dér etwa -•2 m u. d. 0-Punkt dér Donau éin
bláulicher Tón beginnt.

Fig. 12. ábra. 1. a.-mediterrán agyag'. — üntermediterraner Tón. 2. kavics

és homok. — Schotter und Sand. B. agyagos homok. — toniger Sarud. 4.

feltöltés. — Aufschiittung. tv. talaj vizszint. — Grundwasserspiege]

Hosszúság — Mass dér Lángé: 1 cm — 50 m.

Das Grnndwasser schwankt hier je nachdem, wieviel Wasser
vöm O-lichen pleistozanen ITfer hierher gelangt. Zr Zeit dér Boh-

raiig bewegte síeli das Giundwassev in einer Tiefe von 5.70 m in

parallel dér Donau von N gégén S.

XVI.
A V a s-u teától a T elek i-t érig tartó, nyugat-keleti

irányé geológiai szelvény.

A szelvény a Vas-utcától a Mátyás -térig szeli a Dunavölgy egy-

kori árterületét, a M ityás-tér és a Teleki-tér közlött pedig a pleiszto-

cén Dunapart emelkedik. Az árterületet a Stálily-utca és a Rákóczi-

tér között szeli át ismét az a régi Dunaág, mely a Margit-szigetnél

ágazott el és valahol a Közvágóhídnál torkollott be az öreg Dunába.
A part alján ugyancsak egy kis patak folydogált, amely a partból

Iniigyoigó forrásokat fogadta be. Ez az egész szakasz, a Dunaág völ-

gyével és a kis patak medrével együtt jelenleg már kiegyengetett,

st a pleisztocén-parti homokkal együtt annyira feltöltdött, hogy
a partot csupán a Kun-utcánál lehet még kissé a felszínen is észre-

venni. A József-utca és a Mátyás-tér közötti rész kivételével, ahonnan
fúrásaim nem voltak, a Vas-utcától majdnem egészen a Kun-utcáig
szemét tölti fel a területet, különböz vastagságban. A Vas-utcánál,

a. felskereskedelmi iskola udvarán a feltöltés csupán 0.50 m, a

Stáhly-uteában, a Rókus-kórházi hullaház udvarán a feltöltés 2.85
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m vastag. A Eákóczi-téri viszonyokat lásd az elbbi XV. közlemény-

ben. Általában azt mondhatjuk, hogy a Vas-utca és József-utca

közötti rész átlag 2 m-nyi szeméttel töltdött ki. Az Erdélyi-utca

környékét, amely már a magaslaton van, hogy a lejtést kissé ki-

egyengessék, ugyancsak kb. 0.50 m-re feltl tötték. így most már a

Teleki-tértl a Vas-utcáig terjed szakasz, a Duna 0 pontjához viszo-

nyítva +13.70 m-tl egyenletes lejtésben esik + 6.97 m-ig.

A feltöltés anyaga alatt a Rákóczi -térnél ismertetett Duna-
herdalckos rétegek váltakozva települnék némi kis megszakítással

úgy mint az említett Dnna-ágnál, valamint a Mátyás-tér alatt, ahol

a völgyecske alján vékony tzegréteg is elfordul. A Duna völgyében

következik aziután az ó-holocén-kori kavicsos homok, amely a Duna
0-pontja körüli magasságban kezddik és a Duna 0-pontja alá átlag

2.70 m-ig terjed. A Mátyás-tér és az Erdélyi-utca között 10.00 m
vastag futóhomokparttal találkozunk, amely az eredeti harmad-
korú parthoz simái, mely a Kun-utcánál valamivel a Duna 0 pontja

fölé emelkedik. A Teleki-térnél az említett homok és a most jelzett

harmadkori kzet között 5 m vastag pleisztocén kavics található.

Fig'. 13. ábra. 1. a.-mediterrán. — Untermediterran. 2. tufás agyag*,

tufföse Sehichten. 3. f.-mediterrán. — Obermediterran. 4. Szarmata,

sarmatische Sehichten. 5. pleisztocén kavics. — pleistozáner Sehotter.

6. diluviális homok. — diluvialer Sand. 7. o-holocén kavicsos homok. —
altholozaner schotteriger Sand. 8. tzeg*es föld. — torfige Erde. 9. iszapos

talaj. — schlammiger Bódén. 10. feltöltés. — Auffschüttung. tv, rendes

talajvízállás. — normáléi* Grundwasserspiegel. tv, magas talajvízállás. —
hocher Grundwasserspiegel.

A kavicsnak közvetlen íekje néhai Sch a farzik Ferenc a

Földtani Közlöny XXXIII. kötetéiben megjelent közleménye
alapján a szarmata, mely alatt fels mediterrán kzetek: tufás réte-

gek, majd ez alatt alsó-mediterrán agyag települnek, amely utóbbi
egészeu a Vas-utcáig követhet.

A talajvízre vonatkozólag e részrl kétféle adat áll rendelkezé-

semre: részint a régi fúráskor szerzett adatok, majd az 1920. évben,

magas vízálláskor eszközölt mérések. A régi fúrási adatok szerint a

rendes talajvíz +2.50 m körüli magasságban mozgott a Duna 0 pontja
felett, míg a magasabb vízálláskor a víz 2.70, st a József-utcánál
3.60 m-re emelkedett. Bár a víz folyása itt észak-déli, mégis némi
esést keletrl-nyugatra is látunk.
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Más elbírálás alá esik a parton áramló talajvíz, amely a Teleki-

tértl a Mátyás-térig -pS.ÜO rn-tl +7 m magasságig esik. A pleisz-

tocén terraszon lev talajvíz tehát e szelvény tanulságai szerint

3—4 m-rel magasabban folydoigál, mint a Duna alluviális árterületén.

A pleisztocén parton e talajvíz természetesen egykor forrásvonalban
bukkant ki, ez ina már csak a föld alatt érezteti hatását, ahol a víz

aszerint duzzad meg vagy folyik el, ahogy az adott hidrológiai

állapot megengedi.
* * *

Ost-wesitiches Profil im Vili. Bezirk von dér Vas-utca bis

zum Teleki-tér.

Dér von dér Vas-utca bis zum Mátyás-tér reiehende Absehnitt

des Profils bildet einen Teil, des Inundationsgebietes dér Donau, von
Mátyás-tér angefangen steigt darui das pleistozáne liter cinpor. lm
ínundationsgebiet scthlangelte sieli dér Pester Donauarm, dér am
Fuss des Ufers fliessende kleine Bach und breiteten sieli zahllose,

sumpfige Niederungen aus, die jetzt sámtlich aufgefiillt siiul. Dieser

Teil falit von +13.70 m bis -j-6 D7 m ii. d. O-Punkt dér Donau. Hier

wechsellagern alluviale Scliichten und unter dem sandigen Ufer
kamuit auch eine kleine Torfschiclit hervor. Das Ufer besteht aus

dickem Sand, unter dem sarmatische, dann oberniediterrane Gesteine.

tufföse Schieliten und schliesslich untermediterraner Tón lagern,

welch* letzterer sich bis zr Vas-utca verfolgen lásst.

Das Grundwasser bewegte sich im ínundationsgebiet ungefáhr

2.50 m ii. d. 0-Punkt dér Donau, wáhrend es am pleistozanen Ufer

in 7—8 m Höhe dem alluvialen Gebict zustrebt, wo es in Ouellen zu-

tage tritt.

XVII.
A K ö zp o n t i V á sarc s ar n ok ( IX., Vámház-körút 3.)

A Központi Vásárcsarnok helyén az 1892. év folyamán 19 próba-

fúrást eszközöltek 12.60—16.00 m melységig. A térszín fels része fel-

töltés, mely 0.28—4.44 m, átlag 2.84 m vastag. A kiegyengetett terület

felszíne az akkori mérések alapján átlag +8.20 m-nyi magasan feküdt

a Duna 0 pontja felett. A feltöltés alatt a Duna jelenkori hordalókos

kzetei vannak, amelyek váltakozva iszapos üledékekbl, homok,

kavics és ezeknek különböz keverékeibl állnak. Ezek összvastag-

sága 411—11.12 m, átlag 6.56 m. Alatta az ó alluviális kavicsos-

homokos rétegek következnek, amelyek hozzávetleg a Duna 0 pont-

jánál veszik kezdetüket. E rétegek vastagsága 1.82—6.33 m, átlag

3.86 m.

A hordképes agyag felülrl számítva 12.13—14.26 m, átlag 13.13

méter mélységben érhet el, ami a Duna 0 pontjához viszonyítva

3.93—6.06 m, átlag kb. 5.00 m-nek felel meg a Duna 0 pontja alatt.

E kemény agyagba a fúróval nem hatoltak be

A talajvíz az annak idején feljegyzett megfigyelések alapján,

felülrl számítva 4.54—6-84 m, átlag 5.38 m melyen mozgott, ami a

Duna 0 pontjához viszonyítva +2.50—3.00 méternek felel meg.

Legutóbb 1930-ban a közvetlen szomszédságban, a Fvámháznak
a Duna felli oldalán négy 20 méteres fúrást mélyesztettek, hogy ezek
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alapján megállapítsák, mikép helyezzék el az összekapcsolható vas-

redket, hogy a talajvíz áramlását htjából eltéríthessék.

A fúrások átlag -i-8.8(i m-re voltak a Duna 0 pontja felett. A
feltöltés átlag 5 25 m, a Duna homokos-iszapos hordaléka 9.00 m, a

kavicsos réteg 3.00 ni vastag. A hordképes agyag felülrl számítva

18.97 ni, a Duna 0 pontjához viszonyítva 10.11 m-nél kezddik. A
talajvíz akkor 8.30 m, vagyis a Duna 0 pontja felett +0.(51 m körüli

szintben mozgott.

Érdekes mindenekeltt e két szomszédos terület alapkzetének
helyzete: a Központi Vásárcsarnoknál —5.00 m, a Vámháznál —10.00

méternél kezddik. Ennek megfelelen a többi számok is változnak.

Ila ez így van, úgy a talajvíz a Vámház alá északkeletrl nagyobb
ervel áramlik, mint a Duna felli részrl. Ott ugyanis az öt méteres

szintkülönbözetnél, amit a fúrások alapján meg lehetett állapítani,

egy nagyobb talajvízesés elfordulását tételezhetjük fel, amely az

ó liolceén kavicsos rétegbl szakad alá és a Vámház pincéjében

igyekszik eltörni. E jelenség megfigyelése nem érdektelen.

++
fV*MTtK 2

Fig. 14. ábra. 1 a.-mediter-

rán. — Untermediterran.

2. homokos kavics -— sandi-

ger Sehol,tér. 3. iszapos a-

gyag — schlammführender
Tón 4. Feltöltés — Auf-
schüttung- tv. talajvíszint

- Grundwasserspiegel.

Hosszúság. — Mass dér
Lángé: 1 cm = 50 m

Situationsslúzze und geologisches Profil des Baugrundes
dér zenlrulen Markthalle (IX. Vámház-körút 3.).

Die zentrale Markthalle wurde auf einem Gebiet erbaut, das
+8.20 m ü. d. 0-Punkt dér Donau liegt. Die Gesamt macii ti gkeit dér
alluvialen Sedimente ist durchsehnittlich (5(5(5 m. Die darunter lol-

genden sehotterig sardigen Schicliten sind in Mittel 3.8(5 in máchtig.
Dér tragfeste Tón heginnt durchsehnittlich 13.13 m untér dér Ober
fláche, Avas im Mittel —5 m u. d. 0-Punkt dér Donau entsprioht.
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Das Grundwasser bewegte sicli seinerzeil in einer Tiefe von
dnrchschnittlich 5.38 m, vas auf den O-Punkt dér Donau bezogen einer

Höhe von +2.50—3 00 m entspricht.

XVIII.
A törvényszéki bonc tani intézet k ö r n y é k e.

(IX., rllöi-út 93. és gróf Haller-ulca között.)

A megfigyelt terület a pleisztocén part mentén terül el. A 21.

és 22. számú fúrás még a parti magaslaton létesült, míg a többi a

/00*r)

Fig. 15. ábra. 1. a.-mediter-

rán — Untermediterran.

2. tufás agyag — tufföser

Tón. 3. f.-mediterrán. —
Obermediterran. 4 Szarmata
— Sarmata. 5. pleisztocén

homok.— pleistozaner Sand
(5. kavicsos homok.— Schott-

riger Sand. 7. iszapos talaj

- schlammiger Bódén. tv.

talajvízszint — Gruiidwas-

serspiegel.

part alján létesíttetett, annak a Dana-ágnak közelében, amely a

Margit szigettl a Közvágóhídig kanyargóit. A parti magaslat 12

—

14 méter magasan fekszik a Duna 0 pontja felett és homokos talajból

áll, amely 3.00—4.00 m vastag. Alatta közvetlenül szarmata sárga
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agyag telepszik, amely itt ugyancsak vékony, alig 2.00—4.00 m-re
becsülhet. A parton egykor kibukkanó vékony szarmata agyag alatt

Mohrensternia angulata, Iiö rn. Potamides mitralis, Eichw. Ostra-
ceda kövületeket tartalmazó Lajta-mészk fekszik, melyet a 24. számú
fúrásnál keresztüliúrtak és alatta tufás anyagot értek el, amilyent
mind a Törvényszéki bonctani intézet udvarán, mind pedig a

Tudomány-egyetem anatómiai intézetének telkén elértek 0 pont
körüli magasságban.

A pleisztocén-part a Szvetenay-utca és a Márton-utea között
húzódik, majd a Ilaller-utca felé kanyarodva, ott a Gál utca végén
egy öblöt alkot és a Mester-utcánál dél felé fordul. A part alján az

említett Duna-ág húzódik, mely jelenleg feltöltött terület, ahol a

Duna folyam hordalékos iszapos és homokos üledékei töltik fel az

alluviális völgyet. A Mester-utca és a Haller utca találkozásánál a

fúró 2.50 m vastag ó-holocén kavicsrétegen hatolt át és az öbölben,

a Telepy-utca és a Hanoidéi'utca sarkán 0.50 méteres tzegréteget
harántolt.

Talajvizet itt csak a holocén üledékekben mértem, amikor az

1920. évben a 72. és 73. sz. helyen a talajvizet tanulmányoztam. A
talajvíz akkor a Duna 0 pontjához viszonyítva 1-4.00—5.00 m magas-
ságban mozgott. A Kollerich-féle sodronygyár udvarán (Márton-utca

15. sz.) az 1906. évben megejtett fúrás alapján a talajvíz a felszín

alatt 4.15 m, a Duna 0 pontjához viszonyítva +5.25 m magasban
állott.

* * *

Situa tionsskizze des gerichtlichen anaiowischen Insti-

tutes und die geologischen Profilé seiner Umgebung (IX. Ülli-út 93.).

Das genannte Gebiet liegt liings dér pleistozánen Donau, mit

Ausnahme dér Bohrungen in dér Telepy-utca, die am hben Ufer
niedergeteuft wurden. Das liohe Ufer liegt +12—14 m ii. d. 0-Punkt dér

Donau und besteht aus sandigem Bódén, unter dcm fossilienführende

sarmatische Schichten. Am Fuss des Ufers zieht sich ein Donauarm
Ilin, \vo unter dem alluvialen Geschiebe tufföses Matériái und unter -

mediterránéi' Tón vorkommen.
Das Grundwasser bewegte sich hier in Verháltnis zum 0-Punkt

dér Donau in einer Hbe von +4—5 m.

XIX.
A Szent István k ó r ház. ( IX., Gróf Ilaller-utca, Gyli-út,

Hungária-út és Mester-utca közti terület . ).

A tanulmány tárgyát képez terület talaja pleisztocén homok.
A Duna 0 pontja feletti magassága 13.30—15-57 m között váltakozik.

Egyes helyeket, ahol fleg kavicsot emeltek ki, szeméttel töltöttek

fel. A homokos talaj alig 100—2.00 m vastag s alatta ugyancsak nem
nagyon vastag kavicsréteg települ, átlagban kb. 3.00 m vastagságban.

A Szent István kórház eltti térségen (26. sz. fúrás) a fúró csak

pannon agyagot ért el, +8.83 m magasban. A pannon itt nem lehet

nagyon vastag, mert a többi fúrásnál mindenütt a szarmatába hatolt
már a fúró. A szarmata átlagban 10.40 méternél kezddik a Duna 0
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noyoo/i/

Fi o. 16. ábra. 1. Szarmata

mészk és agyag-

sarmatischer Kalkstem

und Tón. 2. pontost agyag

__ uuterpliozaner bon.

3. homokos kavics

sandiger Schotter.

tv. talajvízszint
—

G vuiidwasserspiegel.

n.^/.uság - Mass dcv
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pontja felett és a fúró ugyancsak a Duna 0 pontjához viszonyítva

-(-9.55—4.27 méterig, felülrl számítva 5.15—11.30 m mélységig hatolt

benne.

A 27. sz. fúrásból: Cardium latisuleatum Minist, és a 32. sz.

fúrásból: Polystomella aculeata d‘Orb. foraminifera került ki.

A Cardiumot szarmatának, a Polystomellát miocónnak lehet venni.

A szarmata rétegek enyhén északkelet felé lejtenek.

A talajvíz itt a pleisztocénkori homokos és kavicsos rétegekben

mozog. Az 1912. és 1915. években megejtett fúrások szerint a talajvíz

a Duna 0 pontja felett 14.79 métertl 9 04 méterig esik ugyancsak
északkelet felé, a Városligeti-patak völgyébe törekedve.

* * *

Die Umgebung de.s Szent István-Spitals und ikre geolo

gischen Profilé.

Das im Titel bezeichnete Gebiet liegt auf pleistozánen Sand,

zwiseben +13 30—15.57 m ü. d. 0-Punkt dér Donau. Vor dam Spital

erreiehte dér Bohrer bei +8.83 m ii. d. 0-Punkt dér Donau den panno-

nisehen Tón, sonst ii berni 1 im Durchschnitt bei T10.40 m die sarma-

t 'seben Sehichten.

Ilier und da sind auch Versteinerungen zu finden.

Das Grundwassor bewegt sicli in den pleistozánen Sehichten u.

zw. mit cinen Gefálle von 14.79 m auf 9.04 m ii. d. 0-Punkt dér Donau
gégén NO dem Tál des ehemaligen Városligeti Baches zustrebend.

XX.
A Szivattyú telep környékének geológiai szelvénye.

(IX., Soroksári-utca és Laczkovich-utca találkozáséinál, az összeköt
vasúti híd pesti oldalán.)

A szivattyú telep felszíne feltöltés, A telepen, annak nyugati

részén, amely a Duna 0 pontja felett 10.00 m-re van, a feltöltés 1—

2

m vastag. A körvasúton túl, ahol az ó-holocén part a szelvényeken

látható, a felszín csak 0 méter magasan van s ott a feltöltés 5—0 m
vastag. A feltöltés alatt iszapos rétegek helyezkednek el, amely válto-

zatos rétegeknek közvetlen fekje ó-holocénbeli kavicsos homok.
E kavics a Duna jelenkori völgyében a Duna 0 pontja alatt

kezddik —1 méter körüli mélységben és a Duna medrében is folyta-

tódik —3 méternyire a Duna 0 pontja alatt, A telep nyugati felén a

kavicsos dombhát a Duna 0-pontja fölött 8—9 m magasságot is elér.

E kavics a Duna 0 pontja alatt —4.61—5.80 m mélységben,

átlagban —5.15 méternél végzdik, ahol az oligoeénbeli kiscelli agyag
veszi kezdetét. Ebbl az agyagból a 44. sz. fúrólyukból, kb. 15 m mély-

ségbl kikerült foraminiferák a következk: Cristellaria gladius,

P h i 1. Nodosaria sp., Robulina sp., Pulvinulina sp.

A 45. sz. fúrólyukból, amely a Csepel-rakpart 5, sz. telken mé-

lyesztetett, a következ két faj került el: Cristellaria Wethercilii,

Cristellaria cultrata, M a n t f .

E fúrásoktól csak a 38. sz. fúrás tér el, amely 8. 54 m re a Duna
0 pontja felett, a Soroksári útnál mélyesztetett, ahol a felszíntl
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számítva 9.00 m mélységben állítólag homokkre akadtak. Bizonyos,
hogy itt kb. a telep derekán arra a nagy törési vonalra akadunk,
amely a Gellért hegy alján tovább húzódik. Ettl nyugatra van a
kiscelli agyag és keletre a szerintem alsó-mediterrán kzetek
települnek.

A talajvíz, az 1911. évben észleltek szerint, a Duna ü pontja felett
kb. 0.90 m magasban tart a Duna felé; f áramlási iránya azonban
a Dunával párhuzamosán halad délnek.

dér Pumpenanlage (X. Soroksári út und Laczkovich-utca.).

Dér Baugrund besteht aus aufgeschüttetem Matériái unter dem
schlamimige Sehieliten folgen. Das unmittelbare Liegende dér ab-
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weéhslüngsreichen Schjchten ist altholozaner sphotterigey Sand, dér

durchschnittlich —5.15 m ii. d. O-Punkt dér Don au, endigt, wo dér

oligozane kiseeller Tón beginnt. An dér Westseite vermuté ieli medi
terranen Tón, woraus hier auí eine die Anlage mitten durchquerénde
Bruelilinie zu seb Messen ist.

Uas Grundwaisser strebt in einer Hbe von etwa -T0.90 m ii. d.

O-Punkt dér Donau zu, seine Hauptrichtung ist aber S, parallel de

r

Don au.

A DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG EOCÉNELÖTTI EARSZTJA.
írta: Földvári Aladár dr.

#

DÉR VOREOZANE KARST RÉS TRANSDANUBISCHEN
JV11TTELGEBIRGES.
von A. Földvári.**

A Dunántúli Középhegységben az eocén rétegeknek a mezozói
rétegekre való diszkóidéiig és transzgresszív települése régóta ismere-

tes. Ez a település egy eocéneltti karsztos jelleg szárazulat felisme

résére vezette geológusokat.

Az alábbiakban az eocéneltti karsztra vonatkozó megfigyelése-
ket és a bellük levonható paleogeográfiai következtetéseket ismer
tetem.

Az skar szt felszí v e. A karsztos felszíni formák között

felismerhetk a, karr mezk. (18. ábra.) Ugyancsak megfigyelhet lyu

kas kövek képzdése, valamint fonatos lávához hasonló felszín is

Kisebb-nagyobb tölcsérek és dolinák is képzdtek. (Föld. Közi
62. ki I. tábla.)

A kisebb tölcsérek egy része minden valószínség szerint utóin

gos beszakadás útján, képzdött. Erre mutat az a körülmény, hogy a

tölcsért kitölt üledékek (bnuxit stb.) hullámos, gyrdött rétegfelii

lettel érintkeznek. Az ilyen gyiiredezettség nem tekinthet tektoni
nikai eredetnek, hanem az a rétegek beszakadása folytán képzdött.

Dorogon a karsztosodott kzet üregeit koncentrikus rétegzés
szén, illetve szénpala tölti ki. (19. ábra.)

A karsztos felszíne n t a l á Ihat ó k é r e g. Az skarszt
leiszínét sok helyen kisebb-nagyobb vastagságú, feketeszín mangá
nos kereg borítja. Ez alatt a kzet bizonyos mélységig szürkés szín,
meg távolabb a hasadékai ersen dendritesedtek.

A manganos kéreg sokszor kemény, máskor porrá szétes. A
mangánérc sokszor a felület közelében található zárt üregeket is ki
tölti érces fészkek alakjában. G ed e o n Tih a ni é r elemzése szerint a.

ganti Hara sztosi bányából származó, porrá szétes mangánérc kéreg

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évi május 3-i

szakülésén.
\ orgetragon in dér Fachsitzung dér Ung. Geo], Gesellschaft am

3. Mai 1933,
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28.82% Mn0 2-t tartalmaz, továbbá Fe
2
0 3 11.10%, Si0 2 14.94% és Ti0 2

0.05% van benne.

Más helyen vasérces vörösagyag fedi a karsztos felszínt. Eplény
vidékén a. vasére a túlnyomó, Gánton a legtöbb esetben a vörösagyag
uralkodik a bevonatban.

Ahol a mangános kéreg és a vasérces vörösagyag együtt talál-

ható, ott a mangános kéreg van belül. A vasas kéreg néha pizolitos.

(Eplény vidéke.)

Azérceskéreg és a vetdések. A karsztosodott területek

közelében található törésvonalak és a mezozói kzetek repedései man-
gános vasas agyaggal vannak kitöltve. A vetdések dörzsbreccsiájá-

nak a kötanyaga sok esetben egészen feketeszín mangánérces

Fig. 18. ábra, Eocén eltti kari* mez a Gánt melletti bauxitbányában.
Voreozane Karrenfelder bei den Bauxit-Gruben neben Gánt.

anyag. A vetdések kitölt anyaga és a karsztos felszínt bevonó ké-

reg azonos módon képzdött. Csupán az ércesedési folyamat iránya

lehet kétséges. Lehet, hogy a hasadékon a mélybl felszálló oldatok

alakították át a karsztos terület felszínét is, vagy fordítva, az ércese-

dést a felszínrl a hasadókba leszivárgó oldatok hozták létre. Az
utóbbi esetre vall, hogy a mélység felé megsznik az éreesedés, továb-

bá az ércesedést kísér más elváltozások is.*

* Különös ellenroondás van a hasádék-kitöltések képzdési ideje és
módja közt: A felszíni vizek csupán a karsztosodás ideje alatt már meg-
lév hasadékokba szivároghattak és csak azokba rakhattak le érces

anyagokat. Viszont a Gánt-Melegesi fejtés hatalmas vetdésének az érces
kitöltésén már az elmozdulás következtében képzdött vetdési tükör és

karcolások is láthatók, tehát a törésvonal elmozdulása idején ezeknek az

érces anyagoknak ott kellett lenni.

Ezt az ellenmondást csak úgy lehet elfogadhatóvá tenni, ha a vetdés
mentén az elmozdulások ismétldését tételezzük fel. Vagy pedig a vet-
dési liasadékot kitölt kéreg a már meglév csúszási karcokat úgy vette

fel. mint pl. a gipszöntvény a forma díszítéseit.



A Dunántúli-kö'zépKegység karsztja 51

A gánti Melegesi bauxitfejtés dolomit faláról származó csúszási

lap kitöltésének összetétele Gedeon Tihamér elemzése szerint:

Si0 2
20.58%

A1A 10.50 „

Fe 20 3
5G.G2 „

Ti0 2
0.20 „

Mn0 2
0.08 „

Izzítási veszteség 9.02 „

100 .00%

Ezen a vetdési lapon található fényl éreliártya Papp Fe-

renc ércmikroszkópos vizsgálata szerint izotróp és a szokásos re-

agensek mind megtámadjak (híg és koncentrált HC1, HNO
:) , FeCl 3 ).

Fig. 19. ábra. Eocén eltti karsztosodás a dorogi Nagykszikla nyugati

oldalán. Szén és szénpala tölti ki a liász-mészk üregeit.

Voreozane Verkarstung bei Dorog mit Kohlensehiefer und Kohlen-
Einlagerungén.

Az anyag nagy reakcióképességét minden valószínség szerint

az érchártya rendkívüli vékonysága okozza.

Az érce s kéreg és a kaiéit telére k. A karsztosodás
után képzdött vagy felújult vetdések és hasadékok kalcittal van-
nak kitöltve. Ezek a kaiéit erek az érces kérget is áttörik, st a bau-
xitb.n is találhatók kalcittal kitöltött hasadékok.

A karsztos fel s z í n a lati bekövetkezett k z ét-
éi pori ód ás. Gánton a karsztosodott dolomit a mangán kéreg alatt

elporlódik. Az elporló dolomit vastagsága 1—2 dem lehet. (A vetdé-
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sek és hasadékok mentén az elporlédás is mélyebbre hatol.)

A vetdések mentén a kemény vetdési páncél alatt szintén porló
dolomitot találunk. A vetdések dörzsbreccsiájában egyes dolomit ka-
vicsok belseje szintén elporló, míg a küls kérgük változatlan ke-
mény.

Az eplényi mangánérc-bányában a liászkori crinoidás-mészk
ott, ahol a mangánérccel közvetlenül érintkezik, szintén elporló, a

a crinoidás mészk valóságos kaiéit homokká esik szét. Az eddig látott

feltárások alapján a karsztfelszín alatt az elporlédás 0.5—1.0 m-nél
mélyebbre nem hatol.

Úgy látszik, hogy a kzet-elporlódás és a mangánérc képzdése
között összefüggés van, mivel csak ott láttam eddig elporladást, ahol

a mangánérc-kéreg közvetlenül érintkezik a karbonátos kzettel.

Kzet elporladást a Dunántúli Középhegységben hévforrásokkal

kapcsolatban mutattak ki. A fenti példák mutatják, hogy a kzet el-

porlódás más geológiai erk hatására is képzdhetik. Igen érdekes

kísérletet végzett Gedeon Ti h a m é r a gánti dolomit e] porlasztá-

sára.*

Gánton az elporlédás szabálytalan csatornák vagy a felülettel

nagyjában párhuzamos felületek mentén képzdött. Az elporlódott

anyag kifolyik ezekbl az üregekbl és különös héjjas kövek képzdnek.
A m a n gán érces k é r e g képzdése. A mangánérces ké-

* Gedeon T. szerint az elporlédás nem okvetlenül a karsztosodás
idején képzdött, hanem késbb, a bauxiton átszivárgó csapadékvíz hatá-

sára. Kísérletét a következ módon végezte: Üvegcsövet fele magassá-
gáig 1 cm nagyságai dolomittal töltött meg. A dolomit fölé bauxit-darát
rétegezett. Az így megtöltött csövön keresztül 0.25% -os aluminiumszulfát
oldat áramlott. A leszivárgó oldatot ismételten feltöltötte. Azért hasz-
nált alumíniumszulfát oldatot tiszta víz helyett, hölgy az oldat már a
kísérlet elején kell mennyiség oldott alumínium sót tartalmazzon.
Ez az oldat a bauxitrétegen átszivárogva csak töményedhetett. Az oldat
koncentrációja viszont kisebb volt, mint a vele egyenérték tömény gipsz-

oldaté. Ezzel megakadályozta, hogy a dolomitból az alumíniumszulfát
hatására képzd gipsz kiváljon, mert a képzd gipsz a nem telített

oldattal az üvegcsbl távozott. Egy hónap múlva a dolomitot fehér

porlódó kéreg borította.

Ugyanilyen elporlédás figyelhet meg a bauxitban zárványként el-
forduló dolomit darabokon is.

Más elváltozást is okozhat a bauxit a fekii dolomiton. A gánti

Bagoly-hegyen, a bauxit fekjében lév dolomit a bemosott bauxit
anyagtól vörösszín. Ez a dolomit a vörös színezdésen kívül egyben
ersen elmeszesedett a mélyebb, üde dolomittal szemben.

Üde dolomit Vörösszín, közvetlenül
a bauxit fekjébl való

dolomit

CaCO.. 55.69% 74.76%

MgCÓ. 44.36 22.71 „

Fe.,0, '+ AU), 0.18 ,. 2.22 „

SiÓ.. 0.01 ,. 0.28 „

Ti0 2
0.00 ,. nyomokban

100.24% 99.97%
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reg képzdése olyan lehetett, mint a bakonyi mangánérctelepéké : az

akkori szárazföld édesvízzel borított helyein képzdtek. Annál is in-

kább elfogadható ez a képzdési mód, mivel a karsztos tölcsérek, dli

nák idnkint vagy állandóan vízzel borítottak lehettek, pl. rkúton,
a Csárda-hegy külszíni fejtésében a mangánérc kifejtése után az

eocéneltti dolinák újra a felszínre kerültek. Ezekben a dolinákban

az esvíz összegylik és hosszabb-rövidebb élet pocsolya képzdik a

dolina fenekén.

Krenkel E. Délnyugat-Afrikából négy dolina-tavat ír le, ezek

függleges dolomitfalak között fekv 80 m széles és 100 m-nél mélyebb
viz tölcsérek, melyek Délnyugat-Afrika egyedüli állóvizei. E tavak
Ottavi hegyvidékén, Tsumeb közelében vannak. Ito rz M. és K a i-

ser E. ugyancsak Délnyugat-Afrikából az eocéneltti karszt dolinái-

Fig. 20. ábra. A Dunántúli-középhegység- térképvázlata.
Kartenskizze des Transdanubischen-Mittelgebirges.

mik elkovásodott falából édesvízi szivacsok maradványait írják le.

St az osztályozásuknál megkülönböztetnek állandóan száraz, idn-
kint vízzel borított, végül tengeri üledékkel kitöltött dolinákat. Mind-
ezek a példák és a Dunántúli Középhegység eocénelötti dolináinak

fekete agyag és barnaszén-telep kitöltései is igazolják, hogy e dolinák
idnkint víz alatt állottak és így a mangánérc képzdés feltételei meg-
voltak.

A karsztosodé s i d e j e. A karsztosodás idejének megállapí-
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lása végett az alábbiakban összeállítottam a fontosabb elfordulások

rétegsorát

:

Úrkút, Csárda-hegy: 1. karsztfelszín (liászkori mészkövön), 2.

mangánérc és kísér kzetei, 3. barnaszéntelep, 4. féligsósvizi rétegek

Modiola corrugata, Cerithium parisiense stb.-vel, 5. Nummulina lue-

vigata- s tengeri rétegek. A 3—5. rétegek kora középs eocén.

Eplény vidéke: 1. karsztfelszín (felstriász- és liászkori kzete-

ken), 2. bauxit, mangánérc és kísér kzetei, 3. terresztrikns homok,
4. szénnyomok, 5. féligsósvizi rétegek, Modiola corrugata, Cardiuni

Wiesneri, Cerithium Hantkeni stb.-vel, 6. Nummulina laevigata és

perforáta- s tengeri rétegek. A 3—6. réteg középs eocénkori.

Halionba vidéke: 1. karsztfelszín (felstriász kori kzeten), 2.

bauxit, 3. szénnyomok, 4. nummulinás mészk. A 3—4. réteg középs
eocén.

Gálit: 1. karsztfelszín (felstriász kzeten), 2. mangánérckéreg, 3.

bauxit, 4. édesvizi rétegek, melániás márga, stb. szén teleppel, 5. félig

sósvízi rétegek (=fornai rétegek), 6. miliolidás mészk. A 4—6. rétegek

középs eocén koriak.

Budakeszi: 1. karsztfelszín (felstriász kzeten), 2. vörös agyag,

bauxit törmelék, alapkonglomerát, 3. szénnyomok, 4. miliolidás mész-

k. A 3—4 réteg középs eocén.

Dorog: 1. karsztfelszín (felstriász- és liászkori kzeteken), 2.

édesvizi széntelepes csoport, 3. féligsósvizi rétegcsoport, 4. operculiiiás

agyag. A 2—3. réteg palcocén, a 4. alsó eocénkori.

Karsztosodást eddig csak triász- és júra-rétegeken láttam, kréta-

kori mészköveken még nem találtam eocéneltti karszt nyomokat.
Újabban Vadász E. említi, hogy egyes bauxitok fedjében kréta-

kori rétegeket talált, ez adat szerint az eocéneltti szárazulat már a

krétakorszakban megvolt és e szárazulat a középs eocénig megma-
radt. Ezen id alatt az egyes korok tengerei a szárazulat peremi ré-

szeit elöntötték kisebb-nagyobb ingressziók alakjában. Evvel magya-
rázható, hogy a karsztos szárazulatot fed tengeri üledékek külön-
böz koriak.

Az eocén eltt i s z á r azula t ü led éke i. Vörösagyagok,
mangántelepek és ezek kísér kzetei, színes agyagok, okkerföldek,
valamint a bauxitok képviselik a szárazföld üledékeit.

Ezek az üledékek bizonyos mérték szállításon estek át. Legki-

sebb szállítást szenvedtek a gánti tarka bauxitok, amelyekben a

vörösszín bauxit éles breccsiaszer darabjai találhatók a sárga

bauxit alapanyagban. Ezek az éles, szegletes bauxitdarabok arra utal-

nak, hogy a dolinák közvetlen környékérl hullottak a bauxitos me-

dencék be. E szegletes darabok egyúttal azt is bizonyítják, hogy a

szállítás alatt a bauxit anyaga már bauxit konsistenciá jú volt, mivel

az egyszer teria rossa a szállítás alatt a plasztikussága miatt szét

esik és nem képezhet szegletes darabokat.

A pizolitos bauxitok képzdése nem tisztázott. A pizolitokon he-

lyenkint fényes máz található, mely rendszerint csak az egyik olda-

lon fejldött ki. Ha ezeket a mázakat olyanféle képzdményeknek
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tekintjük, mint amilyenek a sivatagokon képzd bevonatok, melyek

részben a szélirányokkal is összefüggnek, akkor a pizolitokon eredeti

helyzetben a fényes bevonatoknak orientáltan kellene elhelyezkedni. A
bauxittelep pizolitjain azonban a bevonat nem orientált helyzet, ami

a fényes máz kialakulása utáni szállításra utal.

A legnagyobb szállítást, szenvedték az eplényi bauxittelepben

található pizolitos hauxit kavicsok, melyek teljesen legömbölyödtek.

A vörösagyagok részben a bauxittelepeket kísérik és valószín,

hogy bauxitokból képzdtek.

Az úrkúti mangánérceket kísér agyagok közt Vadász E.

Ostracodákat talált.

Paleogeográfia i v i s z o n y o k. A mangánércek vízzel bo-

rított helyeken képzdtek, tehát az egyes elfordulások az eocéneltti

vízrendszer rekonstruálására használhatók. A bauxit-elfordulások a

száraz helyeket jelölik. így pl. ha a bakonyi mangánércelforduláso-

kat összekötjük (3. ábra.), olyan irányt kapunk, mely a középhegység
csapásirányával és a, f tektonikai iránnyal egyezik. Ez a, mangánérc
elfordulásos zóna. egy eocéneltti völgy irányát jelzi, mely az ajkai

felskrétakori szénmedencébe torkollik, vagyis az eocéneltti szára-

zulat egyik tavába. V a d á s z E. kimutatta, hogy az eocéneltti szára-

zulat üledékeinek egy része már a kréta korszakban képzdött, így

nincsen akadálya, hogy a felskrétakori széntelepet egyidejnek \e

gyük a bauxitok egy részével és a mangánércekkel.

K ül f öl d i e o c é neltt r k/írsstelforduláso k. Ide

sorolhatók a Frank és Sváb Jóra, valamint Svájc mezozói kzeteinek
dolinái, melyeket az ú. n. Bohnerz-formáció tölti ki. Ezekbl eocénkori

emls-fauna került el.

Délnyugat Afrikában a kambri „nama formáció'
4 dolomitjai-

ban találhatók dolinák, melyeket az eocén tengeri rétegek fednek.

Az eocéneltti karszt ilyen széleskör elterjedését a krétákon
hegykópzdésckre vezethetjük vissza. E hegyképz mozgások és ki-

emelkedések olyan kontinenseket képeztek, melyek a karsztosodásra

alkalmas mezozói rétegekbl állottak. A harmadkor elején meginduló
általános transzgresszió üledékei befedték az skarsztok felszíni for-

máit és mindmáig megvédtek az elpusztulástól.

(Készült a Megyetem Ásvány- és Földtani Intézetében, lil ik)

* # *

Die diskordante und transgressive Lagerung dér eozánen Schichten
über den mesozoischen Bildungen ist im Gebiet des transdanubischen
Mittelgebirges liingst bekannt. Diese Erscheinung venveist auf die
Existenz eines voreozánen Festlandes. Es ist auoh tatsáchlich gelungen,
die Spuren dieses Festlandes nachzuweisen, u. zw. z. T. auf Grund dér
kontinentalen Ablagerungen (Bauxit, Maganerz, bunte Tone) z. T. auf
Grund dér verkarsteten voreozánen Oberflachen. Die Manganerze bilde-
ten sich an den sumpfigen Stellen des voreozánen Festlandes. Durcli die
Verbindung dér Manganerzvorkomnisse lásst sich dér Verlauf eines
voreozánen Tales rekonstruieren. Dieses alté Tál mündet in das ober-
kretazische Kohlenibecken von Ajka.
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ELZETES KÖZLEMÉNY A KELETI ALPOK ÉSZAKKELETI
RÉSZÉBEN ELöFORDÚLÓ LEUKOF I LEITEK

SZÁRMAZÁSÁRÓL.
Irta: Vettdl Miklós dr.

VORLÁTJFIGER BERTCHT ÜBER DIE GENESIS
PHYLLITE LM NÖRDÖSTLICHEN TEILE DÉR

DÉR LEUKO
OSTALPEN.

Von M. Vénél.

A Keleti-Alpokban, a Scmmeringtl délre es zónában nagyon
elterjedtek a leukofillit nev érdekes, kristályos palák. E név
alatt tulajdonképen háromféle kzet is szerepelt. Igyekeztem a

kimutatható hárem típus közül azoknak a genezisét megállapítani,

amelyekre jellemz a lem htenbergit-tartaloni. Reájuk vonatkozóan
közölhetem, hogy ezek a Keleti-Alpok egy fiatalabb redzési fázi-

sában a legersebben igénybevett részeken alakultak ki már meglév
parakzetekbl. E gyrdéssel kapcsolatosan löi'ténbetett ezeknek
magnéziadús oldatokkal való átitatása, ami leuchtenbergit-képzdésre
vezetett. Az eredeti kiinduló kzete a leuohtenbergites paláknak
ersen homokos agyag lehetett. Végül rámutatok még arra, hogy
a Keleti-Alpok magnezit- és talktelepeinek képzdése e leucliten-

bergites palák keletkezésével azonos jellegnek tekinthet.

* * *

Über die régiónál verbrei tétén Leukophyllite dér Ostnlpen habé
ieh mieh seben mebnnals genussert. leli habé in meiner ersten dies

bezüglichen Arbeit hereits mitgeteilt, dass ieh meine Unter-
suchungen durchaus nieht fiir abgesehlossen halté und fortzusetzen

\yiinsche .

1 Die vorliegende Mitteilung soll meine neueren Haupt
ergebnissc vorlaufig und kurz zusammenfassen. Meine Unter-

suohungen bezihen sich nur auf diejenigen als LeukophyUiU benann
tón Gesteine, welehe ungefáhr im Gebiete innerbalb dér dureh die

Ortscbaften Ausschlag-Zöbern-Ofenbach-Fruknó-Medgyes-Balf-Ny'ék
Wiesmath-Aussciilag-Zöbern bezeichncten Linie liegen. Natiirlich,

liabe i eb nieht jeden Leukophyllit dieses Gebietes nntersuelit, denn
és Imiidéit sieh nm ein so háufiges Géstein, dass mán hierzu sehr
lángé Zeit brauchen wiirde. Ieh will jedoeh bemerken, dass ieh den auf
ungarRchem Gebiete liegcnden Teil des Ruszt-Rákoser Hiigelzuges,
wie aueh dós Soproner Gehirge díésbezüglieh ganz eingehend unter-
süiente und aueh dós östlich von dér altén ungarischen Grenze He-
gende Rosalievgehiel öíters beging. Hingegen berücksiebtigte ieh
Vési ! ieh von dér allén T.ondesgrenze : ur jene Vorkominen. welehe
aus dér Literntur belconnt sind.

Mit dem gesehichtlichen Teile dér Frage, ferner mit den Detail-
ergebnissen meiner neueren TJntersueihungen und dér neueren ehe-
mischen Analysen wünsehe ieh mich in einer demnachst erschei-
nenden eingehenden Veröffentliehung zu beschaftigen.

Die erste Tatsaehe, auf welehe ausser mir aueh niehrere
Österreichisehe Autoren schon wiederholt hinweisen, ist, dass die
Lenkophyllite imnier an solehen Stellen auftreten, wo starke
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Strungen zu verzeichnen sincl. Die Entstehung dér Leukophyllite

steht mit dicsen Strungen horizontúién Charakters in Verbindung.
Miértül* spricht ihr ausgepragt sehiefrige Charakter und weiters

die anf den Schietcrungsfláehen dér Leukophyllite des Sopronéi*

Gebirges anf Scbritt und Tritt sichtbare und im ganzen Gebirge
nnr sebr wenig sebwnnkende Striemung (12—14 h

). Diese Striemung
ist aueli an sonstigen Schiefern und besonders an den phyllitischen

Gestein en des Sopronéi* Gebirges un mehreren Stellen kenntlieb.

Desgleiehen weisen aueli die weiteren Textur- und Struktureigen-

sehaften dér lenkophyllitisehen Gesteine auf Dnrebbewegung Ilin, in

erster Beibe die Ausbildung einer vorzüglichen s, welche durcb
Snmmierung dér Teilbewegungen dér Glimmer zustande kam. Frü-
her, als ieb des besagte Gebiet dér Ostalpen noeli weniger lcannte,

als .jelzt, schrieb ieb in dér Genesis dér Leukophyllite den tangenti-

alen Bewegungen geringere Bedeutung als den vertikalen zu, einfach
daruin, weil ieh nieine Untersuchungen in einer stark zerbrochenen
Alpenpartie, im Soproner Gebirge begonnen hatte.

Die in dér Literatur allgemein untéi* dem Namen „Leukophyl-
lite“ zusammengefassten weissen bis grünlielien Schiefer babén nic-ht

allé dieselbe Zusammensetzung. Diesbeziiglieli gelang es sclion

Schwinner 2 gewisse Résültaté zu erzielen, ivelehe ieh aber

noeli weiter erganzen kaim. Es befinden sieli erstens Leuchtenbergit-

Muskovitschiefer darunter (nnr höchstens diese sollten fortan Leu-
kopbyllite genannt werden, wenn es niclit zweokmássiger ist, den Na-
men „Leukophyllit“ ganz fallen zn lassen). Die Bestandteile diesel*

Leukophyllite im engeren Sinne sind Muskovit (Serizit), Leuchten-
hergit , Qvarz, Apátit, Zirkon, Rutil und sebr selten Disthen (in einzel-

nen Leukopbylliten des Rosaliengehirges). und sebr untergeordnet

Magnelit. Danii koinmen ferner noeli untéi* den frülieren ..Leukophyl

-

Itten" aueli reine Muskovit- (Serizit-) Schiefer vor (Weisserde und
Leukophyllite aus dem Weisserdebruch von Ausscblag-Zöbern), in

diesen war kein Leuchteubergit nachweisbar. Die Bestandteile diesel*

Schiefer sind: Muskovit (Serizit), Quarz, kleine Turmaline, Pyrit,

manehmal griiner Chlorit, cin romboedrisches Karbonát (wobl Dolo-

mit) und T ita uminerulien. Endlieh koinmen in Verbindung mit stark

geschieferten Orthogneisen aueli leukophyl litahnliche weis-e Scbie-

fer vor, in welehen neben Muskovit und Quarz aueli Feldspat (Álhit,

Mikroklin) auftritt. Schwinner schied diese bereits unter dem
Namen . Weissschiefer“ ab und aueli ieh behalte fiir diese Gesteine

diese Benennung bei. Die Weissschiefer geliören sclion zu den

Gneisen.

Im mikroskopisclien Bilde der Querschliffe dér echten Leuko-

phyllite zeigen síeli Muskovitstrange abwechselnd mit Quarzschicht-

chen und abgeplattete Linsen, welcli letztere beide aus gestreckten

Quarzkörncrn besteben. Der Muskovit ist, von einzelnen Quermusko-

viten abgesehen, mit seiner (001) Flaclie ausserordentlieh scharf in

s angeordnet. Mit dem Muskovite ziemlich innig vermengt und

g leieh orientiert erscheinen aueli die Leuchtenbergite, welche alsó
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keinesfalls postiektonisch seia können. Ta den quarzreiohen Teilen
sind die Leuchtenbergitschüppchim viel haufiger als die Muskovite,
welche stellenweise aueh gánzlich fehlen. Dieser Umstand deutet
darauf Ilin, dass dér Leuchtevhergit, mit dér erwálmten Durchbewe-
gung aueh paratektonisch sein könnte und sich gelegentlich dér
Durchbewegung aus solchem mobilén Matéria! bildete, welches gar
kehien, oder höchstens nur ménig Muskovit und rnehr Leuchten-

bergit ausschied. Dieses mobile Materiül konnte auoh die steiferen

quarzreiohen Teile leiek t durchtranken. Aufmerksamkeit verdient

dér oft auffallende Umstaud, dass in jenen Teilen dér Muskovit
Leuchtenbergitstrange, wo sie jahlings abreissen (genauer an einzel-

nen Quarzlinsengrenzen), eine Leuchtenbergit-Anreicherung nichi

selten zu beobachten ist. Dies könnte als ein weiteres Anzeichen

dafür hingenommen werden, dass bei dér Entstehung des Leuchten-

bergites eine mobile Lösung mitbeteiligt umr, welche durch teste Hin-

dernisse im Vordringen gehindert war und stagnierend eine Leucli-

tenbergitanreieherung bewirkte.

lm .Tahre 1930 babé ieh bereits darauf hingewiesen,3 dass mán
die Leukophyllite aueh als phyllitische, alsó Pa ragestei ne auffassen

könnte. Ilire Zusammensetzung erinnert ziemlich stark an jene von

gewissen Tonen, Tonschiefern und Phylliten. Bezeiehnend für die

Analysen ist aber, dass bei bohém Si0 2-Gelialte das Eisen stark in

den Hintergrund tritt und kleinen CaO-Gehalten grosse MgO
Gehalte gégén überstehen. Áhnlieh zusammengesetzte Gesteine waren
aber unter den echten, unveránderten Sedimenten sohwer zn finden.

An einer anderen Stelle versuchte ieh ebenso auf Grund von
Chemismus und geologischer Lage einige Leukopliyllite mit Ortho-

gneisen in Zusa,mmenhang zu bringen. Aus diesen Untersuohungen
schein klar, dass dér von Angel betonte Umstand, 4 wonaoh bei den
aus dér Mesozone in die Epizone gelangten diaphtoritisehen Gestei-

nen Steiermarks im allgemeinen Eisenabfuhr und Magnesiazufuh

r

erfolgte, aueh bei unseren Leukopbylliten und zwar noeb deutlicher
zu seben ist, weil bier die Magnesiazufubr viel starker sein konnte.

Tn dem Soproner-Gebirge fand ieh unter den echten Ortho-
gneisen nirgends Leukophyllite, haufig aber an dér Grenze dér
diese Gneise bedeckenden, zum Pbyllite binneigenden Glimmerscbie
fér (

— Glimmerscbiefer dér österreicbiseben Autoren), weiters in
den letzteren in Gestalt dünner Einlagerungen, manehmal in Be
gleitung aplitiseher Schichten. Im Bosaliengebirge waren die von
mir untersuohten Leukophyllite in Augengneise oder Glimmer-

sohiefer. eingeschaltet.

Mán kann einen Teil dér Leukophyllite aus echten Ortho-

gneisen, oder mindestens aus solcben Gneisen ableiten, von welchen
die Beteiliegung an sioberem Orthomaterial sohwer zu leugnen ist.

Es sind aber aueh dafür Anhaltspunkte gefunden, dass einige Leuko-
phyllite aueh von Pürahstammuv

g

sein können. Diese Leukophyllite
scheinen in die Glimmerscbiefer eingeschaltet zu sein. Ursprünglicb
waren diese letzteren vielleiebt eisenreiebere, stark sandige Tón-
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gesteine, welche aueh gelegentlich dér erwahnten Durch'bewögung
ilire Zu sammensetzung veranderten. Die Abgrenzung dieser in

phyllitischen Gesteinen diinn eingelagerten Leukophyllite gegenüber
dem einen griinen Chlorit (Permin) fiihrenden Glimmerschiefer
konnte ich hisher ziemlich gnt angeben, weil icli ein Übergangs-
gestein mit gleicbzeitiger Permin und Leuchtevbergitfiihrímg nicht
naehweisen konnte.

Aueh die sparlich vorkommeuden Disihene einzelner Leuko-
phyllite des Rosaliengebietes halté ich für wi elitige Wegweiser dér
Genesis, welche daruul' hinweisen, dass die jetzt starkeren Epizonen-
eh a raktér anfweisenden Leukophyllite bereits vor dér ihre jetzige
Textur usw. — bedingeMién Durebbewegnng zn mindest Schiefer-
gesteine vöm Mesozonencharakter wareil. Bereits Sch winner
waren die Disihene in einem Gestein den un seren almlichen Cha-
rakters (bei Mieseribach, nordöstlich von Birkfeld) anfgefallen. 5 Mán
kaim diéselhen als Relikte auffassen.

An einzelren Lenke,phylliten kaim mán Mikrofaltelung beo-

bachten. Dieselbe zeigt sieli nicht nur an den Muskoviten, sondern
anch an den Leuchfenhergiten. Es miissen alsó die Leuchtenhergite
bereits vor dem Eintritt dér Mikrofaltelung entstanden sein und
zwar anlasslieh jener Durehbewegung, welche dér Mikrofaltelung
voranging.

Teli mnss nocli erwahnen, dass die Quarze einzelner Leukophyl-
lite (hesonders in den Leukophyllilén des Rosaliengebietes) stark

xenoblastisch. spitzenartig buchtig siml und imdulierend auslösehen,

dagegen die Qnarze anderer Leukophyllite (hesonders einiger

Leukophyllile des Sopronét Gebirges) gut polygonál konturiert sind

und gar nicht odor kanra undulös auslösehen. In den letzteren

Leukophyllite n sind aueh die Glinimer besser entwickelt, ols in den

friiher erwahnten. Vielleicht ist das ruhigere Bild dér letzteren auf

Rekristallisatioh zurückziifillíren.

Mit den Pora-Leukophylliien übereinstimmenden Ursprungs
{sind memer Ansieht racb anch die von mir aus dem Sopronéi' Ge-

birge beschrieberen Lcuchlenbergit- und Disthen-iührenden Quarzite.

Dicse Quarzite kommén hier ober dem zum Phyllii hinneigenden
Glinnnerschiefep vor, ihr Hangendes fehlt bereits. Sie bibién,

wie schon erwahnt wurde. Bilisen. Zum Liegenden Ilin gehen diese

Quarzite in leukophyllitischen Leuchtenbsrg it-Musko vitschiefer

iibér. Die ehemische Analyse eines solchen quarzitisohen Gesteins

ergab nebst hóhér Sitt (=76.23%!, sehr wénig Eisenoxid, Alkálién

und CaO und naliezn 6% (5,58%) MgO. Audi diese Gesteine sind

Paraderwate, ihr Ansgangsgesiein dürfte ein sandartiger Tón
gewesen sein, dér anlasslieh dér stnrken neuen Dnrehbewe-
gung von magnesiáreichen Lösungen betroffen wurde, elienso, wie

die Leukophyllite. Die Gemengteile dieser Gesteine sind grosse,

porphyroblastische Disihene, stark unduls auslösehende Quarz-

körner (mit buchtiger Kontúr), siehtlich nacli s verflacht, in s geord-

neter, ziemüeh reichlieher Leuchtenbergit, sparlicher Muskovit und
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hie und da etwas Magnetit. Bezeichnend ist fiir die Disthene ihre

háufige Zertrümmerung, ilire háufig ersichtliclie Lagerung in s und

ihre gut wahrnehmbaren Translationsgleitungen. lm allgemeinen

zeigen sie sich als stark tektonisiert, wellig gebogen. Dér Disthen

dieses Gesteins ist gleichfalls als pratektonisches Relikt anzu-

spreohen. Am Qunrz kann mán derartiges kamu feststellen. An elem

Leuchtenbergit kann mán aber beobacliten, dass er jiinger als

dér Disthen ist. indem er die Disthen-Trümmer téilweise verkittet.

Es ist alsó nicht unwahrscheinlich, wenn mán auf Grund dieser

Tatsache die Entstehnng desselben hier mit dér erwáhnten neuen,

intensiven Durchbewegung in Verbindung bringt.

Wie ich in einem sehon vor lángerer Zeit geh altén en Vortrag

mitteilte,
15 halté ich es fiir moglich, dass zwischen dér Entstehnng

dér Magnesit-, Talk-Gesteine und den leuchtenberg itführenden Schie-

fern dér Ostalpen ein genetisclien Zusainmenhung bestelit. In dieser

Auffassung bestarkt midi noch, dass dér Leuchtenbergit, wie aueh

Orcel 7 betont, gar rieht, oder kaum von den in gewissen Mg-rei-

elien Gesteinen haufigen Rumpfiten verschieden ist. Audi die Fest-

stellung Petraschek s
8 bestarkt mich in dieser Auffassung, dass

die Leukophyllite in dér südlich vöm Semmering liegenden Zone,

wo keine zr MagnesiD ) i Idung geeigneten Gesteine vorhanden sind,

die Magnesit

e

in ganz überéüistimmender Lage vertreten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Leukophyllite

in einer j (ingeren Faltungsphase dér Ostalpen* und zwar an den

Stellen dér intensivsten Beanspruchungen, aus sehon vorhandenen
kristallinen Paragesteinen entstanden sind; ferner, dass die Dnreh
tránkuiig dér Letzteren mit magnesiareichen Lösungen in dieser

Zeit angenommen werden kann, wodurch dann im ursprünglich,

ohemisch sandig-tonig gearteten Gestein dér Leuchtenbergit ent-

stehen konnte, ahnlieherweise, wie die Red 1 ich und Cornu5

hinsiehtlioh dér Rumpfite sehon vor langer Z°it annahmen.
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MARIANOSZTRA ÉS NAGYIRTÁS PUSZTA KÖRNYÉKÉNEK
KÖZÉT ÉS FÖLDTANI FELÉPÍTÉSÉRL.

Irta: Papp Ferenc (Ír.

ÜBER DEN PETROGRAPII ISCH EN UND GEOLOGISCHEN
BALT DÉR UMGEBUNG VON MARI ANOSZTR A.

von F. Papp.

A Börzsönyi-hegység területét áttekintve, oligo-miocén és bel

vétien rétegeken áttört dóéit és többféle andesit változatot lehet fel

ismerni. Az els ernpeiók termékei a biotit-dácit és -andezit, ma.id a
felvetésbe bajló kék hipersztén-, illetve biotit-amfibolnndezit és végül
az északi részen pii oxén-andezit, a déli részen pedig vörös amfibol
andezit, a Oskhegyen fehér bipersztéms biotit-amfibolandezit zárja
be az egykori vulkáni tevékenységet. Szerz Márianosztra és Nagy-
irtás puszta környékének változatos kzet-földtani felépítésérl közöl

részleteidet.
& # #

Das Börzsöny-gebirge erstreckt sicb iiber eine Fiaebe von
nahezu 800 Km2 zwisehen Don au, Ipoly, Feketevíz und deim Diósjen
—Drégelypalánker Tál. Hiemit sind jedoeb nur die bidrografiseben

Grenzen angegeben. denn die ansebliessenden Gebirgsziige, Berge
und Hiigel, wie: gégén N das Osztrovszky-Vepor-Gebirge, die Berge
von Selmee, gégén W das Heleinba-Kövesder Hügelgebiet, gégén SW
und S das Visegrád-Szentendre er Gebirge zeigen ahnliehen geolo-

giseben Aufbau. Es lassen sicb nur im SW dér Nászúi und östlioh

das Balassagyarmat-Rombányer Becken vöm Börzsönyei* Gebirgs-

zug ziemlicb deutlicb untersoheiden.

Eine nahere Untersucbung dér Sehichtenlagerüng ergibt nörd

lich, nordöstlieb und im östlichen T'eil oligo-miocane (cattische)

loekere Sedimente a Is Liegendes. iiber weleben aus dér Sebluss-

periode des II elvetien, aus dem Tortonien stammende Andasittuffe,

Breeeien, sowie Andesit -Lavaströme rulien. Das Hangcnde bestebt

im N, NW, W und SW-n aus stellenweise aufliegendem Leitbakalk.

Das Liegende blieb unter dem Schutze dér Andesite vor dér Erosion
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bewahrt. Die Topographie dieser Gegend zeigt geringe Mannigfal
tigkeit, es reilien síeli wenig gegliederte, west-östlioh, bezw. nord
südlich streichende Riicken aneinander. Die frühesten Eruptions-

produkte tauchen im südöstlichen Teile auf und sind gégén S von

Tuffen, Breocien, bezw. iiber letztere gelagerten Leithakalk-Fleeken

bedeekt. Tuffe und Breccien treten im südwestlicben Teile des Ge-

birges vollkommen in den Hintergrund, die Heken zeigen eine weit

starkere Gliederung , die hauptsáchlich aus Andesit-, und Dácit-

Lakkolitben, auch Lavaströmen aufgebauten Kuppen veiben sich um
kleinere Becken herurn. Gégén W im Ipoly-Tal fiúdén wir entlang

dem Fusse des Gebirges als Saurn ein Hügelgebiet, welches aus iiber

einander gelagerten Schichten von Schotter, Geröll, mediterránén
Sand und Tón besteht und von einer dicken Löss-Schicht überdeckt

ist. Von hir aus gégén das Tunere des Gebirges vordringend, stosst

mán auf Breccien. Unter diesen, bezw. auch zwischen den Breccien-
Kuppen lassen sich Spuren von Andesit- und Ducii -Lakkolithen

Gangén wie auch von Lavaströmen erkenen.

Dér nördlicbe Teil miiss in erster Beibe von stratigraphi-

sehen, dér südliche hingegen von petrographischen Gesiehtspunkten
beachtet zu werden.

Auf Grund dér Vorkcmmnisse kimen versebiedene Gesteins
varietiiten, als Vertreter einzelner Eruptionsperioden bestimnit wer
den. Die Varietiiten wurden teils von einander folgenden Eruptionen
liervorgebraclit, teils entstanden sie innerbalb einer Eruptionsperiode
zufolge magmatiscber Differentiation.

Erste Eruptionsperiode vertreten durch: 1. Dacit, 2. gránát
führenden Bietit-AmphiboLAndesit. Dicse beiden, in einander Niilie

vorkommenden Gesteine gébén in dér Gemarkung von Nógrád-János
puszta gleichzeitig ein Beispiel für magmatisehe Differentiation.

Zwischen den Bergformationen liefert die oharakteristische Quell

kuppe Beweis für einstige, kurzandauernde vulkanisebe Tatigkeit.

Mittlere Eruptionsperiode gekennzeich net durch: 3. blauen

Aniphibol-Andesit, in wélchem sich in örtlicher Abwechslung zufolge

dér magmatischer Differentiation entstandener Biotit, bezw. Hyper
stílen geltend maciién. (Szokolya, Kóspallag, Márianosztra, Zebegéuy,

Tpolydamásd, Irtáspuszia, Nagybörzsöny, Bányapuszta.). Hierher

gehören machtige Lakkolitbe. 4. Andesit-Aufbrüche in Gangén
nachst Nógrád, Nagybörzsöny, Peröcsény; 5. Lavaströme mit Ande-
sittuffen abwechselnd in dér Gegend von Bernecebaráti, Királyháza,

Kemence, Diósjen und Szokolya.

Abschlussperiode dér Eruptionen vertreten durch: ti. quarzfiih

renden rten Aniphibol-Andesit auf den Gipfeln dér Umgebung von
Márianosztra, Kóspallag, Irtáspuszta und Jánospuszta; scbliesslich

7. Piroxen-Andesit als Restbestande einst maciit igerer Declten auf

den böchsten Felsen dér Berggrate von Nagyli idegbegy, Korombérc,
Nagyinóc, Magosfa, Miklósbérc, desgleiclien Tax, Báránybérc, Dobo-

góbérc, Málnahegy, Kámor, Rakottyás und Magyarhegy-Várbükk.
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Die Durehbrüche des Csáki iegy lassen síeli ebenfalls zu den Produk-

ten dieser Periode záh|en.
* * *

Die Ortschaft Márianosztra ist auf einern hypersthenführendeim

B io t i t-Am pih i 1)0 1 -Arid es i t -Lakkolith erbaut. Dieser Lakkolith er-

streckt síeli als Produkt dér friihesten Bruptionen iiber e.ine weite

Fláehe; er lásst síeli gégén S bis zuni Csákhegy, Feketebánya, gégén

W im Tale des Misaréter Baelies bis znin Nagy Gállá, nördlieh bis

zum Miklósbére, gégén O, endlicb bis znm Tál des Medres-Baches
verfolgen. Charakteristisch erheben síeli ans diesem máchtigen
Lakkolith die Kuppen, wie Csákhegy, Nagy Gállá, Sósbegy, Vaskapu
begy. Dér siidlieh von dér Gemeinde aufstrebende Csákhegy ist —
besonders von Szob ans betraebtet—ein 1 1 ;d bkugel förmiges Lakkolith
gebilde. Obwohl es nielit gelang die Restc dér Deeksehicbte, als un-

widerlegbare Beweise eines Lakkolithes aufzufimlcn, dürften wir

angesiebts dér Gesteinstruktur ni'cht fgblgeben, werin wir den Csák-

begy als solehen auffassen.

Westlicb von Márianosztra erhebt síeli die Gebirgsgruppe Nagy
Gállá. Seine eharakteristische Kegelforni lásst auf eine zweifache

Eruption seb 1 lessen. Dér am NW -Kaiul verlanfende Heken dürfte

den Rest eines ebemaligen Kraters darstellcn. Dér fiir die zweite

Eruption bezeichnende rote Arapbibol-Andesit kaim am Kis Gállá

nicht naohgewiesen wcrden.

Ausser dem Nagy Gállá siiul es mebrere Stellen in dér Unige
Imiig von Márianosztra, \vo sich die Überlagerung des blaueii Hyper-

sthen-Biotit f-ührenden Anipbibol-Andesites -duroh rten Ampbibol-
Andesit beobaehten lásst: Zuvár, Kerékbegy, Alsóhegy (Sircki b.),

Középhegy, Vaskapnbegy, Csitár, Bergriicken beim Luca-Geböfft,,

unmittelbar nördlieb von Márianosztra, am Nagy Vadálló, Bukó
vinka. Stellenweise fiúdét mán dazwiscbengelagerte Tuffe und er

kenut iiberreste des ebemaligen Stratovulkans (K^atihegy).

Sebr interessant ist die Doppelkuppe des Sósbegy; am Südbang
ist 19 h 79"—‘24 h 45", an dér Nordlebne 4 h 10" das Einfallen dér

Lavabánke. Dér Béig erinnert an einen einstigen
,
Vulkan-Krater.

Die zerstörende Wirkung dér Erosion hat zwar die ursprüng-
lichen Gelándeformen verwisebt, sie lassen síeli nicht mehr genau
feststellen, immerhin geniigt ein Blick auf das abwácbslungsreiche
Bild dér die Ortschaft uinscbliessenden Gebirge, eine Wanderung
durcbs Gebiet, Betraobtung dér Gesteine uan überáíl die sebr leh.r-

reiehen Mer kina le dér einstigen vnlkanischen Tátigkeit zu erkennen.
* * *

Die Umgebung dér Gemeinde Márianosztra gibt sebr lebrreiehe

Aufseblüsse iiber die vulkanische Tátigkeit des Börzsöny-Gebirges.

Die die Gemeinde umkránzenden Berge bauen sich vorwiegend aus
Andesitlava auf. Tuffe sind von geringer Ausdebnung, die tertiáren

Sediinentgesteine des Hangenden und Liegenden lassen sich an den
Grenzen des Gebietes beobaehten.
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Bér petrograíisohe Aufb&u dér Gégéiül ist mannighaftig; es gibt

hier:

a) Hypersthenführende Biotit-Amphibol-AÉdesite, b) Biotit

führende Hypersthen -Andesite, c) Hypersthenführende Amphibol
Biotit-Andesite, e) Amphibolhaltige Pyroxen-Andesite, f) Pyro-

xen-Andesite, g) rote Amphibol-Andesite.

1. Dér Csákhegy. Bie ibn umgebenden Hben iiberragend,

erhebt síeli dér 379 in hbe Csákberg zwischen Szob und Mária-

nosztra. Vöm Norden ans betrachtet zeigt er die Form eines Sehildes

und nur dér östlicbe Hang ist es, welcber fást unmerklicb ins an
schliessende Geliinde verlauft, bezw. síeli mit dem Hiigelgrat Bucká-

imszta vereinigt. Bie nrdlicbe und westliclie Grenze wird durcb das

Tál des von Márianosztra herkomimenden üregdaniásder Baehes ge-

bildet. Bie von hier gereehnete relative Hbe des Berges betriigt

nahezu 220 m (zwischen 218—219 ni). Aus südlicber und siidwestlicher

Riebtung von weitem sicbtbar erhebt er sich binter den Hiigeln, auf
delien im Hangenden des rten Amphibolandesits noeli Teile dér
Leitbakalkdeöke erbalten sind.

Fig. 21. ábra. A Nagygalla a Kiskoppány fell. — Nagygallahergi bei

Márianosztra.

Bie maclitigen Steinbrüebe des Berges babén selion im vorigen

.Tabrbundert Interessé erweekt. Tn den Abhandlungen von József
v. Szabó, 1 Gyula v. Szádeczky, 2 F. Sebafarzik,8 und
H. Rosenbuscb 1 wurden uns maneh wertvolle Angaben iiber-

liefert.

Von J. v. Szabó stammt die Bezeichnung „Biotit-Amphibol-
Labradorit-Granattrachyt", wozu er noch beinerkt, dass es síeli hier

mii eine „Typenvermisebung“ Imiidéit, da in den tieferen Aufscblüs

sen des Steiiibrucbes, aueh ein blauliohes Gestein zum Vorscliein

kom mt. Jedenfalls hat er wahrgenonimen, dass dér Berg niclit aus
einer Gesteiusart aufgebaut ist.

1 Bie naoh den Autoren angegebenen Zalilen verweisen auf das
Verzeicbnis dér Literatur.
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Heine Aufmerksamkeit wurde jedoch in den máchtigen Auf-
schliissen dós oberen Steinbruches (Fels-bánya), besonders durcli die
hellgraue 'Yarietat gefesselt. Auf Grund seiner TJntersucliungen be-
schreibt er stark resorbierte i Ampáiból, Biotit, frischen Hypersthen,
Babra dórit, Gránát, weiters au fgeAvaelisene Kiástál le’ von Chabasit.
Quarz, Ametbist, Pyrit und Dyehrcit. Áusserst lehrreich ist sein
Vergleicli dieses Gesteines mit den Andesiten dér Visegrader Gegend:
an den Gesteinen des Csódi begy, des Apátkúter Tales, sowie im
Eingang dér Ördögmalomer- und Lepenceer Táler erkennt er bei
náherer Betrachtung die áhnliehe mineralogiscbe Zusamanensetzung.

Ls sind ebenfalls nur das Gestein des oberen Steinbruches und
die darin entdeekten Einscblüsse, welcbe den genauen Untersucbun-

Fig. 22. ábra. A Csákhegy NO-i lábánál lev kfejtben a hiperszténes
bitit-amfibolandezit (b) áttörése a hipersztén-amfibolandeziton (a).

Ein Durchbruch vöm hypersthenführenden Biotit-Amphibolandesit
(b) am Hypersthen-Amphibolandesit (a) beim Csákhegy.

gén Gyula v. Szádeczky zu Grunde lagen. Er beobachtet die-

selbe Assoziation dér Minerale und nemit das Gestein Andesit. Bei
seinen eingehenden Untersu eh ungen dér vorgefundenen Cordierit-

und Ampbibol-, Gneis , ferner Diorit-, Quarz-, Sandstein- und Ton-
schiefer-Einischlüsse fiihrt er Spinell, Apátit, Korund, Andalusit,

Gránát, Biotit, Cordicrit und Plagioklase an.

F. Scha farzik unterscheidet schon den Felsbányaer „hell-

cjrauen Biotit-Amphibol-Granat-Andesit“ vöm „schwarzgmuen Bio-

tit-Amph ibol-Andesit.“

Die Gesteine des Csákbegy sind derzeit durch den im Tál des

Öregdamásder Baches in neuerer Zeit eröffneten „Sehwarzen Stein-

brueb“ (Feketebánya) und durch die máehtigen Aufscbliisse des seit

naliezu 100 Jabren betriebenen oberen Bruches (Felsbánya) zugang-

licb. fis liegt kein Zweifel darüber vor, dass mán hier den Produkten
zweier versebiedener Eruptionen gegenübersteht. Dér hellgraue
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(weisse) Andesit durchbrioht den dunkelbliáuen (scihwarzen) Andesit,

was am deutlichsten ini verlassenen Gemeindesteinbruch am NO-
Fusse des Csákberges zu Tagé trítt, am, Weg, dér aus dér Strasse

im Öregdannásder Baehtal von Szob naeh Márianosztra unmittelbar

vor Márianosztra gégén SO abzweigt. Am Grund und darüber
bis ungefálír 6 m Hbe lásst sich dér sehwarze, biotitführende

Hypersthen-Amphibol-Andesit erbl leken, welcher einesteils ganz
deutlicb die kngelig-schalige Absondernng, anderseits das Einfallen

dér Banké gégén 9 h zeigt. Dieses Gestcin wurde durch den weisse

n

quarzhaltigen hypersthenführenden Amphibol-Andesit durchbror-hen.

In dér 0- und SO-Wand des Steinbruehes treten beidé Gesteine un-

mittelbar neben einander zutage. Dér weisse Andesit zeigt nur
bankige Absondernng, seine Banké fallen unter 50° gégén 18—20 h

ein. Einen ábnliehen, jedoeli weniger augenfálligen Durchbruch sieht

mán am NO-Ende des Feketebánya-Steinbruches (X. 1929.), wo in un-

gefa.hr 3 m Hbe vöm Talboden gereeli net ein weisser Andesitgang
aus dem sehwarzen biotitfübrenden Hypersthen-Amphibol-Andesit
hervortritt und von dér Tál-Seb le bis 60—70 m Iliibe verfolgt werden
kann. lm Durebsebnitt kann mán dem quarzhaltigen, hyperstlien-

führenden B i o t i t -Amph i ho 1 -Ard os > t von 225 m an anstebend finden,

(seine Máchtigkeit betragt alsó 154 m).

Dér beste Aufsehluss des biotUführenden Hypersthen-Amphibol-
Andesifs bietet sich im derzeit betriebenen Steinbrueh Feketebánya.

Das frische Gestein erscheint makroskopiseh stablblau, ver

sehwíirzt síeli in kurzer Zeit; die verwitterten Stiieke dér Oberfláche

neigen ins Brauné. In dér diehten, stellenweise myarolitischen

Grundimasse kann Amphibol und Plagicklas wabrgenommen werden.

Es finden sieh Stiieke, in denen die Myarolithe mit dunkel-
griiner-schwarzer montmorilitisoher Masse ausgefiillt sind, au undo-
rén Stellen sitzen an den Wanden dér Myarolithe Kalzitkristalle.

J. v. Szabó fülirt den dunklen, bláuliehgrauen Farbenton des Ge-

steines auf feinverteiltes Eisendisulfid zrnek.

U. d. M. koromén in dér holokristallinisch porphyrisehen

Grundmasse feine öhloritadern und zahlreiche winzige Magnetit
körner zum Vorsehein, aueh lassen sieh Plagioklase und Quarz er-

kennen. Das volumprozentisehe Verbaltnis dér Grundmasse zu den

poiqibyriseben Einsprenglingen betragt in Ali t tel 0.9:1. 1, d. h. Grund-
masse 49%, Plagioklas 33%, Amphibol 10%, Chlorit 4%, Hypersthen

2%, Biotit 1%, Erze 1%.

Von den akzessoi iseben Gemengteilen sind die Erze, dann dér

Apátit, Zirkon, Quarz, Tridymit magmatiseber Herkunft, als sekun-

dáre Produkte stellen sich Kalzit, Chlorit, Opal, Epidot und Limonit

ein.

Die Plagioklase sind hasische Andesine — sauere Labradoré von

dér Zusammensetzung An 5 , Ab48 und An58 Ab 12 . Grössere Individuen

sind basiseber und neigen zr Entstimmung: Übergánge in Kalzit-

Epidot lassen sieh muhweisen und sie enthalten aueh aus dér Um-
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wandlung dér farbigen Gemengteile hervorgehende Chloritflecke.
(Tn dér früheren Literatur „pseudophitartige Masse“ genannt.)
Durehwachsungen kleinerer Feldspate sind nicht allzu selten. Diese
klemen Feldspate sind sauerer, als die durchwachsenen Individuen
(besitzen geringere Lichtbrechung) und zeigen innerbalb eines Indi-

vidnums eine von diesem abweichende, jedoeli untereinander über-
einstimmende Orientierung.

Ungefáhr dér Menge dér porphyrisch ausgesch iedenen Plagio-

klase ent'spriclht das Quantum des gelblicbgrünen Amphibols, dér

meistens vollkonmien resorbiert ist.

Hypersthen ist in zweierlei Formen ausgebildet: in grösseren

(1.6 X 0.2 mm) auch von idiomorphen Terminalfláchen begrenzten

Individuen mit schwachem Pleochroismus (« = rötlicli, /? = blass-

gelli . y = grünlicblau), bzw. ín kleineren (0.2X0.02 mm), von pris-

matisehen Habitus, obne Terminalfláchen. Spuren beginnender Bas-

titisierung können cft festgestellt werden. Dieses Gestein enthált

bedeutend mehr Hypersthen, als dór weisse, quarzführeude Hyper-
sthen Biotit-Aniphibol-Andesit des Feksbáriya-Stoinbru elles.

Fig. 23. ábra. A Csákhegy vázlatos NW—SO-i irányú szelvénye. 1. hiper-
szténes biotit-amfibolandezit. 2. liipersztén amfibolandezit. 3. lösz, —
Schematisches Profil durch den Csák-Berg. 1. hypersthenfiihrender

Biotit-Aniphibolandesit. 2. Hypersthen Amphibolandesit. 3. Löss.

Ausser dér üblichen Entvvieklungsform des Magnetits ist an

Erzen die Gegenwart von Hámatit und Pyrit, als beachtenswert zu

verzeiebnen. Dér Hámatit erseheint aufgewachsen in Schüppchen
von 2—3 mm Grösse, dér Pyrit kommt in korrodierten Mikrok ristát-

ién vor.

Vorkommnisse von Opal, Tridymit, Quarz und Ohlorit maciién

das Gestein besonders interessant. Die Liehtbreehung des Opals ist

kleiner, als jene des Kanadabalsams; er tritt wasserklar, ins Bláu-
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liche übergehend, nierenförmig, Myarolithe ausfüllend, mit teil-

weise eingedrungenen prismatisdhen Tridymitindividuen auf. Dev

als akzessorischer Gemengteil auftretende Quarz bi Idt in dér

Grundmasse winzige xenoniorphe Körner, oder ti itt sekundar, als

Resorptionsprodukt farbiger Gemengteile auf.

Entlang dér Ab&onderungsfláchen körmén aufgewacihsene dun

kelgrün-schwarze Chloritschiippchen wahrgenomnien werden.

Alis alldem geht hervor, dass es sieli hier uni biotitf idivenden

Hypersthen-Amiphibol-Andesit handelt.

I. Dér quarzführenöe Hjjpersthe}i-Biotit-Amphlbol-Ar)desit.

Dieses weisse Gestein liegt in einer Maclrtigkeit von 150 m a ni

Gipfel des Csákberges und gibt uns eines dér scdiönsten Beispiele dev

vulkanischen Durclibriicbe. Es ergoss sieh obne Tuff-Zwischen-
lagerung uninittelbar auf den sehwarzen. biotitfiihrenden Hvper-
sthen-Ampbibol-Andesit, weleher das Fundámen t des Berges Iliidet.

An dér Grenze dér beiden bildeten sieh stellenweise Breeeien, in

denen die Trüinmer des sehwarzen Andesites dureh den weissen

quarzführenden Hypersthen-Biofit-Amphibol-Andesit verbunden
werden. E igen tüm 1 ie 1 1 e rwe i?e ist dér letztere dern Frost ge^enüber
weniger widerstandsfahig, als dér sehwarze biotitfiihrende Hyper-
sthen-Amphibol-Andesit.

Mit freiem Auge kimen in dér Grundmasse mattschimmern-
der Amphibol, Plagioklase, seltener Bíotit und Quarz unterschieden

werden. Has Gestein ist von dichter Struktur, íuir selten myaroli-

thiseh. Kalzit, sowie verschiedene Zeolithe korúmén teilweise in den
myarolithisejhen Gangén, teilweise am Ralidé dér Absonderungs-
flaehen vor.

II. d. ki. wurden Erze, Apátit, Rutil, Biotit, Amphibol, Plagio-

klas, Quarz, Opal, Tridymit, Hypersthen, Kalzit, Epidot, Zoisit wahr-
genommen.

Bei oberflaehlicher Betraehtnng weist die ínineralogisehe Zn-

sanmiensetzung dér beiden Gesteine keinen nennenswerten Unter-

schied auf. In beiden Fallen hat mán es mit einer holokristallinisch

porphyriselien Struktur zu tun, die porpliyrisch ausgescliiedene Ge-

niengteile enthált. Eine genaue Untersuehung liisst aber erkennen,

dass die Grundmasse des sehwarzen, biotithaltigen Hypersthen
Amphibol-Andesites lein von Chlorit durchsetzt ist, wogegen dies

beim iveissen, hypersthenfiilirenden Biotit-Amphibol-Andesit nicht

dér Fali ist. Letzterer enthalt aber betrachtlielie Mengen von mikro
litiseli entwickeltem Hypersthen, Epidot und Pistáéit. Vorkoinnmisse
von porphyriseh entwickeltem Hypersthen sind zwar aueh in diesem
Gestein zu heobachten, iinmerhin handelt es sieh nur um unterge

orduete Mengen friseher, kleiner Individuen. Hingegen ist in diesem

Gestein nahezu doppelt so viel Biotit wahrzunehinen, als in biotit

führenden Hypersthen-Amphibol-Andesit. Interessanterweise ist die

Mehrzahl dér in diesem Gestein vorkonmienden porphyrische aus-

gesehiedenen Plagioklase kleiner und aueh etwas sauerer (Ab 48 An 52),

als im sehwarzen Andesit des Liegenden. I)ie Proportion dér Grund-
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masse zn den Einsprenglingen i in ]\ Fittel: 1.3:1. 2, Grundmasse 52%,
Plagioklas 23%, Hornblende 14%, Biotit 10%, Hypersthen 1%. Ilié

Plagioklase erscheinen in dér gewöhnliclien Ausbildung, sind frisch

und zeigen nur vereinzelt Kalzitisierung. Dn r éliwachsungen kleine-

rer Individuen geliören zr Regei. Nach ilirer Zusammensetzung
sind si zwischen Ab47 An53 ,

Ab43 An57 schwankende Labradoré.

Dér Amphibol ist hicr, iihnlich wie im biotitfiihrenden Hyper-
sthen-Amphibol-Andesit grösstenteils auch dér magmatischen Re-
sorption zum Opfer gefallen, unter dérén Produkten Diopsid, Quarz
und Limonit zu erkennen sind.

Dér Biotit tritt frischer zu Tagé. als im Hypersthen-Amphibol-
Andesit, tragt a bér trotzdem an den Randern, ja sogar an dér Ober-

flache Übergangsspuren in Erz. Sagenit-artiges Gewebe dér Rutil

nadelehen ist auch liier zu erkennen. Umwandlung in Chlorit konnte
jedoch niemals wahrgenommen werden.

Die Erze sind durcli Magnetit vertreten. Er ist ein schwach.
bláulich reflektieremler Titano-Magnetit mit Korrosionsspuren, in

welchem Apatiteinseblüsse vorkommen. Dér Apátit zeigt gedrun-
gene Form, ist wasserklar und tragt in dér Mitte Einschlüsse.

Als seltenen akzessorisclien Gemengteil enthalt das Gestein

aucli Gránát. Gyula v. Szádeczky beschreibt ebenfalls Grá-

náté u. zw. aus einem korundhaltigen Gneiss-Einschluss und aus

dem Gestein selbst. Letztere sind setner Ansicht nach ebenfalls aus

kristallinischen Schiefern hervorgegangen. Wie es die neuen Auf-
schlüsse und sonstigen Vorkommnisse beweisen, enthalt dieses

Gestein ausser dem Gránát dér kristallischen Schiefer auch primá-

ren, zufolge magmatiseher Ausscheidung entstandenen Gránát.
Das Vorkommen von Gránát geliört zu den Seltenheiten. Mit

freiem Auge lassen sicli auch Individuen, von 1—2 mm Grösse ent-

decken. Ilire Farbúng ist rt, u. d. M. rosa. Mit bewaffnetem Auge
sind auch Sprünge, férnér Glaseinschlüsse in reihenartiger Anord-
nung, sovie manchmal auch Magnetiteinsclilüsse wahrzunehmen.

Von den sekundaren Gemengeteilen findet mán liier, eben so

wie im Hyperstben-Ampbibol-Andesit wasserklaren Opal, als Fül-

lung dér Lilékén, in dessen Nahe Tridymit in schuppenartiger Aus-

bildung verkommt. Die Resorptionsprodukte des Amphibols sind

durch Limonit, Diopsid und Quarz vertreten. Ausser dem sekundar
ausgeschiedenen Quarz kimen in dér Grundmasse auch grössere

Quarzkörner beobachtet werden.

Im stillgelegten Géméinde-Steinbrueh in dér NO Peite des

Csákberges — wo dér Durchbruch des Hypersthen-Amphibol-Ande-
sites bzw. des Biotit-Amphibol-Andesites sicli ganz unmittelbar dem
Auge Dietet — zeigt dér Biotit-Ampbibol-Andesit eine etwas

dunklere Scbattierung, als das am Gipfel vorkommende Gestein; er

ist weiss mit Stich ins Graue und die porphyrisch ausgeschiedenen

Gemengteile nelimen zu Ungunsten dér Grundmasse überhand.

V. d. M. erkennt maii: Apátit, Zirkon, Erze, Gránát, Pyroxen,
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Amphibol, Biotil, Plagioklas, Quarz; als sekundaren Gemengteil

üntergeordnet Chlorit.

Von den farbigen Gemengteilen falit die fiihrende Rolle dem
griinen Ampbibol zu, dér an den meisten Stellen elér magmatischen
Resorption verfallen ist. Dér Biotit ist hier frischer, als im Fels-
bányáéi’ Rostéin. Diopsid entstand teils primár, znfolge magmatiseher

Ausscbeidnng, teils komml er, als sekundárer Gemengteil — Resorp-

tionsprodukt des Amphibols vor. Dér Gránát ist niebt homogén,
bei +Nikols ist eine zonare Strnktur beobaclitbar. Die Spriinge

zeigen an ikren Rándern Spuren beginnend'er Chloritisierung.

Dió ehemisehe Analyse ergab folgendes Resnltat:

Die entsprechenden Paraméter nach Osann:
59.13 8 = 69.46, A = 4.98, C = 7.13, F 6.32,

0.85 a 7.36, Reilie = /?, k = 0.30; a = 8 . 1 ,

17.90 11.6, / 10.3.

4.13
i op Die Molekularwerte nach Niggli:

si = 225, ni 39.7, fm = 30.1, C = 13.9,

4 43
= 16.3, k == 0.27, mg = 0.42, qz —

0.39 í® = 1.92, fm = 0.62, Sehnitt — TV.

2.07 Die Paraméter in dem amerikanisehen
4.21 System Qu = 22.26, or = 10.56, ab = 27.77,

2.50 an - 17.51, C = 4.08, hy - 5.70, mt = 3.48,

1.82 U = 1.67, hm = 1.76, II. (I.). 4. 3. 4.

0.34

99.63 In dem Osann'schen petrochemisehen

Analytiker: T. Finály. System steht dlas Gestein dem Tyj) Black
Bntte am náhisten:

s A C F a c f n Reihe
Black Bntte 70.69 5.46 6.97 4.45 9.5 12.5 8 8.86 «

Csakhogy- Feketehánya 69.46 4.98 7.13 6.32 8 12 10 7.36 /?

lm Niggli‘sehen System kaim es zn den quarzdioritisehen Mag-
áién eingereiht werden.

Dió chemische Analyse ergab folgendes Resnltat:

o9.70 J4 ie entsprechenden Paraméter nach
0-71 Osann:

17.38 s = 67.31, A = 4.64, C = 6.78, F = 9.85,

2.22 n — 5 _44 ; Reihe = y k 1.20; a 6.5,

4.07 c = 9 .5
, / = 14.

0.08 Die Molekularwerte nach Niggli:
6.31 s i 204, al 34.95, fm - 27.75, c = 23.10,

2-00 (tlk 14.20, k — 0.37, mg = 0.26; qz
2.13 +32.5, ti = 1.6,3 , c/fm = 1.7, Sehnitt VII.
2.89 i)j 0 Paraméter in doni amerikanisehen
6-73 System

:

2-09 Qu 17.04, or 12.23, ah = 24.63, an =
n-H 28.36, di = 1.83, hy = 8.72, mt = 3.25.

100.42 il 1.37, ap 0.34, II. 4. 3. (4.). 4.

Analytiker: J. Sr.

SiO,

TiO z

Al.,0.

Fe,,0,

FeÖ
MnO
CaO
MgO
K .,0

Na.,0

H..Ö —
H..0 +
P 205

Sum me:

Si0 2

Ti0 2

AID,
Fe.O,

FeÖ
MnO
CaO
MgO
ICD
Na.,0

H.,Ö —
H.O +
CO.

Summe:
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In dem Osann'schen petrochemischen System stelit das Gestein

dem Typ Pelée ani nachsten:

s A C F a c f n Reihe
Mt. Pelée. 66.23 4.42 7.15 10.55 6 9.5 14.5 5.95 /?

Csákhegy Fels 67.31 4.64 6.78 9.85 6.5 9.5 14 5.44 y
Die chemische Zusammensetzung dér zwei Gesteins-Typen

vöm Csákhegy vergleichend, sielit mán nahe Verwandsciliaft zwischen
dinen. Die vorlnindenen Abweichungen sind auch in dér mineralogi-
sehen Zusammensetzung tren ausgepragt: in dem Gestein von Fels-
bánya ist betraehtiich mehr MgO, dem entsprechend aucli dentlich

mehr Biotit und Plagioklas enthalten. Die chemisdhe-mineralogische
Zusammensetzung in Betraeht nehmend stammen, die scheinbar

abwedienden Gesteinstypen von einem Magma.
2. Die Z u v (i r-B e r g-G r np p e soll im folgenden besproehen

werden.
In dér Gebi rgsgrnppe, welcbe síeli vont Sehnittpunkt des Öreg-

damásder Baches, bezw. dér Ipoly zwischen dicsen Wasserlaufen
bis zum Tál des Kovács-Bacbes dabin ziebt, treten Tuff-B récéién in

den Vordergrund, dérén Massen ,jene des Andesites iibertreffen.

S5W NN0.|W q

Fig. 24. ábra. A Zuvári hegy vázlatos geológiai szelvénye. 1. hiperszté-

nes biotit-amfibolandezit. 2. kavics-tartalmú vörös breeciás amfibolan-
dezit. 3, lösz. — Schematisches Profil durcb den Zulvár-Berg. 1. hyper-
sthenfiihrender Biotit-Amphibolandesit. 2. sehol terig'er, breecienartiger

roter Amphibolandesit. 3. Löss.

An den westlichen und südwestlicben Hangén dér Berge lagern

ii bér den Andesitbreccien: Leitliakalk, obermediterraner Sand, Tón
und Löss. Beim Durohwandern des Gebietes liefern die Wasserrisse

und die Bachbette mancb‘ nützliche Aufklarung. So liisst siclt z. B.

in den Aufschlüssen des unteren Absehnittes des Öregdamásdei'

Baches folgende Schiditenlagerung beobaebten: als oberste Scbicbt

- 3 m stark — schotterhaltiger Löss, unmittelbar darunter Andesit-
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schutt in 1 m Starke, nnter welekem Corbulei) fíihfénder Sand zum
\

r

orschein kin int.

Dér Andesitschutt entháll zn nnterst grobe, kaum abgerundete
schwarze Hypersthen-Amphibol-Andesitstüeke, dér obere Teil dér

Schieht besteht aus kleineren, abgerundeten Stücken des rten
Amphibol-Andesits.

Nelen Amphibol-Andesit-Tuffen, sind in dieser Gebirgsgruppe
namentlich an den N und NO Hangén schwárzlieh-blane Hyper
sthen- Amphibol- Amdesite, sowie rote Amphibol-Andesite anzu treffen.

Das dnreb die Bache aufgesehlossene Liegende gleichsam das

Fúrniament dieser Gruppé zeigt nicht viel Untersehied vöm biotit-

führendem Hypersthen Amphibol-Andesit des Feketebánya-Stein

bruches im Csákhegy.

Dem f i eien Ange érsekéin t das frische Gestein diebt, die Grund
masse entha.lt weniger porphyrisch ausgeschiedene Gemengteile,
als im Feketebányaer Gestein.

Kin gnter Anfseldnss des biotit fiiltrendeii Hypersthen-Amphi
bol-Andesites bietet sieh im aufgelassenen Steinbrueh an dér linken

Seite des Misaréter Baehes, etwa 200 m von seiner Einmiindung in

den Öregdaimásder Bach.

Die stahlblaue Fárbung des frischen Gesteines iibergeht in

knrzer Zeit ins Schwarze, die im Steinbrueh se i t Jahren herumlie-
genden Bruchstiicke sind braun nnd zerfallén in kleine Stiicke. Dér
in dér NW-Eeke des Steinbruchcs herausragende Felsk pmm richtet

sieh nach 3 h 5" nnd 7 h
, sein Neigungswinkel betrágt 55". Einzelne

Stiicke liefern sebr gnte Beispiele fiir il ie kugelig soha 1 ige Abson-

dernng. Bei mikref kopischer Untersuehung bemerkt mán in dér

hyalopilitseben, stellenweise flnidalen Grnndmasse au f faliéiul viel

Magnetit, ferner Plagioklase 60%, Amphibol 35%, Hypersthen 4%,
Biotit 1%. Die Grnndmasse vöm gleieben Andesit des Csákhegy
zeigt ein weit vollkommeneres mikrokristallisiertes Gefiige, als es

hier dér Fali ist.

Die Plagioklase habén zonare Struktur; ikre Zusammen-
setznng entsprieht am ansseren Saum einem Oligoklas mit Ab 70

An 30 , im Dineren einem basischen Labrador mit Aba2 AnB8 , die

durchschnittliche Zusammensetzung ergibt saueren Labrador
Ab, 9 An 51 .

Die faringen Gemengteile sind frischer, als im Feketebányaer
Andesit. Um die gelbliehgrünen frischen Teile des Amphibols lágert

síeli ein verhaltnismássig schmaler Erzsaum, nntergeordnet kaim
aueh Uniwandlung in Chlorit beobaohtet werden.

Pleoehroismus des frischen AÉiphibols: « == blass gelblich-grí';j,

Y — gelblich-braun : c/y = cca. 11", Zwillingsverwachsungen nach
(100) wurden an mehreren Stellen wahrgenommen.

Dér Hypersthen ist frisch, gnt ausgebildet (2X0.2 mm.),
hantig. Biotit kon int nur nntergeordnet vor, ist frisch und mit-
unter verbogén.
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Die porphyrisch ausgesehiedenen Plagioklase sind vorwiegend
frisch. Individuen mit Chlorit-Flecken wurdfen aber aucli hier

beobaclitet.

3. Dér Briez k a e r S t e i n h r u c h. Am oberen Abschnitt
des Misaréter Baches, gégén NW von dér Zuvár-Gruppe befindet

síeli dér auch heute noch betriebene Briezkaer Steinbrueh. Das
Gestein zeigt bankige Absonderung, das Einfallen dér Lavabánke
ist 14 h 7°.

Das frische Gestein ist dieht, dunkelblau. das zersetzte grünlich-

brann. Die 10—14 mm breiten Myarolithe des zersetzten Gesteines
entbalten háufig Chalcedon, Hyalit, die Scliichten fláchen sind

stellemveise von einer Kalzitkruste bedeckt, oder von Kalzitadern
dnrelizogen.

U. d. M. zeigt die Gesteinsstruktur hyalopilitischen, manchmal
fluidalen Charakter. Sowohl Magnetit als Cblorit komraen in dér

Grundmasse vor, ebenso sieht mán auch winzigen Zoisit.

Das prozentnale Verháltnis dér porphyrisch ausgesehiedenen
Gemengteile betragt : Plagioklas 05%, Amphibol 25%, Hypersthen
8%, Biotit 2%. Die porphyrisch ausgesehiedenen, tafelförmig aus-

gebildeten Plagioklase sind öfters von kleinen, saureren Plagio-

klasen durchwaehsen, und enthalten auch Chloritflecke. Dieser

Cblorit ist hellgrün, mit kleinerem Brechnungsexponeut, als die

Plagioklase. Die grossen, porphyrisch ausgesehiedenen Plagioklase

(1.00— 0.6 mm) stelien zu den kleineren (0.1 — 0.15 mm) im Verháltnis

von 3:1 und erweisen sicli als Labradoré von dér Zusammensetzung
Ab,. An s; bezw. A1k

2
An is .

lm weniger frischen Gestein sind die Amphibole völlig um-
gewandelt; ikre Messe entbált viel Zoisit und Cblorit. In den Mya
relitben ist Oiial in nierenförmiger Ausbildung wahrznnehrnen

.

Die Grundnmsse des frischen Gesteines entbált keinen Cblorit.

Per Ampáiból ist frisch, rur von schmalem Erzkranz umsáumt
c/y = ca. 8°, und zei"t zonare Struktur. Für die sonstigen weseut-

lieben Gemengteile: Plagioklas, Biotit und Hypers Ilién sind die

oben besehriebenen Eigenschaften bezeichnend. Von den akzesso-

i'iscben Gemengteilen verdienen Quarz und Pyrit bea-htet zu werden.

Dér biotitführende Hyperstben-Auiphibol Andesit des Csák-

liegy -Feketebányaer Steinbruches lásst sich mit freiem Auge von

jenem des Briezkaer Steinbruches kaum unterscheiden. Ilire géméin

samen Eigenschaften zeigen sich in dér rasclien Ánderung dér

Farbe (frisch stablblau, sonst sehwarz), sowie in dér bankigen,

k u gél i g-selm 1 igen Absonderumg.
Die mikroskopisebe ITntersuchung ergibt aber trotzdem Unter-

schiede indem námlich im Briezkaer Gestein neben ganz unter-

geordneten Mengen des Hypersthens ein hetráohtlicher Biotitgehalt

wahrzunehmen ist.

Áhnlich dem Hypersthen-Amphibol-Andesit fiúdét mán auch

hier bolokristallinisch-porphyrische Struktur von Cblorit durchsetzt.

4. Linksseitig des von Márianosztra gégén NW zum Nagy Gállá
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fiihrenden Weges erheben sich drei ungefahr 10 m hohe Hiigel (^260)

aus dem Gelande. Sie bestehen aus áhnlichem Gestein; in dér

dichten, schwarzen Grundnnas.se maciién sich dureh ibren Glanz

grosse Biotite bemerkbar, auch grünlichgelbe Plagioklase und

Gránáté sind zu seben.

I T. d. M. lessen síeli in dér chlorithaltigen, liolokristallinischen

Grundmasse Plagioklas, Biotit, Amphibol. geringere Mengen von

Hypersthen, weiters Spinell, Apátit, Zirkon, Diopsid, Magnetit, Limo-
nit, Clilorit, Kalzit und Epidot unterscheiden.

l)ie porphyrisch ausgeschiedenen wesentlichen Gemengteile

zeigen folgende volumprozentuale Verteilung: Plagioklase 40%,

Amphibol 53%, Biotit 5%, Hypersthen 2%.
Dér verhaltnismassig geringia Gehalt an Plagioklas gegen-

iiber dem biotitführenden Hypersthen-Amphibol-Andesit und dem
Biotit-Amp'hibol-Andesit maciit síeli auffallend bemerkbar. Dem
gegenüber sind Biotit- und Amphibolvorkommen háufiger, als in

den erwa.li nten Gesteinen.

N.

356 rtv

EH 1 ms 2

Fig. 25. ábra. Márianoisztra N—S-i vázlatos szelvénye. 1. hiperszténes
biotit-amfibolandezit. 2. Vörös amfibolandezit. 3. Lajta-mész. 4. Lösz.

Schematiséhes Profil dureh die Gemeinde Márianosztra. 1. hyper-
sthenführender Biotit-Amphibolandesit. 2. roter Amphibolandesit. 3.

Leithakalk. 4. Löss.

Die Plagioklase enthalten nur selten Kalzitadern und pseiul-

ophitartige (Clilorit ) Flecke; sie sind Andesin Labradoré von dér
Zusammensetzung Ab, a An 00 — Ab42 An58 .

Dér Biotit ist frisch, und von Apátit und Feldspat durch-
waehsen, dér Amphibol ist verschieden erhalten, meistens dér

Resorption zum Opfer gefallen. Die i'risehen Teile sind pleochroi-

tisoh: n ----- blassgelb, y — gelblich-grün.

Von Resorptionsprodukten sind Quarz, Hypersthen, Limonit,
manchmal entlang dér Spriinge Kalzitadern zu seben.

Über dem biotitführenden Hypersthen-Amphibol-Andesit lá-

gerod íindet mán rten Amphibol-Andesit. Dasselbe Gestein liegt
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auch in einer Machtigkeit von 20 m am 308 m hben Gipfel des
Znvár. Mit freiem Auge entdeckt mán in dér dichten, oder nur
ganz fein myarolitihischen rten Grundmasse 4 mm lángé, mattschim
mernde Feldspate in tafelförmiger Ausbildung und 4—8 mm grosse
Amphibole.

Die Struktur des Gesteines erweist sich u. d. M. als holokri-
stallinisc-h porphyriseh und enthalt sehr viele Hamatitschiippchen

:

die Interpositionen von Chlorit und Magnetit — die in dér Grund-
masse des biotitführenden Hypersthen-Amphibol Andesites so haufig
vorkommen — fehlen hier gánzlieh.

Eine Untersuehnng dér volumprozentualen Verteilung dér por-
phyriseh ausgeschiedenen Gemengteile ergibt, dass sieh das Men-
genverhaltnis des Amphibols zum Pl ági oki -is — im Gegensatz zum
biotitführenden Hypersthen-Amphibol-Andesit, in welebem die Pla-
gioklase das Übergewieht hatten — zn Gunsten des Amphibols ver-
sehob. Die durchschnittliche Verteilung dér porphyrischen Ge-
mengteile ist: Amphibol 58%, Plagioklas 40%, Biotit 2%. Es muss
bemerkt werden, dass sowohl Amphibol, wie auch Biotit völlig
resorbiert wurden, so dass nur die Umrisse das urspriingliche Mine-
ral erkennen lassen. Dér Biotit ist vollkommen zu Erzen zersetzt,

auf seine einstige Gegenwart kaim uur aus den Umrissen rler Basis-
schnitte, sowie aus sagenitartig eingelagertem Butil geischlossen
werden.

Die Plagioklase erweisen sieh als Labradoré von dér Zusammen-
setzung Ab44An 5l

. — Ab43An r, 7 . Die tafeligen Individuen tragen
stellemveise Spuren dér Entmischung; Chlorit flecke, wie auch Zeo-

litspuren liessen sich auch hier erkennen.
5. Die G e m e i n d e M á r i a fioszt r a selbst ist auf hyper-

sthenführendem Biotit-Aniphibol-A-ndesit erbaut. Am W-Ende dér

vor dem Laden des Konsumverbandes „Hangya44
(Ameise) vorbei-

führenden breiten Strasse liisst sich die kugelig-schalige Absonde-
rung gut beohachten. Das verwitterte Gestein zeigt grünlichbraune
Farbung. Bei Zertrümmerung dér faustgrossen kugeligen Stiicke

kommt das frische, hechtgraue, bliiuliche Gestein zum Vorschein,

welehes nach kurzer Zeit schwárzliche Farbung annimmt. Ina

frisohen Gestein kimen Plagioklas, Amphibol, sowie Biotit auch
mit freiem Auge unterschieden werden. Die mikroskopische Unter-

sucliung eines Stückes, aus dem Aufschluss. an dem von dér Gemeinde
gégén NNO fiihrenden Eahrweg ergal) ausser den erwáhnten Ge-

mengteilen nocli Hypei-sthen, Zirkon, Apátit, Erze, Chlorit, Kalzit

und Diopsid. Die porpyrisch ausgeschiedenen Gemengteile zeigen

folgende prozentuale Verteilung: Plagioklas 50%, Amphibol 42%,
Biotit 7.5%, Hypersthen 0.5%. Die Struktur ist pilotaxitisch, Chlorit-

und winzige Magnetit-Körnclien enthaltend.

(i. Das Fundament des Kalvarienberges bildet ebenfalls hyper-

sthenführender Biotit-Amphibol-Andesit. Die volumprozentuale Ver-

teilung dér porphyriseh ausgeschiedenen Gemengteile in dér liolo-

kristallinischen Grundmasse betragt: 50% Plagioklase, 28% Amphi-
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hol, 18% Biotit und 1% Hypersthen. Die Plagioklase sind Labra-
doré von dér Zusammensetzung Ab44 An 56 . Cay= 38°.) Hieraus ergibt
sieti, dass das Gestein des Ka Ivariénbérges zr Biotit-Amphibol-
Andesit-Gruppe gehört. Eine 100 m NW-lie.h von dieser Stelle ge-

sammelte Prolié erwies síeli ebenfalls als hypersthenführender
Biotit-Amphibol-Andesit, allerdings mit einem Untersehied im
Verháltnis dér Grundmnsse zu den porphyriseh ausgeschiedenen
Gemengteilen. Dieses Verháltnis gestaltet sich beim Gestein
des Kalvarienberg-Gipfels zu Gunsten dér porphyrischen Aus-
soheidungen, wogegen im vorliegenden Fali die Grundmasse
vorherrscht. Gegenüber 46% porpbyriseh ausgeschiedener Gemeng-
teile stelien 54% dér Grundmasse. Erstere setzen sicli aus 21% Pia
gioklas, 12% Amphibol, 10% Biotit, 1.5% Hypersthen und 1.5°/«

Quarz zusammen.

Fi;g. 26. ábra. Márianosztrától S-re a Luzka-major eltti hipersztén-
amfibolandezit dagadó klip. — Quellkuppe vöm Hypersthen-Amphibol-

andesit bei Márianosztra.

Gégén N und NO von dér Gemeinde findet mán auf den Anhöhen
rten Amphibol-Andesit. So treffen wir ihn auf dér nördlieh dér

Ortschaft liegenden -<^> 356, am Siroker Várhegy, aueh auf dér An
höhe NNO-lieh vöm Kalvarienberg, am Vastaghegy, SSW-liek davon
auf dér kleineu Klippé, am Hiigel westlieh vöm Luoka-Gehöft und
nördlieh vem Siroker Várhegy aucli an dér von dér 400 m-Schichten-
linie unsehlossenen Stelle an.

Vöm Kalvarienberg 0.5 km O-wárts bemerkt mán an dér linken

Seite des vöm Siroki-hegy gégén SO herablaufenden Grabens
die Anfange eines Steinbruehes. Bei naherer Untersuehung erkennt

mán aucli hier den hypersthenführenden Biotit-Amphibol-Andesit,
welcher aber ausser den bereits erwahnten Gemengteilen aucli

Gránát enthalt. Charakterisierend fül* dieses Gestein ist aucli dér

erböhte Gehalt an Biotit gegenüber den vorherigen, westlieh von
dieser Stelle liegenden Gesteinvorkommnissen. Das Gestein besteht

zu 55% aus chlorithaltiger mikroliolokristallinischer Grundmasse,

45% entfállt auf die porphyrisch ausgeschiedenen Gemengteile.
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^ flen letzteren ist an crster Stelle dér nacli Ab47An53 zusamuien-
gesetzte Labrador zu erwahnen (20%), dem folgt Biotit (15%), Am-
pliibol (9%), Quarz (0.8%), sdiliesslich Hypersthen (0.2%).

?. Kaum 500 m N-lich von dicsér Stelle befindet síeli dér
,,Ceriwaer“-Steinbruéh, in dessen Aufsehluss das freie Auge ein
dem vorigen völlig gleiches Gestein erkennt. Die frisehen Stiieke
sind beebtgrau, andern jedoeh bald ilire Farbe und nebmen eine
scihwarze Fárbung an.

Dér l literseb ied zwischen den beiden Gesteinen lasst sieh nur
durcli Untersuebung dér Struktur und dér Verteilung dér porphy-
í'iseb ausgeschiedenen Gemengteile festtstellen. Wahrend naralich

Fig. 27. ábra. A Középhegytl S-felé tartó árokban a

biotit-amfibolandezit («) és a kontakt agyagpala (kp)

helyzete. (1930. VII.) — Dér Graben vöm Középhegy
mit dem biotitfiihrendem Amphibolandesit (a) und

mit dem Kontaktschiefer.

Anmerkung. Dér Andesit enthált 49 Vol.-% Grund-
masse. Die Menge dér Einsprenglinge betrágt daher
51 Vol.-% u. z\v. 38.5% Plagioklas. 6% Biotit, 8% Amphi-
bol, 0.5% Hypersthen, 1.5% Erze und 3.5% Hohlráume.
Dér metamorphisierte Tón führt in Vol.-%: 76% Ton-
partikelchen, 6.5% Quarz, 15% Muskovit (Serizit) und

3.5% Erze.

uie Struktur des ini Graben aufgestíhlossenen Gesteines zwar völlige

Kristallisierung, aber nur ganz winzige Kristallcben aufweist, sind

die kristallinischen Gemengtelie des ebenfalls niikrobolokristalli-

niseben Gesteines des Czerinaer-Steinbruches im Durebschnitt
doppelt so gross, als die vorigen. Das Verteilungsverháltuis dér

hodokristallinischen Grundmasse und dér porphyrischen Gemenge-
teile ist dem vorigen áhnlich, indem nuf die Grundmasse auch liier

55%, auf die porphyrischen Gemengteile 45% entfallen. Unter den
porphyrisohen Gemengteilen tritt aber liier Plagioklas in den Vor-
dergrund (27%), Hypersthen bleibt unverándert (2%), Biotit (9%)
und Amphibol (7%) sind sclnvacher vertreten. Die Feldspate sind
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mit jenen des vorerwáhnten Aufschlusses übereinstimmend auch
hier Labradoré von dér Znsammensetzung Ab42An5S .

Untéi* Berücksichtigung des Vorhergesagten kaim kein Zweifel

darüber bestehen, dass es sich urn granathaltigen liypersthenfüli ren-

den Biotit- Amphibol-Andesit handelt. Hervorgehoben werden soll,

dass in deni von hier gégén den Középhegy in NW-Riéhtnng ver-

laufenden Graben in etwa 200 m Lángé jener Kontakt beobachtet

werden kann, den ich an anderer Stelle bereits beschrieben habé. 1

Si0 2 57.60 Die entsprechenden Paraméter naeh
TiO, 0.98 Osann:
Al.Öj 19.29 s = 66.47, ti : 3.85, C = 9.08, F = 7.67,

Fe
L,0 3

2.01 n — 7.06, Reilie = O , k = 1.35, a 5.6,

FeO 4.75 c =: 13.2, f 11.2.

MnO 0.14

CaO 5.75 Die Molekularwerte naeh Niggli:
MgO 1.97 si - 197.8, al 38.6, fm = 29, c = 20.9,

K.,0 1.55 (dk 11.46, k 0.29, mg 0.35, qz = +5.44,
Na.,() 2.46

ti 0.24, r.jfm 0.72, Schnitt = V.
H.,Ö 1.55

H.,0 0.88

P.,05
0.15

C02 1.09

Sumine: 100.17

Analytiker: I. F i n á 1 y.

(V. 1 )er vorerwahnte hypersthenf iilirende Biotit-Aniphibol-Ande-

gil ist am*h st. 1 ich vöm Czei'inaer-Steinbruch, anf dér linken Ufer-

seite des Medres-Baches, am Fussa des Vaskapuhegy anzutreffen.

Die Lage dér Bánke ist steil, sie fallen unter 70" gégén 10 h ein.

Sie bieten gute Beispiele dér kugelig-sehaligen Absonderung, wie

aucli dér rasehen Farbenveránderung. Grnndmasse und porphyriseh

ausgeschiedene Gemengteile stehen zn einander im Verháltnis von
50—50%, letztere eöthalten im Mittel 30% Labrador von dér Zn
sammensetzung Ab

4(!
An54 , 11% Biotit, 6% Amphibol, 1% Quarz und

2% Hypersthen.

Dieses Gestein komimt an mehreren Stélién dér beiderseitigen

Ufer dér Medres-, Csitár- und Bészober-Báehe zuni Vorsehein.

9. Siidlich von dér Bészcber Puszta in emer Entfernung von
1.5 km finden wir in dér Nahe des Bakkút ani linken Ufer des

Baches einen verlassenen Steinbrueli, dessen heehtgraues Gestein
5—S mm grosse Amphibole und Biotite enthalt.. L)ie verwitterte

Oberflache des Gesteines ist gelblichbraun.

Das Verhaltnis dér pylotaxitischen Grundm.asse zu den por

phyrisiohen Ausscheidnngen betrágt 1:1. Die letzteren verteden
sich anf 25% Plagioklas, 13% Biotit, 12% Amphibol, selten Hyper-
sthen mit Ohloritumwandlungen in nntergeordneter Menge. Die

Plagioklase sil d nicht ganz frisehe Labradoré (Ab45 An55 ) mit den
Spuren von Kalzit- und Chloritinterpositionen, sowie beginnender
Umwandlung in Zoisit.
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Akzessorische Gemengteile sind Apátit, Zirkon, Magnetit. Ibis

Gestem geliört zu den hypersthenführenden Biotit-Amphibol-Andesi-
ten und untevscheidet sich von den anderen Yorkom mnissen diesel-

Gesteinsart in dér Ansbildung dér porphyriseh ausgeschiedenen
Gemengteile (Grüsse, Háufigkeit.),

Südöstlioh von dér Ortschaft erhebt síeli dér Kalvorienberg,
dessen SW-Hang von Löss bedeckt ist. lm übrigen be-tebt die obere
Deeke auf jeder Seite aus Erde, aus welcher nur ab und zu ein an-

stehender Andesit-Felsbloek herausragt.

In dér schwarzen, diohten Grundmasse des Gesteines kimen
mit freien Angen prismatisch ausgebildete Amphibolindividuen
(2—4 mán), tafeliger Biotit und Limonitadern erkannt veiden. Das
frische Gestein erscbeint blan, unterliegt aber in freíer Luft einer

Farbenveranderung ins schwarze, wie dies bei den anderen Vor-
kommen dieser Gesteinsart dér Fali ist.

ÓW. tfO.

íM 1 -K + 2 . CX 3.

Fig. 28. ábra. Vázlatos szelvény a Bészob-i Fáy-féle kfejtn keresztül.

1. amfibolandezit-brezzia. 2. bictit-amfibolandezit. 3. lajta-mész.
Schematisebes Profil durcih den Steinbruch von Fáy bei Bészob. 1.

Ampbibolandesit-Breccie. 2. Biotit-Amphibolandesit. 3. Leitbakalk.

Die mikroskopische Untersuehung ergibt 43% bolokristalliniscb-

porpbyrisebe Grundmasse und 57% porpbyriscli ausgesebiedene

Gemengteile.

Die Grundmasse ist von einer cbloritbaltigen Substanz dureli-

trankt und enthalt auffallend viel Quarz in winzigen Körnchen.

Die porpbyriseben Gemengteile zeigen in ilirer Anordnung keiner-

lei Orientiernng und setzen sich aus 31.5% Plagioklas, 12% Ampbi-

bol, 8% Biotit, 2.5% Hypersthen und 3% Quarz zusammen.

Die Plagioklase habén zonare Struktur; ikre Zusammensetzung
entspriebt am ausseren Samu einem Oligoklas mit Ab70 An30 ,

iiu

Inneren einem basisciben Labra dórit mit Ab
:í;

, An, ;s , die durchschnitt-

liclie Zusammensetzung ergibt saueren Labradorit, Ab 4 ,(
An 51 .

Gegenüber dem Briezkaer Steinbruch, am rechten IJfer des Misa-
réter Bacbes befindet sich ein Aufscblnss im Andesit. Die Banké
dieses Gesteins fallen teils naeli SO (8b 30° 35"—7b 10" 37"), teils nach
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W (19 h 0° 75") ein. Wie die vorerwahnten Gesteine, ist auch dieses

im frisohen Zusíand stahlblau, sonst schwarz. U. d. M. falit in dér

ehloritfiihrenden Grundmasse ein pilotaxitisohes, stellenweise fiúi

dales Gewebe auf, mit porphyrische ausgeschiedenem Plagioklas,

Amphibol, Biotit, Hypersthen, ferner kleinen Apátit- und Zirkon-Ein

sehliissen. Als sekundare Gemengteile wurden: Kalzit, Opal, Limo-
nit und Chlorit, letzterer in betráehtlicher Menge, beobaehtet. Die

raumproportionale Verteilung dér Grundmasse und parphyíischen
Gemengteile erweis sicli als 3:2, d. h. Grundmasse Vol. 61%, Plagio-

Biotit 2%70 ,kiás 12%, Quarz 1%, Amphibol 11%, Hypersthen 3%,
Erze 3%, Chlorit 7%. Die Plagioklase sind Labradoré Ab45 An55—Abg7

An (13 ; die maximale Auslöschung ist in dér symmetrischen Zone 31°

An55 , auf M 24" (im Kern) = An us . Zwillinge nach dem Álhit- und
Karlsbader Gesetz ergeben folgende Werte dér Auslöschungen
1—P 22° und 2—2' 35° . Dér Amphibol ist vollkommen resorbiert,

nur die Umrisse erinnern an die einstigen Individuen ; mán kann
die Anwesenheit ven (110), (0 10) und selten (100) erkennen. Als

Resorhtionsprodukte sind Magnetit, Chlorit waihrzunehmen. Dér
Hypersthen ist stets friseh und haufiger als dér Biotit; letzterer

kommt selten, aber in grossen Individuen mit sehmalem Resorb
tionssaum vor. Quarz triit in korrodierten, xenomorphen Körnern
auf. Es soll hier erwahnt sein, dass mán selten auch wasserklaren,
von Sprimgen durehsetzen Opal beohaehten kann.

nach

7.6,

Sií) 2 55.22 Die entspreehenden Paraméter
FiO. 1.47 Osann

:

A1..Ö, 15.92 .s — 64.79, A 6.26, C 4.51, F =
Fe..O s

9.59 n — 7.57, Reihe — « , k 1.08, a

FeÖ 2.19 c - 5.6, / = 16.8.

MnO — Die molekularwerte nach Niggli:

CaO 5.93 sí ^ 180.4, <il 30.61, fm 30.8,

MgO 0.29 c 20.7, alk = 17.78, k = 0.24,

K.,0 2.07 mg 0.05, qz = -(- 9.28, ti = 3.61,

Na.,0 4.26 Schnitt V.

H,Ö 1.87

H ,0 + 1.11

P..O-, —
CÖ, 0.10

Síimmé: 100.02

Analytiker: 1. F i n ál y,
# * #

Wenn wir das Geliinde von dér Gemeinde Márianosztra nach

Norden vöm geologischen Gesichtspunkt üherhlicken, so falit es

auf, dass Löss und Leithakalk, welche im Síiden noch deutlieh

vorhanden ivarén — hier nicht vorzufinden sind, dagegen stellen-

weise die untermediterranen schotterigen Aldagerungen des Lie-

genden zutage treten

Die Gegend stellt eine von Stratovulkánén umschlossene Land
sohaft dar, wo die Erosionsbasis 270 m ü. d. M. liegt, die hervor-
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ragendste Kuppe vöm Nagy Sasberg (Keselys orom) 608.4 m erreicht
und die Anhöhen zwischen 500—585 m liegen (Széles-hegy 44!) m,
Nagy Koppány 540 m. Kis Koppány 509 m, Nagy Gyertyános 514 ni,

Tolmácshegy 529.1 m, Kis Sashegy 532 m, Sóshegy 584 m, Kopasz
hegy 538 ni).

Das Aufsuchen dér Grenzen dér einzelnen Bildungen ist ziemlich
sclnvierig, da das Gelánde stark hewaldet ist. Sogar in den tief ein-

geschnitteijen Gráhen koimnen die anstehenden Gesteine unter den
betráchtliehen Selmttmassen nicht zmn Vorsehein.

An den Berggraten und höhsten Gipfeln sind dagegen die Ge-
steine oft entblösst, die Erkennung von Typen und Formen erleieh-

ternd. Abgesehen von den im Liegenden auftauchenden, losen Sand
und Schotterablagerungen fidet mán in Folge dér magmatischen
Differentiation verseli iedene Andesitarten vor: dér verhreiteste ist

dér Biot.it enthaltende Hypersthen-Amphibol-Andesit, ausserdem
kommt fást reiner Amphibol und Pyroxen-Andesit vor — stellen-

0+0
+ Q + 1

4- -f

+- Z
....

Fig. 29. ábra. Vázlatos szelvény a Széleshegyen keresztül. 1. Andibl
andezit-breccia. 2. biotitos hipersztén-amfibolandezit. 3. lösz. — Sehema-

tisclies Profil durch den Széles-Berg. 1. AmphiiboLandesit-Brecoie.
2. biotitfiihrender Hypersthen-Amhpibolandesit. 3. Löss.

weise mit, gegenseitigen iihergangen, die sich mannigfaltig mit

Tuffscliiehten abwechseln. Ieh niöehte hier hervorhehen, dass liier

typisohe Biotit-Andesite und ihre Tuffe hisher nirgends nacligewie-

sen wurden. Die Andesiternptionen bildeten anfangs Lakkolithe, in

einer Zwischenjieriode Gangé und zuletzt Decken von geringen
Dimensionen.

10. Széleshegy. (499 m) befindet sich NW-lich von dér Ge-

meinde Mária,nosztra; an seinem Aufbau nehmen Andesittuffe und
Andesit teil. Am Ostfusse des Berges tritt dér Biotit enthaltende
Hypersthen-Amphihol- Andesit hervor, in 360 m ist unter betraeht-

lichem Schutt hereits Andesittuff, genauer Amfibolandesit-Breccie
mit Geröllen nachweisbar, in 470 m erreicht maii den Andesit, wel
eher an dér Ostseite in einem Felsmeer endigt. Die Banké mit piát-
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tiger Absonderung fallen unter 14" naoh SW ein. Gégén 0 besteht die

Anhöhe 470 m ans Andesittuff.

11. Derselbe Andesit ist aueh von dér vorerwahnten Stelle unge-

fáhr 700 m südlieh, d. b. am Ostfusse des Felscsikó Berges zu fim

den, wo 2.50 in hohe Felsen zntage treten. Das bankig absondernde

Gestein— ein biotitführender Hypersthen -Amph ihol -Jjjn desi t— zeigt

deutlich die Spnren einer Verwerfung (20-.—

S

h
). Langs dér Verwer-

fungsebene ist dér Andesit in einer Breite von chirehschnittlich 20

cm zertrümmert. U. d. M. wnrden in mikroholokristallinischer

Grundmasse 48%, Labradoré (An53—An 5H ) 35%, vollkommen resor-

bierte Ampbibole 8%, frisehé ITyperstbene 3%, Biotite 2%, Erze 2%,
Clilorit 2% festgestellt.

12. In demselben Tál, in entgegengestzter Richtung, am Ost-

fnsse des Nagy Gállá, gegen.über aem Káli-forrás befiiidet sicli ein

gegenwartig ansser Betrieb stebender Steinbruch. Das Gestein er-

wies sich gleichfalls als ein biotitführender Amphibol-Andesit. Es
sei bervorgeboben, dass als akzessorischer Gemengtei 1 Gránát und
seltener, in EinschUissen grüner Spinell vorhanden ist. lm Gránát

Gállá,
473^.

Fig-. 30. ábra. A Nagygalla vázlatos szelvénye. 1. kavicsos biotit-amfi-
bolandezittufa. 2. vörös amfibolandezit. 3. biotitos hipersztén-amfibol-
andezit. 4. lajta-mész. 5. lösz. 6. nyirok. — Sehematisches Profil durch
den Nagygalla-Berg 1. schotteriger Biotit-Amphibollandesittuff. 2. roter
Ampbibolandesit. 3. biotitführender Hyperstben-Ampbibolandesit. 4.

Leithaklak. 5. Löss. 6. Nyirok.

findet mán in Keiben geordnet: Magnetit-, Hámatit- und (Ibisein

schlüsse. Die Plagioklase sind Labradoré (Ab4S An. 7 ), Dér Amphibol
ist stark resorbiert, die unzersetzten Teile zeigen grünlich gelben-

bra.unen Pleochroismus. Die Pyroxene sind nicht bloss durch den
Hyperstben vertreten, — dér nur an seiner Oberflacbe verándert
ist, sondern es kommt aucli spjirlicb Diopsid) in hypidiomorpher
Ausbildung vor. ( n y 31".)

13.

Derselbe Andesit stelit auch am Südabhange des Nagygalla
Berges neben dem Waldveg an, dér sich in 350 m dahinzieht, wo an
den kaidén Felsen auch die kugelig-schalige Absonderung gát zu
beobachten ist. Desgleicben aueh südlieh vöm Nagygalla , am Fun-
dament vöm Varjúbegy, íerner vöm Varjúhegy ungefáhr 1 km weit
nach Síiden, in dér wilden Scblncht des Szárazpatak tritt ebenfalls

biotitführender Hypersthen-Ampliibol-Andesit als Zeuge ein und
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derselben Eruption anf. Er ist dnreh machtige Andesittuff Schich-
ten. iiberlagert. Tm Hangenden befindet sich bis 200 m Löss, stellen-
weise in 10 m Machtigkeit (Medvespatak-Tal), sonst sind an dten
NW-, W-, SW lichen Leimen unzusammenhangende Schichten von
Leithaikalk anzutreffen. Als Faziesbildung des Leithakalkes sind
schotterhaltige Kalksteine, ferner reine Sehotterablagerungen zu
beoba eliten, letztere z. B. beim Somosberg, am Siidhang dér Kote
251 zwisehen 210—220 m.

Die chemisehe Analyse von dem Gipfel stammenden rten Am-
pbibolandesit ergab folgendes Resultat:

SiO., 58.48 Die entsprechenden Paraméter nach
TiO, 0.96 Osann:

A1.,Ö, 20.80 s - 67.03, A 6.05, C = 7.8, F 5.27,

Fe20 3 6.12 n = 7.27, Beibe — /? , k --= 1.17, a 9.5,

Feü 0.61 c - 12.2, / ^ 8.3

Mnü — Die Molekula rwerte na.eh Niggli:
CaO 5.90 si = 201, ni - 42, fm = 17.9, c — 21.7,

MgO 0 08 <dk =18.4, k = 0.27, mg 0.23,

ICO 2.29 gz = -4- 27.4, ti = 2.47, Scbnitt = VI.
Na.,0 4.02 Die Paraméter in dem ainerikanischen
11.0 — 0.69 System

:

H.,0 + 0.70 Q 13.74, or 13.34, ah — 34.06, an
CÖ, 0.05 29.19, C = 1.02, hy = 0.20, U = 1.22

Summe: 100.70 hm — 6.08, ru = 0.32, I. 2. 3. 4.

Analytiker: I,. F i n á 1 y.

in dem System von Xiggli kann es zn den toaalitisch-peléeiti-

sche Magmen eingericlit werden.
Alles in Betracht genommen bandelt es sicb bei dér Nagygalla

Gruppé um von mehreren Eruptionen aufgebaute Stratovulkane,
wo am Antalig dér Ausbriiche dér biotitfiibrende Hyperslhen-Am-
phibol-Audesit in maebtigen Massen bervortrat und stellemveise

dnreh seinem eigenen Tuff liedeckt (Alsó-, Felscsikó, Somosberg)
teils aber nnmittelbar von rtem Ampbibol-Andesit, als dem Ver-
treter eines spateren Ausbruches umgelagert wurde. Wo das letztere

dér Fali ist, ragén steile Kuppen aus dem Gelánde empor. (Nagy

Gállá, Kis Gállá, Varjúbegy). Eines dér sebönsten und lehrreichsten

Vorkommen ist am Nagy Gállá Berge zu beobaebten. Die 465 m hbe
Kuppe falit besonders vöm N und O betraehtet durcli ilire küblién

Formen auf. Beim Besteigen siebt mán an den 0-, N- und NW-
Lehnen ein Felsmeer, am Gipfel sind steil gégén NNO, -O einfal-

lende anstehende Felsen (

1

h
1
5° 55°—6 h 0" 35°) anzutreffen. Es sei

hierbei bemerkt, dass in dér tiefen Sehluebt am Ostfusse des Nagy-
galla, eine homogene Breccie vorkommt, die nicht selten 1 m :! Grösse
erreiebende Blöeke entbalt von dem rten Amphibolandesit.

14. Eine betracbtliebe Ernptionstatigkeit beweist die Nagy
Koppány und Kis Koppány Gruppé. Dér Amlesit ruht auf Sand-,
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Schotter- und Tuff-Schichlen, wird stellemveise von Tuff iiberlagert

(bei Nagy Koppány), dór wieder duroh Andesitlava-Ströme gestört

ist. Dór aus dem Liegenden stammende Schotter Avíttért aus den

Tuffschichten heraus, wio die» im Bergsattel neben -<$>- 451 zwischen

dem Nagy- und Kis Koppány gut zu beobachteu ist. Am Kontakté

des Andesits und Tuffes wurde an einer geeigneten Stelle ein von

Andesitlava assimilierter Tuff gefunden. Es bandelt sicb um

einem. Ausbruch dós hypersthenfiihrenden Biotit-Amphibol-Andesits.

Das Bestéin ist im frisoben Zustand graulich-grün, verwittert

scbwarz, dun*h eino sohalig-kugelige Absonderung charakterisiei t.

(siohe den SO-üchen Abhang vöm Kis Koppány.).

OopOO
OcPoO 1

oxo
XO X 2

Fig. 31. ábra. A Nagykoppány vázlatos szelvénye. 1. grandi kavics. 2.

kavicsos biotit-amfibolandezittufa. 3. biotit-amfibolandezittufa. 4. liiper-

sztén biotit-amfibolandezittufa. — Schematisches Profil dnrcli den

Nagykoppányberg. 1. grunder Schotter. 2. schotterháltiger Biotit-Amphi-

bolandesittnff. 3. Biotit-A mpbibolandesittuff. 4. hypersthen ftirendéi

Biotit-Amphibolandesit.

In dér chloritischen, mikroholokristallinisch-porphyrischen

Grundmasse (4S%) konnte mán Labradoré — von dér Zusammen-
setzung An55-An59 — und Bytownite — bis An lie — (zusammen 27

Vol. %), Amphibole (15%), Biotite (8%), Hypersthen (0.5 %), Quarz

(0.5%), Erz (1%), beobacliten.

Die náhere Besohreibung des vöm Nagy Koppány stammenden
Gesteins soll im folgenden zusammengefasst worden : makroskopisch

kaim mán in dér graulioh-grünen Grundmasse Hornblende, Feld-

spat und Gránát unterscheiden. U. d. M. sieht mán in einer duroh

Clilorit durchdrungénén grauliohe Grundmasse in etwa gleicher

raumproportionaler Verteilung die porphyrisohen Ausscheidungen,

wie Plagioklas, Hornblende, Hypersthen, Biotit, Quarz, Magnetit,

Apátit, Zirkon; als sekundáre Gemengteile Clilorit, Limonit, Kalzit,

Quarz und Epidot (Pistazit).
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Si0 2 57.48 Die entspreehenden Paraméter nach
TiO, 0.81 Osann

:

A1 2Ö 3 10.27 s 65.48. A 4.74, C = 8.04, F = 8.96,

Fe.,0.. 2.30 n = 6.23, Reihe 8 , k = 1.21, a = 6.5,

FeÖ 4.63 c = 10.9, / = 12.6.

Mnü 0.10 Die Molekula rwerte nach Niggli:

CaO 7.73 si 186, (ti = 36.8, frn 29.2, c = 20.3,

MgO 4.27 alk — 13.7, k — 0.37, mg — 0.37, p 1.75,

K,0 1.72 qz — +31, ti 1.96, cjfm = 0.87,

Na.,0 3.18 Schnitt — V.
11,0 — 1.17

H,0 + 0.98

Síimmé: 101.01

Analytiker: T. Szelényi.
In dem Osímn‘schen petrochemischen System steht das Gestein

(lem Typ Précheur, Martinique Hypersthen Andesit am naohsten.

lm System von Niggli gehört es zu den tonalitisch-peléetisc'hen

Magmen.

15. Dem Sattel zwisehen Nagy- und Iviskoppány schliesst sich dér

Középhegy (Mittelberg) au. Interessant ist hier die ansehnliehe

Machtigkeit des untermediterranen groben Schotters, in dessen

Hangendem Andesittuff und darüber Andesit vorkommt. Mit unbe-

waffnetem Ange betrachtet ist dér Andesit grau, er entlialt Myaro-
litlie. Tn dér Grnndmasse kann maii 2X3 mm grosse Plagioklase

und Amphibol untersebeiden.

P. d. M. sind in dér magnetitführenden, holokristalliniseh-

porphyrischen Grnndmasse (40 %) neben vielen Plagioklasen Hyper-
sthen, Diopsid, Amphibol, Gránát und als sekundare Gemengteile
Kalzit und Chlorit zu erkennen. Die tatéiig ausgehildeten Plagio-

klase in konjngierten Karlsbader-Albit-Zwillingen; 1 und 1
,
22",

2 und 2 '35" = Ab4(,An f, n ; maximale Auslöschung in dér symmetri-
sohen Zone 35-35" = Ab40AnB0 .

Dér Hypersthen ist an mehreren Stellen in Diopsid verwandelt,
letzterer ist zonar gebaut, idiomorph (10 0), (110), und (010) konn-
ten festgestellt werden.

16. Gegenüber dér Gruppé des Nagykoppány, an dér linken Seite
des Bezina-Tales schliessen die Einschnitte dér Industriebalm im
Wakl an mehreren Stellen den bereits in dér Ortschaft Mária-
nosztra beobachteten, biotitl'ührenden Hypersthen-Amphibol-Ande-
sit auf.

Das Gestein zeigt bankige Absonderung, ist mit unbewaffnetem
Auge betrachtet vöm Limonit rötlichbraun, resp. scliwarz, auf fri-

schen Bruchflachen blau. U. d. M. konnten in dér magnetitführenden
holokristallinisch-porphyrisehen Grnndmasse: Plagioklas, grünlieh-

brauner Amphibol, Hypersthen, Biotit. Magnetit, Apátit, Zirkon,
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als sekundáre Gemengteile Limonit, Kalzit und in cinem holokristal

lin Lseken Einsohluss Spi nel 1 festgestellt werden.

Die Plagioklase sind Labradoré von dér Zusamniensetzung

Ab16An 54j—Ab43An 57 (maximale Auslöschung in dér symmetrischen

Zene 31—32° — ay = 32°).

An den prismutisehen Individlien des Amphibols konnten (1 1 0),

(01 0), Kelten (1 0 0) und (21 1) erkannt werden. Ex ist resorbiert, die

frischen Partién sind griin mit gelbem Stich, /? = gelblich, mit grii-

nem Stich, y gelldieli brann. Dér Ilypersthen ist idiomorpb, dnrch
die Formen (10 0), (0 10) und (12 2) charakterisiért, mitunter,

liings dér Spuren dér Spaltnng bastitisiert. Dér Biotit ist friseli,

nur ein sokmaler Erzkra.nz deutet am Ra,nd die Resorbtion an. Er
ist selten gebogen, von Feldispaten und Apátit dnrchwoben. Apátit
und Zirkon sind idiomorpb, in dér gewohnten Ansbildung. Vol uin-

verhaltnis dér Grnndmasse und dér porphyrisch ausgescli iedenen

Gemengteile: 1.2:1. 3, namentlich Grnndmasse 48%, Plagioklas 31%,

Amphibol 11%, Hyperstben 5%, Biotit 2%, Erz 3%.
Siü.. 55.64 Die entspreehenden Paraméter nach
TiO., 0.92 Osann:
al 3

19.21 s 63.55, A 4.72, C 8.02, F = 10.99,

Fe.,0... 0.97 n — 5.89, Reibe (3 , k 1.15, a = 6,

FeÖ 6.55 c = 10.1, / 13.9.

MnO 0.12 Die Molekula rvverte nach Niggli:

CaO 6.79 si 172, al = 34.97, fm 29.60, c = 22.81,

MgO 2.18 alk 12.62, k 0.410, mg 0.34,

KO 2.69 c/fm = 0.76, Schnitt = V.

Na.,0 2.54

H..Ö — 0.80

H.,0 + 0.98

P..O-, 0.19

CÖ 2
0.03

Summe: 99.6 L

Analytiker: J. S r .
Naeh den Angaben dér eheinischen Analyse steht das Gestein

in dem Osann‘schen System de Typ Pelée, Martinique, Hypersthen

Andesit am naebsten. Na,oh Niggli gebört das Gestein zu den tona-

litisch-peléetisehen Magmen, naher zum Andesilabradorit KTon

Martinique.
17. Auoh das Gestein des Ho 1zve rfra rh tu ngsp 1atzes neben dér Kis

irtás Puszta ist ahnlich. Mit nnbewaf fnetein Auge betrachtet ist es

im frischen Zustand hl au, sonst schwarz, mit kugelig-schaliger Ab-
sonderung. U. d. M. falit es auf, dass die mi krobolokristal 1 inisehe

Grnndmasse zuriiektritt (27%, die kalzitischen Flecke inbegriffen

:

37%), als Gemengteile können Plagioklas (34%), Amphibol (8%),
Hypersthen (3.5%), Bioti< (1.5%), Chiorit (1.5%), Erze (1%), Mya-
rclithe (2%) festgestellt werden, ausserdem sind auch noch die klei-

nen Hohlraume in Betracht zu ziehen. Die Plagioklase sind Labra-
doré von dér Zusammensetzung An-,—An SB ( ay 33°, ay 37°, maxi-
male Auslösebung in dér symmetrisohen Zone 32-32"). Dér grühlich-
braune Amphibol und dér Biotit zeigeu die gewohnte Ausbildung.
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Dér Hyperstlien ist ausnahmislos hastitisiert. Von den Chloriten ist

dér Delessit besonders sehön ausgebildet. Als akzessorischer Ge
mengteil taucht midi Cordierit auf, dér von un regei mássigen Sprün-

gen durchzogen ist. Aueh sein Achsenkreuz war zu beobachten.

18.—19. Trotzdem die beiden beschriebenen Vorkommen etwa 2 km
von einander entfernt sind, fand ich zwisehen denselben abvveichende

Ampbibol- und Pyroxen-Andesite. Namentlich ist 200 in SW-lieh

vöm Nagyi rtáspusztaer Jagerbaus langs dér nádi Máriánosztra
t'iibrenden Tlegraphenleitung, em ehara.kteristiseher Amphibolande-
sit anzutreffen. lm dichten, schwarzen Gestein lásson sich 4— 5 mm
lángé Amphibole und wenige Feldspat'he unterscheiden U. d. M.
zeigt das Gestein eine hyalopilitische Struktur, 01% Grundmasse,
12% Plagioklas, 23% Ampbibol und 4% Erz. In dér Grundmasse
sind viele Magnetite sichtbar. Dér griine Ampbibol ist frisch, zonar.
langs dér Trennungsflaeben in Chloritisierung (Delessit) und Kai
zitisierung begriffen. In den friseben Partién geimessen ist cy 20".

Dér Plagioklas ist Labrador von dér Zusammensetzung An„n ,

maximale Auslöschung in dér symmietrisehen Zone 34". Extinetion
dér konjugierten Karlsbader-Albit-Zwillinge: 1 und P 22", und
2‘ 32". Die Zeolit isierung dér Feldspate (Stilbit) und die Anwesen
beit des Psendopbits ist gut zu beobachten. Untergeo: dnev koinrnon
im Chloritisierung begriffener Hyperstlien und Angit vor. Cbemisebe
Zusammensetzung des Gesteines:

Si0 2

TiO.,

ALÓ,
Fe.,0,

FeÖ
MnO
CaO
MgO
ICO
Na.,0

H.,Ö —
H,0 +
P.O,

co,

52.15 Die entsprechenden Paraméter nacb
1.13 Osann:

20.46 s = 58.57. A = 4.62, C = 8.68, F = 14.83:

3.13 a = 4.9, c = 9.3, f
- 15.8. „ = 4.85,

5.02 Reihe /?, k 0.34.

0.07 Die Mclekularwerte nacli Niggli:

7.73 si
—

140.8, ál
—

32.2, fm = 34.6, r 22.0,

4.27 nlk 11.1, k = 0.26, mg — 0.49; qz = +14.
1.72 ti = 0.22, c/fm = 0.63, Sebnitt - IV.

3.18 Die Paraméter in dem amerikanisehen
1.17 System:
0.98 Qu - 8.46, or — 16.12, ah 21.48, an

32.80, C 0.41, hy 9.20. mt, = 5.34, il =

— 1.67. ap 0.34, II. 4. 4. 3. 3.

Sumime: 101.01

Analytiker: T. Szelónyi.
Naeh die Angaben dér ehemischen Analyse stebt das Gestein

in dem Osann'schen System dem Plagioklas-Basalt von Wisbburne
am nacbsten.

Naeh Niggli gebört es zu den normaldioritischen Magmén, die

Werto stimmen mit dem Diorit von Big Timber Creek iiborein.

W-lich von dér Nagyi rtáspuszta, am Ostfuss des Nagygyerlvá
nosbegy, sowie auf dér Westseite des Tolmáesbegy kommt Pyroxen-

andesit vor. Das Gestein vöm Nagygyertyános ist mit unbcwaffne-

tem Augen betraehtet schwarz, stellenweise mit von Fe 203 rten
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Adern durehsetzt, mán kaim in dér Gnmdmasse anffallend viele

Feldspate beobaehten. U. d. M. konnten in dér mit Miagnetite 1 vnll

gestrenten, mikroholokristallinisehen Gnmdmasse (44%) Plagioklase

(36%), Hypersthen (10%), Diopsid (5%), Érzi (4%) und andere Ge-

mengteile (zusammen 1%) bestimmt werden. Die Plagioklase sind

Labradoré von dér Zusammensetzung An.,—An59 , konjugierte

Karlvbader-Albit.-Zwillinge : 1—1'20° und 2—2'31 n o y 40"; tnaximale
Auslösehung in dér symmetrisehen Zone 35—35

n
.

Die Pyroxene sind dureh Dicpsid-Angit ( cY .
39°) und Hyper-

stben reprasentiert. Ausser den erwalmtern Gemengteilen sind noch
Állatit, Chlorit, Kalzit, Magnetit, Hámatit zu beobaehten.

20. Dér iiberwiegende Teil des Tolmácshegy bestebt aus Breccie,

dérén Banké an dér Ostseite bei 440 m untéi* 50° gégén 3 h
,
ani

Gipfel, (529 -c^i-) unter 7" gégén 4 h 10" geneigt sind. Auf dér vöm Tol
mneshegy S lieh geleffenen Anhöhe ist roter Amphibolandesit anzu-
treffen. Die Kote 514 m bestebt gégén NW bis 410 m binab aus
grunder Sebt tér. Das Gestein aus einem Gang von dér NW iSeite

deis Tolmáeshegy isi mit unbewnffnetem Auge betrachtet sebwarz,
in dér Gnmdmasse sieht mán anffallend viele Feldspate, die auch
4X1 mm Grosso erreielnen. U. d. M. lásson sich in dér magnetit-
füb renden, mikrob olokr ista llini seb porphyrischen Grundmasse
(41%), Plagioklas (42%), Hypersthen (9%), Ampbibol (1%), Erz
(5%) unterseheiden. Als Seltenheit kommt auch frischer Biotit vor.

Die Plagiclklase entbalten An,.l0 ,
ja sogar An 7(„ gehören alsó in die

Labrador- Bytownit-lieihe. (Konjugierte Karlsbader Albit-Zwillinge

1—1‘ 22" und 2—2, 32", 1.—1‘ 23° und 2—2' 34°, 1—1‘ 26" und 1
1'

41" ay ,
43"; maxiinak: Auslösehung in dér symmetrisehen Zone

35-35".) Die faringen Gemengteile sind dureh Hypersthen und Ampbi-
bol vertreten, an letzterem konnte die Extinetion cy=21" beobaehtet

werden. Als sekundare Gemengteile kommen Bastit, Chlorit, Pista

-

zit ver.

21—30. Zwischen Márianosztra und Kisirtáspuszta ziebt sich ein

dér Luftlinie (i km langer, mit steilen Kuppen abwechselnder Grat
dahin, dessen bedeutendere Gipfeln von Süden gégén Norden die

folgenden sind: Alsóhegy, Középhegy, Kopaszhegy, Sóhegy, Sashegy
(richtiger Keselysorom), Cseresbérc.

Das Fundament dieses Zuges wird von Márianosztra ausgehend
gégén den Alsóhegy von kugelig-schalig abgesonderteni Biotit-Am-
phibol-Andesit góbiidét, dér nur in vollkommenen frischem Zustand
blau, sonst sebwarz ist. Das Gestein aus dem Aufschluss des nacb
Nagyirtáspuszta führenden Karrenweges, nach den letzten Hausern
zeigt unter dem Mikroskop eine pilóta,xitische Grundmasse (60%)
mit tafeligen Plagioklasen (22%), Ampbibol (16%), Biotit (1%). Die
Plagiokl ase sind Andesine, Labradoré von dér Zusammensetzung
An

ri0—An. ; mit Apátit, Zirkon, als Einscbliissen. Dér Ampbibol ist

resorbiert, an seiner Stelle sind Magnetit-Limonit, Angit, Quarz
anzutreffen. Dér Biotit zeigt die gewohnte Ausbildung. Als spar-
licbe Gemengteile sind noch Quarz, Hypersthen, von den sekundaren
Kalzit und Chlorit ( faseriger Delessit ) und Limonit zu erwahnen.
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Am S- und SO Haii^e dér Kote 356 m ist im Fleeken als

Faeies des Leithakalkes aucli Sehotter anzutreífen. in den Ein-

schnitten dér G rabén tritt Löss in geringer Macii,tigkeit (1—3 m)
auf, dér hier in dér Gégéiül dér H impfner-Briicke. bei einer Hbe
von etwa 265 m im Aufschluss des Waldweges am besten studiert

werden kaim. Die Hbe zwiseiien -(Jn 356 und dem Bezinatal bestelit

aus biotitluhrendem Hypersthen-Ampliibol-Andesit. Dér Gipfel des

Hiigelrückens 356 -<£>- bestoiit aus rtem Amphibolandesit, dessen

Verbfeitung durch rten Nyirok (zalier Leírni) angedeutet ist. I)as

Gestein ist mit unbewafínetem Auge betracbtet, stellemveise löelie-

rig, Feldspate in dér Grösse von 6—2 mm, Amphibol und Gránát
sind zii unterscheiden. U. d. AT. ist die Grundma sse mikrokristalli

níscli-porphyrisoli. Von den untersucbten Gesteinen zeigte eines

eiiien Übergang zr hyalopilitischen Struktur, es enthalt auffallend

viele Hamatitsehuppen als Interpositiomen. Die tafeligen Plagioklase

sind Labradoré ven dér Zusammensetzung An sl—An B2 , sie sind von

|Tö]a. EZI^ S4

Fig-

. 32. ábra. A Sashegy vázlatos helyszínrajza. 1. grandi kavics. 2.

biotit-amfibclandezittufa. 3. liiperszténes amfibolandezit. 4. kontakt-

agyagpala. — Schematische Situationskizze vöm Sas-Berg. 1. grunder
Schotter. 2. Biotit-Ampliibolandesit. 3. Hypersthenführender Amphibol-

andesit. 4. kontakt Tonschiefer.

klemen saureren Feldspaten mit scbwacberer Liebtbrechung durch

wachsen, die in manchen ludividuen die gleiche örientierung zeigen.

Maximale Auslöscbung in dér symmetrischen Zone 36—36°; o

y

37".

Au sse r den Labradorén treten auch Andesine dér Zusammensetzung
Ab

: , 4—An r, B auf. ( ay 30", maximale Auslöscbung in dér symmet-
riscben Zone 24—24"). Verhiiltniss dér Grundmasse und dér porphy-

riscb ausgescbiedenen Gemengteile 1:1.25, namentlicb Grundmasse
48%, Plagioklas 26%, Amphibol 28%, Mvarolitbe 4%.

Dér vöm Vastagbegy 1 km NW-lich gelegene, unbenannte 420

m brbe Berg besteht aus hinnem, ins scliwarze neigendem Ande-

sit. Die Lavabanke fallen gégén 10 h 10" unter 40" ein. Im Gestein sind

mit unbewaffnetem Auge 4 mm erreichende Amphibole mit rötli

ebem Glanz und graue Feldspate zu erkennen. U. d. M. sind in dér
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ohloritischen, mikroholokristallinisch-porphyrischen Grundmasse
(51%), Plagioklase (29%), Amphibol (9%), Biotit (4%), Hypersthen

(3%) zu bestimrnen, die kleinen Hohlraume (Myarolithe) kimen auf

4% veransohlajl werden.

Wie aus den Einschnitten dér Industriebahn zwischen Nagy-
irtás- und Kisirtáspuszta ersichtlieh, bestelit das Fundament dicsér

Gegend aus hypersthenhaltigem Biotit-Amphibol-Andezit. Dér An-
desit zieht síeli unter den Cseresbérc, wo er durch 101) m máchtigen
Amphibolandesittuff überlagert wird. Dér Bergrüeken zeigt keine

gleichmassige Böschung, sondern ist durch Vexwerfungen in Stufen

gegliedert. Am Gipfel (450 m) Hegen rote Amphibolandesit-Lava-

bánke, die unter 50n gégén 4 h 7
n seneigt sind. U. d. M. zeigt die

Grundmasse zu den porphyrisch ausgeschiedenen Gemengteilen das
Verhaltnis 13:12; n’amenti ich Grundmasse 52%, Plagioklas 27%,
Amphibol 13%, Erz 8% (unter letzterem kimen aueh vererzte Am*
phibole vorkoirnmen.). Dér vorherrschende farbige Gemengteil ist

brauner Amphibol, an dem die Formen (110), (010) zu erkennep

sind; c

Y

. ~ 9
n

. Die Plagioklase sind Labradoré von dér Zusaimmen
istezung An

r, 2—An, ;i . Am Kis Sashegy ist bei 480 m Biotit-Amphibol-

Andesit, gégén N cin Felsmeer, auf dér Kote 532 bomogene Breccie

anzutreffen. Etwa 5 m tiefer tritt Tuff unter dér Breccie hervor die

unter 35° gégén 2 h 5° geneigt ist. Das Gestein. ist in cinem aufge-

lassenen Steinbruch aufgeschlossen. Es ist hervorznhebcn, dass dér

Tuff durch die Einwirkung dér Andesiteruption verkieselt -wurde

und nur mit stahlernem Messer gekritzt werden kann, er ist didit

und enthalt Andesitrapillis mit Dimensionen über 1 cm. P. d. M.
wechseln sich in dér Grundmasse durch Fe 20 3 rotgefárbte Partién

mit chloritischen Teilen ab, die Plagioklase sind hier, wie dórt Lab-

radoré von dér Zusammensetzung An
r, 4
—^An l2 , neben denen voll

kommen vererzte, resorbierte Amphibole und als akzessorische

Gemengteile A pátit und Opal zu erkennen sind.

Dér Sashegy (riehtiger Keselysorom) besteht aus vier Kúp
pen. Am böcbsten Gipfel (008 in) ragén steile Lavabánke hervor und
es lasst sich ein N—S-lichcs (l h 5

n—13 h 5°) Streichen beobachten.
Von hier stnmmt die untersuchte Gesteinsprobe her. LTm den Gipfel
bernm befindet sich ein Felsmeer, die einzelnen Felsen sind durch
eine dicke Verwitternngskruste bedeckt. IT. d. M. erweist sich die
Grundmasse als mikroholokristllinische-porphyrisch (47%), mit
einem Gehalt von Magnetit und Chlorit. Porhyriscb ausgesohieden<>
Gemengteile sind: Labrador von dér Zusammensetzung An., (37%),
Meroxen-Biotit, rcsorbierter Amphibol (7—7%) und Hypersthen
(2%). In einer Probe von dér NW-Seite des Gipfels tritt dér Biotit
in den \ odergrund. U. d. M. lassen sich neben den Labradorén von
dér Zusammensetzung An

5!t
—An„ (37%), frischer nur an den Randern

in Vererzung begriffener Biotit (10%), rcsorbierter Amphibol (4%)
und Hypersthen (3%) beobachten. In dem Gestein dér S-licli gelege-
nen kleinen Nebenkuppe herrscht dér Amphibol vor 15%, Biotit
a%, Hypersthen (1%). Die holokristallinisch-porphyrisohé Grund
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masse (46%) enthált hier Labradoré von dér Zusammensetzung
An55

-—An 59 ( 33 %), ausserdem Magnetit, Zirkon, Apátit, Epidot,

Chlorit, Kalzit, Quarz in dér gewohnten Ausbildung. Anf Grund
dieser Assoziation dér Minerale ist es festzustellen, dass am Anf-
bau des Sashegy hypersthenhaltiger Biotit-Amphibolaridesit betei-

ligt ist. Unter den identischen mineraliscben Bestandteilen dér von
verschiedenen Stellán des Sashegy herstammenden Proben konnte
kein Unterschied nachgewiesen werden.

Die chemisehe Untersuchung eines vöm Gipfel und eines von
I. II. Die entspreehenden Paraméter na eh s-mii:

Si() 2 56.85 57.88 s A C F n Reihe k
TiO., 0.88 0.96 I. 65.23 4.97 7.78 9.27 5.88 /? 1,19

A1 2Ó 3 19.11 17.93 11 . 65.10 4.83 6.88 11.48 5.49 y 1,20

Fe.,0, 3.57 2.59 a c f

FeO 3.77 5.15 I. 6.7 9.3 14.0

MnO 0.13 0.13 II. 6.3 8.9 14.8

CaO 5.64 5.75 Die Molekularwerte nach Niggli:

MgO 2.05 2.68 si al fm c alk k mg
KO 2.83 3.10 1 . 185 36.6 29.4 19.7 14.3 0.59 0,29

Na .0 2.66 2.44 II. 184 33.6 32.99 19.6 13.9 9.32 0,29

H.,Ó 1.25 0.92 p qz ti c/fm Schnitt

H ,0 0.94 0.82 I. 1.97 +28 2.15 0.67 V
P205

0.17 0.11 11 . 1.52 +29 2.29 1.7 VII
CO, 0.11 0.12

Síimmé: 99.96 100.58

Analytiker: J. Sr.
Die Angaben dér chemisohen Analysen dér zwei Gesteinsarten

vergleicihend, kann mán keinen Unterschied erkennen, es wurde die-

selbe Art gefunden und untersucht am Gipfel und an dér NW-liehen
Lelnie. Steht dem „Typ Pelée, Marti nique, Hypersthen Andesit“ am
nachsten. Tm System von Niggli gehört es zu den tonalitisch-pelée-

tischen Magmen. Ahnliche Andesite wurden beim Gyopár-forrás,

(Szurdokpüspöki) untersucht.

dér NW-Seite des Berges herstammenden Gesteins ergab ebenfalls

keine abweichenden Merkmale, a Is Zeichen dafíir, dass die gewal-
tige Masse des Berges das Produkt einer Eruption darstellt. An dér

Ostseite des Berges ist am Weg von dér Érsektisztás-Blösse (458 m)
zulu Tolvajkút Brunnen kontaktmetamorpher Tonschiefer aufge-

schlossen.* An dér SW Lahne faiul Herr Professor A. L i f f a zwischen

460—400 m in nngefehr 60 m Lángé einen ahnlichen kontaktmeta-

morphisierten Tonschiefer.

Die Sas- und Sós-Bterge fallen durch ihre steilen Hiinge vöm
weiten auf. Vöm W honiméiul heohachtet mán his 450 ni schotteriaen

Andesittuff, im O ist ini Tolvajkúter Wald bei 435 ni bereits dér

Grunder Schotter in den Aufschlüssen dér Gráben anzutreffen.

Die Sóshegy-Höhe erinnert mit ihren drei Ivuppen, \vo die Lava-
banke im S lichen Teil (585 m) gégén 19—22 h im nöi dlichen gégén

Sielie 17.
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10n géneigt wird, und mit dér dazwischen gelegeren kaldera- 4h

artigen Vertiefung an einen ehemaligen Kráter.

Das Gestein des Sóshegy (584 m) ist mit unbewaffneten Auge

betrachtet blau, ins Schwarzliche, in dér Grundmasse kimen Felds-

pathe, Amphibol und Hypersthen unterschieden werden. U. d. M.

sind in dér inagnetithaltigen, typisch mikroholkristallinischen

Grnndmasse (52%), Plagioklas (22%), Amphibol (12%), Hypersthen

(10.5%), Biotit (1%), Erz (2%) und als akzessorische Gemengteile

Apátit, Quarz, und Epidot (zusammen 0.5%) erkannt werden.

Die Plagioklase sind tatéiig, frisch und zeigen einen zonaren

Bau. Es sind Labradoré von dér Zusammensetzung An55—AnH ., und

es besteht in diesel 1 Hinsicht zwiscben den porpbyriseb ausgesebie-

denen Gemengteilen und den M ik 'olitbeu kein Untérbeli ied (Karls-

5W. JCopasz K

.

NO.

+ +
4- U •±J

Fig. 33. ábra. A Kopaszhegy vázlatos szelvénye. 1. hiperszténes biotit-

amfibol andezit. 2. brecciás szerkezet vörös amfibolandezit. — Sebema-
tisches Profil durch den Kopasz-Berg. 1. hypersthenführender Biotit-

Amphibolandesit. 2. breecienartiger roter Amphibolandesit.

bader-Albit-Zwillinge: 1— 1‘ 22", 2—2
'
32" maximale Auslösebung in

dér symmetrischen Zone 35—35". M „ ||

“ Auslösebung im Rand 19",

im Kern 32".). Dér Amphibol isi idiomorph, hochgradig resorbiert;

Pleochroismus ist « = gelb, /?= grünlichgelb; e y= 16". Uer Hyper-
sthen fiillt durch das Felilen seiner terminálén Flacben auf, ist aber
sonst in dér gewöhnlichen weise ausgebildet. Neben ihin ist spora-

diseb aueb Augit-Diopsid zu betraebten.

Die Berge Kopaszbegy, Vastagbegy, Középhegy und Alsóhegy,

sowie die Hbe
-(J)-

356 N-lich Márianosztra zeigen einen áhnlichen
geologischen Bau. Ibr Fundament besteht aus byperstbenhaltigem
Biotit-Amphibolandesit, über dem auf den Gipfeln ein dem Gestein

Nagygalla-Gipfels ahnlicher roter Amphibolandesit anzutreffen ist.

Am Kopaszhegy ist dér roter Amphibolandesit ,breccienarti,g

ausgebildet. Die W-Seite des Vastaghegy ist ein Felsmeer.
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In dér Niibe seines Gipfels sind im Gestein Imit unbewaffnetem

Auge 5—7 mm grosse Feldspate, 2—5 mm messende Ampliibole sicht-

bar. U. d. M. erweist sich die mikroholokristallinische Grundmasse
stellenweise fluidal. Sie enthált grosse Mengen von Hámatitsehüpp-
chen, die die rotc Farbe des Gesteins verursachen. Die in dér Grund-

masse (47%) eingestreuten Hámatite gehen stellenweise in die Erz
anháufungen dér völlig resorbierten Ampliibole (27%) über.

Als Resorbtionsprodukte sind ausser dem Erz nocli Angit und Quarz
zu konstat ieren. Von den Amphibolen kann mán nur noch die ein-

stigen ITmrisse mit den Fennen (1 1 0), (010), (100), (101), (0 01)

erkennem
Die Plagioklase (23%) sind Andesine, resp. vorwiegend Labra-

doré von (lei- Zusammensetzung An
r, 0—An65 (Auslöscbungswerte dér

konjugierten Karlsbader-Albit-Zwillinge: I—1‘ 23", 2—2' 33°; ay =40";
a I

26—27";maximale Auslöschung in dér symmetriscben Zone 31—
30", 35—35"). Als interessante Eigentümliehkeit ist dér Umstand her-

vorzubeben, dass die porphyrisch ausgesebiedenen Plagioklase von
ahnlieb orientierten kleinen Feldspate durchwachsen sind, dérén
Lichtbreehung geringer, als jene, dér sie beherbergenden Individuen
ist: ihre Anslöscbung ist gerade, es ist möglich, dass sie Ortboklas-

Perthite darstellen.

Dér Andesit vöm Középbegy beweist dieselbe Eigensebaften
wie das Gestein vöm Kopaszbegy, usw. In dér mikrobolokristallini-
sebe Grundmasse (51%) — die von Hamatit durebgedrungen ist —
sind Labradoré An„ (18% ), völlig resorbierte Ampliibole (26%), Erz
(3%). Biotit (1%), HohlrÉiume (1%) vorbanden.

SiO, 56.24 Die entsprecibende Paraméter nach Osann:
TiO, 0.89 s — 65.64, A — 4.67, C = 8.40, F 8.22,

A1A 19.26 a — 6.89, Reibe — /?, k 1.23, a 6.6.

Ee.,0 3 6.77 c - 11.8, f = 11.6.

FeO 0.88 Die Molekularwerte nach Niggli:
MnO 0.10 si 189, ni -

38, fm = 30.5, c = 17.9,

CaO 4.07 nlk 13.6, k — 0.31, mg = 0.49, qz = +34,
MgO 2.12 ti - 2.23, c/fm — 0.59, Schnitt IV.
K.,0 1.07

Na.,0 2.80

H.,Ö — 1.82

HX> 0.83

Síimmé: 08.74

Analytiker

:

T. Szelényi.
In dem Osann'scben petrocbemischen System stebt das Gestein

dem Typ Pelée, Martiuique Hyperstben Andesit am nachsten.

lm System von Niggli kann es zu den tonalitiseb-peléetisohen

Ma ginen eingereibt werden.
lm Ungarn wurde ein ahnlicber Andesit bei Jobbágyi untersuebt.

Als akzessorische Gemengteile kommen Apátit, Magnetit, Zir-

kon, ferner Quarz, Opal (am Középhegy) und Epidot von*. Dér in dér

hypersthenführenden Biotit-Ampliibolandesiten des Liegenden so
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haufige Chlorit kann in diesen rten Amphibolandesiten nie nach-

gewiesen werden.

Die Grenzen dér Verbreitung dér letzteren ist an den Hben
dér Berge dureh rten Nyirok-Boden mankirt.

(Mineralogiseh-Geologisches I nstitut dér Technischen-Hocbschule

zu Budapest.)
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vöm Börzsönyén Gebirge. Földt. Közi. 1915. Bd. 45. Köt.

7. K i s s Márton: A Szokolya és Nógrád közötti terület andezitos
kzetei. Bányászati és Kohászati Lapok, 1924.

8. Szentpétery Zsigmoncl: Kemence vidékének földtani vjiszo-

nyai Hont megyében. Földt. Int., évi jelent., 1920—23. p. 164.

9. Szentpéítery Zsigmond: Petrogenetisohe Beobachtungen an
den Andesiten des Börzsönyei- Gebirge. Ferenc József "Púd. -Egyet.
Tud. Közi., II. 2. 1926. p. 117.

10. Sümeghy József: Diósjen környéke miocénkori rétegei s azok
faunái. — Ü. d. Schichten und die Fauna des Miozáns' d. Umg. v.

Diósjen. Földt. Közi. 1932. Bd. LI/LII.
11. R. Uzonyi: Beitrage zr Petrographie des nördlichen Teiles des

Börzsönyei- Gebirges. Ferenc József Tud.-Egyet. Közi., 1930. II. 2. p. 46.

12. Noszky Jen: A Mátrahegység geomorfológiai viszonyai. Deb-
receni Tisza István Tud. Társ. Honism. Biz. Kiadv. III.

13. Maúri tz Béla: Die Eruptivgesteine des Mátragebirges. Neues
Jabrb. f. Min., Geolog. und Palaönt., LVTI., 1928, p. 331.

14. Takáts Tibor: Adatok a Szentendre—visegrádi hegycsoport
andezitjainak ismeretéhez. 1928.

15. S c h a f a r z i k F.—Ven dl A.: Geológiai kirándulások Budapest
környékén.

16. Ven dl A.: A Velencei hegység geológiai és petrog’ráfiai viszonyai.
- Die geolog. und petrographischen Verháltnisse d. Gebirges von
Velenze. Mitteilung a. d. Jahrb. d. Geol. Anst. — Földt. Int. Évk.
Bd. XIII. Köt.

17. P a p p F.: A Börzsönyi hegység andezit- és dácit-kontaktusai. —
Ü. d. Andesit- und Dazit-Kontakte im Börzsönyei- Gebirge. Földt.

Közi. 1932. Bd. LXII. Köt.
*• * *

Siehe die Karten-Beilage Ta/f. 4.
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ADATOK A SÜMEGI BALTXITELÖFORDULÁSHOZ.
írta: Gedeon Tihamér.

DATEN VOR BAUXITVÜRKOMMEN IN DÉR GEGEND
VON SÜMEG,
von 1\ Gedeon.

Östlich von Sümeg1

, in dér Niilie dér Ó-Dörögd—Puszta, an dér West-
seite dér Borhordó-Strasse sind im rten, pliozanen Tón, in dér Gese li-

belláit von mediterránén Dreikantern Bauxitgerölle von dér verschie-
densten Zusammensetzung anzutreffen. lm 12—15 ni máchtigen Láger
betragt die Menge dér Bauxitgerölle 4—5%. (Analysentabelle No. 1—19.

Bauxite, No. 20--22. Rtéi; Tón.)
* * *

A bauxit-teriilet a Sümeg, Ó-Dörögd pusztai nt (helyi elnevezésben:
Gyri-út) északi oldalán a Hidegvölgy (illetve Nyirkát! vágás) és a
Deáki pusztához vezet nyiladék (helyi elnevezése: Borhordó-út) által
határolt háromszögben fekszik. A terület déli részét lösz takarja, azon-
ban a Gyri-nt és Borhordó át keresztezésénél a nyiladék keleti oldalán
húzódó árokban fels-mediterrán mészk van föltárva. Az útkereszte-
zéstl északra kb. 400 m-re a bauxit a fölszínre bukkan. A Biorhordó-át
keleti oldalán, az át mellett 30—40 m-re pedig dolomithát húzódik a
Nyárkiíti vágás keresztezéséig. A bauxitkutatásokat a Borhordó-út
keleti oldalán egy, a nyugati oldalán négy aknával és több, a dolomitig
hatoló fúrással végezték. Az aknákból képlékeny, világos-vörös agyag
került a felszínre, a felsbb szintbl sok fényesre fújt mediterrán éles

kaviccsal. Ezen éles kavicsok az erdben helyenként a felszínen is meg
találhatók.

A vörös agyagból a legkülönbözbb minség bauxit görgetegek
kerültek el. Nagyságuk 15 és 40 cm között váltakozott. Minségi meg-
oszlásuk szerint a kemény, tömött, világos-sárgás, st majdnem fehér
hidrargillit típusú bauxitok tntek ki magas Al„()., tartalmukkal. (1—4.

sz. elemzés) Ezeknek keménysége: 5, pórustérfogatuk: 6.5%, légszáraz
állapotban nedvességük átlag: 0.68%. Az egyik kemény darabban laza,

könnyen prlódó anyagot találtam, mely az ideális hidrargillit össze-

tételének felel meg (5. sz. elemzés). Ezen hidrargillit típusú, kemény
bauxit görgetegek mindenben igen hasonlítanak a júra és kréta határán
található villányi bauxitokhoz.

A másik bauxit-típus a kemény vörösszínü, vasdús hidrargi Hitnek
nevezhet anyag. Ezek részben önálló görgetegek alakjában, részben a

sárga hidrargi Ili ttel együtt, de attól élesen elkülönül határvonallal

elválasztva találhatók (6—10. sz. elemzés).

Elüt típusú bauxitféleségek a sárgás és vörös, puha anyagú görge-

tegek. Keménységük: 1, pórustérfogatuk: 12—15%. Összetételükben több-

nyire kovasavdúsak (11—16. sz. elemzés). Ezen féleség gánfci halmi-

jainkhoz hasonló, de azoknál keményebb és kisebb pórustérfogatú. Ilyen

típusú bauxit a kréta mészk dolináiban, Istriában is van.

Egy további bauxitféleség a hófehér, vagy világos sárgás szín,
nagy görgetegekben található (40 cm átmérjek), lágy. kovasavdús
anyag. Keménysége: 0.5—1. Iparilag ezen féleséget alacsony vastartalma

miatt tzálló bauxitnak nevezik (17—19. sz. elemzés). Nálunk Magyar-
országon hasonló bauxitot eddig nem ismerek.

A világos-vörös, képlékeny agyagot, mely az aknákból kikerült
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anyag 95—96 %-át alkotja, három fúrásból és három különböz szintbl
vizsgáltam meg (20—22. sz. elemzés). A vörös agyag, alatt szálban álló

banxitot nem találtak. A fekkzet a területen mindenütt dolomit. A
vörös agyagban a banxitgörgetegek a legszeszélyesebben eloszolva talál-

hatók, úgyhogy helyzetükbl a településre következtetést vonni nem
lehet.

A vörös agyag lerakódása a koptatott, de kéreg nélküli banxit-

görgetegekkel a miocénben következett be. A vörös agyag átiszapoií

banxit anyagnak tekinthet, melybe a banxitgörgetegek csak a közvet-

len közelbl kerülhettek bele.

Elemzési táblázat.

ALÓ, SiO., Fe
20 3

TiO Izz. veszt.

1. Fehér, kemény hidrargillit 68.89 2.42 3.70 1.55 23.44

2. Sárgás, pizolitos hidrargillit 86.16 0.61 7.72 1.75 23.77

3. Sárgás, pizolitos hidrargillit 65.35 0.80 7.35 1.60 24.90

4. Sárgás, kemény hidrargillit 60.58 9.98 5.16 2.40 21.88

5. Fehér, puha hidrargillit 67.08 0.76 1.52 0.00 30.64

6. Vörös, kemény banxit 55.98 1.98 26.85 2.25 12.94

7. Vörös, kemény banxit 52.18 1.35 31.12 2.10 13.25

8. Vörös, kemény banxit 41.75 4.02 39.65 2.25 12.33

9. Vörös, kemény banxit 40.10 1.53 43.40 1.75 13.22

10. Barna, kemény banxit 43.12 5.38 27.92 1.90 19.38

11. Világos-vörös banxit 59.58 4.02 9.35 0.75 26.30

12. Vörös, puha bauxit 54.44 4.00 24.85 2.45 14.26

13. Sárgás, puha bauxit 40.93 7.63 28.80 0.85 21.79

14. Sárgás, puha bauxit 54.58 18.84 7.20 2.75 16.63

15. Sárgás, puha bauxit 42.15 18.15 21.05 3.10 15.55

16. Vörös, puha bauxit 45.68 21.20 18.66 1.40 13.06

17. Hófehér, puha bauxit 40.22 42.86 0.82 2.10 14.00

18. Sárgás, puha bauxit 40.81 40.26 2.85 1.90 14.18

19. Sárgás, puha bauxit 45.57 30.26 2.42 1.45 20.30

20. Vörös agyag, 8 m 28.77 44.08 13.72 1.55 11.88

21. Vörös agyag 9 m 30.60 40.12 14.60 2.00 12.68

22. Vörös agyag 12 ni 37.68 41.86 5.70 1.20 13.56

A 3. sz. a felsorolt alkatiészékén kívül 0.56% SO s
-at is tartalmaz.

TEKTONIKAI MEGFIGYELÉSEK A DITNÁNTÜLI
KÖZÉPHEGYSÉGBEN.
írta: Földvári Aladár dr.

A gánti alumíniumércbányák melegesi külfejtésében a banxit me-
dence északkeleti határát hatalmas törésvonal képezi, e vetdés meredek
dolomitfalán .jól láthatók az elmozdulás következtében keletkezett kar-
colások. A vetdési lap lielyenkint csupasz, máshol vörösszín vasas
agyaggal, esetleg vékony, tükörfényes fémes réteggel bevont. Ez a
fényl, érces vetdési tükör a legfinomabb karcolásokat is éles vonalak
alakjában rizte meg. Minden egyes karc a vetdési lap egy pontjának
mozgását rögzítette olyanféle módon, mint ahogy a födrengési inga író-

készüléke is egy pont mozgását rögzíti. A fényes érctükör néhol csak
keskeny, a csúszási karcokkal párhuzamos zónában található, olyan
hatást keltve, mintha a vetlap közé szorult ércdarab kendött volna el

az elmozduláskor. A vetdési lap küls kérge kemény. Ha ez kilyukad,
úgy a vetpáncél alól kimállik a laza, porló dolomit. A vetsíkot srn
keresztezik közel függleges helyzet barázdák, amelyek a vetdési lap
szétszakadását okozzák. Ezek valószínleg apróbb kereszttörések meG
szési vonalai.

A vetdés mentén többszörös elmozdulás történt. Ugyanis a vet-
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dési páncél egyes helyein a karcolások keresztezik egymást. Máshol a
vetdési páncél lemezes elválásri és minden egyes lemezen más a karco-
lások iránya. Találhatók azonban olyan helyek is, ahol nagy területen
eg’ység’es a karcolások iránya, ezek kétségtelenül eg*y elmozdulás ered-
ményei. A feltárás délkeleti sarkában ig’en érdekes a karcok helyzete
(1. ábra 1.). Ilyen karcolások csak akkor keletkezhetnek, ha a dolomit-
rögök í-otációs (billen) mozgást végeztek. Ha csak egyszer rotációs
mozgás történt fix tengely körül, akkor az egTes pontok körpályát írnak
le, a karcolások körívek lesznek (1. ábra 2.). Hogy a Gánton megfigyelt
mozgást magyarázhassuk, fel kell tételeznünk, hogy a mozgás folyamán
a rotációs tengely is változtatta a helyét(l. ábra 3.).

Fig. 34. ábra.

Ilyen rotációs billen mozgások fellépése megmagyarázhat olyan

jelenségeket, melyek eddig érthetetlenek voltak. A középhegységben

ugyanis az uralkodó türéses szerkezet mellett elfordultak apró áttoló-

dások és rápikkelyezdések is, bár valódi áttolódásos alpesi tektonikát,

legalább is eddig, nem ismertettek a Dunántúli Középhegységbl. Ez a

tektonikai ellentmondás a rotációs elmozdulások segítségével megma-
gyarázható. Rotációs elmozdulás csak abban az esetben képzelhet el,

ha a mozgást végz rög leválik az alatta lév kzettömegekrl. A rotá-

ciós mozgás alatt a ny íl irányában elmozdulás történik (1. ábra 4.). Ez

az elmozdulás a rög alatt és eltt lév tömegek felé irányul és apró

átpikkelyezdéseket és rátolódásokat okoz. Maga a rög áttolódik, az

alatta és eltte lév rétegek pedig apró ráncokat mutatnak.
,

Ugyanilyen tektonikai formák képzdhetnek, ha beszakadt és lágy

kzetekkel kitöltött medencéket körülvev tömegek végeznek ilyen moz-

gást. Pl. Eplénynél a lágy kzetekkel kitöltött medencében a mangánérc

telepes rétegcsoporton figyelhet meg apró. déltelé irányuló fel]jikkel> e-

zedések csoportja. A rétegdlés megfelel az 1. ábra 4. képén feltüntetett

viszonyoknak, vagyis a rotációt végz rögben a rétegdlés a ratolodas,

illetve felpikkelyezdés irányával ellentétes.



TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN

I. Közgylés.

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évi február
1-én tartott LXXXIII. rendes közgylésérl

Elnök: Vend! Aladár. Jelen van 38 tag és 49 vendég.
Elnök a Magyar Hiszekegy elmondásával a közgylést megnyitja

és a szokásos adminisztratív bejelentések után megtartja elnöki meg-
nyitóját.

# # *

Mélyentisztelt Közgylési Mély tisztelettel köszöntm a Társuló
tünk tevékenysége iránt érdekld intézmények és társulatok kép-
viselit. Köszöntm a Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdmérnöki
Fiskola képviseletében megjelent dr. Vend] Miklós fiskolai nyilv.

rendes tanár urat, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület nevében megjelent Vizer Vilmos bányaügyi ftanácsos, bánya-
igazgató urat, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége
képviseletében jelen lév Pethe Lajos miniszteri tanácsos, alelnök és
Szmodics Kázmér MÁV felügyel, ftitkár urat, valamint a Magyar
Barlangkutató Társulatot képvisel dr. Bogsch László egyetemi tanár-
segéd, titkár urat.

Bensségteljesen, lelkem egész melegével üdvözlöm a megjelent
hölgyeket és urakat.

A természet örök rendje szerint a mull esztend is megkövetelte
áldozatait Társulatunktól.

Mindjárt az év elején elhunyt Rakusz Gyula dr. fiatal tag-

társunk, kirl — mint a választmány volt tágjáról — külön emléke-
zünk meg.

Április havában elvesztettük Kalamaznik Nándor vízm-
építési vállalkozót, ki 1910 óta volt örökít tagunk.

Júniusban halt meg Dr. Fejér vári Géza báró, a pécsi
egyetem tanára, 1916 óta rendes, 1917 óta örökít tagunk. Ö biológus
volt. Paleobiológiai kutatásaival azonban szorosan belekapcsolódott a
földtan fejlesztésébe is. Megtalálta a Püspökfürd harmadkori békáját.
A Varanidák és Megalanidák-vól írt mongrafiájában kimutatta, hogy
a Varanidák nyugat felöl az seurópai kontinensrl jöttek, mely Ame-
rikával összefüggött.

Augusztus havában hagyott itt bennünket Petrik Lajos ny.
felsipariskolai igazgató, 52 éve rendes tagunk. Különösen a hazai
riolitokkal összefügg kaolinok kémiai tanulmányozásával járult hozzá
a magyar föld kincseinek megismeréséhez.

Október 3-án, kilencvennégyéves korában halt meg Tóth Mi ke
jézustársasági atya, a kalocsai fgimnázium tanára. Ö maga helyett a

kalocsai jézustársasági atyák fgimnáziumát léptette be tagunknak.
„Magyarország ásványai“ címen 1882-ben megjelent nagy munkája ma
is az egyetlen nagyobb topográfiai mineralógiai m, mely hazánk ásvá-
nyainak lelhelyeit az ásványok szerint csoportosítja.

Október 27-én vesztettük el Laczkó Dezs dr. kegyesrendi
tanárt, ny. kir. figazgatót, a Veszprémmegyei Múzeum igazgatóját,
1897 óta rendes, 1922 óta örökít tagunkat. Néhai Lóczy Lajosnak egyik
legkiválóbb munkatársa volt a Balaton környékének tanulmányozásé-
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bán. Legfontosabb munkája Veszprém városának és tágabb környéké-
nek geológiai leírása“. Az utolsó években fleg ásatásokkal foglalkozott
nagy sikerrel. Ö volt a Veszprémmegyei Múzeum megalapítója.

. . . Az elhunytak valamennyien odaadóan támogatták a Magyar-
honi Földtani Társulatot. És talán megérzik most ott lent a magyar
anyaföldben, — melynek titkait tanulmányozni segítettek. — hogy e
néhány szóban a Társulat irántuk érzett megbecsülésének és kegyeleté-
nek ad kifejezést.

* * *

Mélyentisztelt Közgy 1és

!

Ez az esztend jelents százéves forduló a geológia fejldésében.
Száz évvel ezeltt, 1833-ban jelent meg Lyell Charles .Principles
of Geology“ cím mvének befejez, harmadik kötete. Ez a munka, —
melynek els kötete már 1830-ban, második kötete 1832-ben napvilágot
látott. — a geológia történetében uj korszaknak, a modern geológia ko-
rának kezdetét jelentette.

Forgassuk visszafelé az id kerekét száz esztendvel s képzeljük el,

hogy a múlt század húszas éveinek a vég-e körül élünk. Ekkor Cuvier
tekintélyének súlya alatt a katasztrófaelmélet volt a geológia vezet
gondolata. Ez elmélet szerint a földön ma megnyilvánuló erk nem ele-

gendk a régi geológiai idszakokban végbement változások megmagya-
rázására. Hanem idnként nagy, hirtelen bekövetkez változások (ka-

tasztrófák) szakították félbe a föld fejldésmenetét. Ez elmélet szerint

e katasztrófák az éllények nagy részének pusztulását és a föld külsejé-

nek hirtelen módosulását idézték el. A katasztrófát okozó erk az elmé-
let értelmében minségileg és mennyiségileg is eltértek a ma mköd
erktl. Cuvier tanítványai mesterük gondolatát annyira túlzásba
vitték, hogy 27 teremtést állapítottak meg.

Ez elmélettel szemben Lyell munkájában kifejtette az aktualizmus
elvét, hogy a mai és a régi geológiai idszakokban mköd erk lénye-

gül,-ben ugyanazok. Ezzel Lyell a geológia modern alapjait vetette meg.
E gondolatot már az els kötetben kimondotta, a bizonyítékok zömét
azonban jórészben a késbbi kötetek közölték.

E gondolat lényegében nem volt új: Leonardo da Vinci,
11 u 1 1. o n .James, P 1 a y f a i r J o h n már ezt az elvet hangoztatta.
H o f f Adói í „Geschiclite dér durch Überlieferung nachgewiesenen
natiirlichen Veranderungen dér Erdgescliichte“ cím munkájának 1822-

ben megjelent 1. kötetében irodalmi adatok alapján kifejtette, hogy a

ma mköd erk elegendk a régi geológiai korok jelenségeinek meg-
magyarázó sára.

Lyell az aktualizmus elvének bizonyítékait saját megfigyelései-

bl gyjtötte össze s oly világosan és könnyen értheten adta el a

Principles of Geology-ban. hogy Werner óta senki sem volt oly hatás-

sal a geológia fejldésére, mint . E munkája tizenkét kiadásban jelent

meg (az utolsó 1875-ben) s az aktualizmus elve csakhamar minden geo-

lógust meghódított még Franciaországban is, hol Cuvier eszméi igen

mélyen gyökereztek.
Az aktualizmus elvét legrövidebben úgy fejezhetjük ki, hogy a

jelen a múlt kulcsa. Ez az elv a mai geológiának egyik alappillére.

Az aktualizmus egyik legkiválóbb képviselje volt Walther
J o h a n n e s. Ö ontológiai módszernek nevezte az aktualizmus elve

szerint való geológiai kutatást. Mi már ebben a szellemben szereztük

meg geológiai ismeretünket; ezért nekünk az aktualizmus elve magától

értetdnek tnik fel.

Régebben a hegységek képzdését két fázisban lefolytnak véltük.

Elször az üledékek képzdése ment végbe a süllyed medencében, a

geoszinklinálisban. A következ orogenetikils fázisban történt az üledé-

kek felgyrdése, esetleg áttolódásokkal s törésekkel. Az elgondolás az
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volt, hogy a felgyrdéskor a ráncok magasra felnyomódtak, azaz, hogy
a hegység már felgyrdése folytán elérte nagy magasságát.

Ekkor már ismeretes volt ugyan Celsius, Linné, Lyell s

részben de Geer felfogása alapján, hogy Fennoskandia emelkedik.
S u!ess Ede nagy tekintélye azonban sokáig háttérbe szorította ezt

a helyes felfogást.

Ismeretes, hogy Suess („Das Antlitz dér Erde“, 1888. II.) még
tag'adta a szárazföldek kiemelkedését. Szerinte a tenger tükre emelkedik
és süllyed. A skandináv félsziget emelkedését Suess úgy fogta fel, hogy
a látszólagos kiemelkedés onnan ered, hogy a Keleti-tenger medencéje
nyugat felé lassan kiürül.

Ma már De Geer, Brögger, Se dér hóim, W itting, H ö g-

bo'm s mások megfigyeléseibl kétségtelen, hogy Fennoskandia terü-

lete állandóan emelkedik. Azóta máshol is igen sok helyen pontos méré-
sek állapítottak meg emelkedéseket.

Ezek az adatok aktualisztikusan belekapcsolódtak a hegyképzdés
értelmezésébe. Nevezetesen a fiatal hegységekben igen sokszor találunk

egészen fiatal tercier, esetleg quarter tengeri üledékeket igen nagy ma-
gasságban s gyakran diszkordánsan. A Himalájában több ezer méter
magasan vannak ily üledékek; a Gurktáler Alpokban tereiér üledékek
1800 m magasságig felnyúlnak; a Keleti Alpok szegélyén a pannon réte-

gek 500—600 m magasan vannak, stb.

Mindezen adatok — aktualisztikus kapcsolatban a kiemelkedéseket
bizonyító mérések eredményeivel — kétségtelenül arra vallanak, hogy
ezek a hegységek a gyrdések s áttolódások végbemente után -magasra
kiemelkedtek. A Himalájában egyes 6000 m-en felül lev területek mai
magasságukat tercier utáni kiemelkedéssel érték el. A kréta végén gyr-
dött Andes-liegység hamar peneplénné tárolódott le s csak a harmadkor
végén és a negyedkor folyamán emelkedett ki a mai magasságáig.
Schuchert C. szerint ez a hegység a negyedkorban legalább 1600 mé-
tert emelkedett. A Déli Kárpátok az egész harmadkor folyamán kiemel-
kedtek s mai magasságukat csak a levantei id után érték el; valószín,
hogy még most is emelkednek.

így ma az aktualizmus elvének figyelembevételével a hegyképzdés-
ben, — bármelyik elméletbl is indulunk ki, — a részletektl eltekintve,
három fázist különböztetünk meg:

1. Az üledékek felhalmozódását a süllyed medencékben.
2. Az orogenetikus fázist, azaz az üledékek összepréseldését, gyr-

dését nagy nyomás alatt; ezek a mozgások jórészben a mélyben mentek
végbe, csak így érthet, hogy a kzetek gyakran metamorfizálódtak s a
rideg kzetek gyrdtek. A gyrdéssel kapcsolatban, vagy részben an-
nak következményeként alakultak ki a törések, gyakran lépcss ismét-
ldéssel. A gyrdéssel összefüggen mentek végbe az áttolódások is.

Az orogenezis mozgásainak hatása alig nyúlt magasabbra, mint a szára-
zulatok átlagos magassága. Ha eközben történt is nagyobb kiemelkedés,
utána rendesen süllyedés következett, pl. Németországban több helyen a
karbonban gyrt kzetek nyergeit és teknit az alsó perm üledékek
borítják diszkordánsan.

3. A harmadik fázis a gyrt terület magasra felemelkedése igen
lassan, úgyszólván észrevétlenül, epeirogenetikusán ment végbe. Néha
az igen lassú emelkedést igen rövid ideig tartó gyorsabb szinorogeneti-
kus mozgás szakítja meg. Ez a lassú kiemelkedés a hegységek reliefjé-

nek kialakításában fontosabb szerep, mint maga az orogenezis. Ügy
látszik, ezek az epeirogenetikus kiemelkedések igen hosszú ideig —
geológiai korszakokon át — tartanak mindaddig, míg az izosztatikus
kiegyenlítdés el nem áll. E kiemelkedés folyamán az emelked föld-

kéregrészlet szerkezete lényegében nem változik meg, csak a küls alak
módosul. A hegységek lassú kiemelkedését ilyen értelemben a többi közt
Daly és Seidlitz ersen hangsúlyozza.
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A kiemelkedés — mint mondottuk — általában lassan megy végbe.
Egyes helyeken azonban elég gyorsan, pl. az Alpokban a Leclital fels
részében és a Flexenpass környékén 8 év alatt 51.5 mm emelkedést mér-
tek. Ez az emelkedés 100.000 év alatt 1700 métert tenne ki.

A letárolás hatása lassúbb, mint a kiemelkedés; ellenkez esetben
nem maradna meg a fiatal hegység, hanem elpusztulna.

Némelyik geológus a L y e 1 1-féle elv értelmezésében tovább ment
s az „aktualizmus elméletérl" beszélt, mint K a y s e r Emánuel,
Köbér L. csaknem egyenesen az aktualizmus törvényérl szól, Sa l-
ni o n-C a 1 v i W. egyenesen kimondotta, hogy a legrégibb archaikum
után mindegyik kzet a föld minden idszakában képzdhetett. Szerinte
„nem jogos a múltban oly folyamatokat feltételezni, melyeket a jelenben
nem észlelünk, vagy kisórletileg nem utánozhatunk". E kijelentés szerint
az archaikumtól kezdve semmi olyan nem történt a földön, ami a mai
korban lejátszódó folyamatoktól minségileg eltér. Késbb (1920.) azon-
ban e nézeteit kissé módosította.

A részletes, megbízható geológiai megfigyelések mintegy 100—150

évre nyúlnak vissza. Azaz a föld történetébl csak ilyen nagyon rövid
idszaknak közvetlen jelenségeit ismerjük annyira, hogy felhasználhat-
juk ket régibb jelenségek értelmezésére.

Kérdés, hogy vájjon minden folyamat a föld egész történetén át.

szakadatlanul tartott-e? Kérdés, hogy az utolsó egy-ket században való-

ban mindegyik ermegnyilvánulás jelentkezett-e legalább is egyszer?
Vagy vannak talán oly folyamatok, melyek annyira ritkán mennek
végbe földünkön, hogy például ma nem is észlelhetjük ket?

Általában, a legtöbb munkában alig találjuk meg annak hangsúlyo-
zását, hogy az élet fejldésével karöltve bizonyos fokig egyes geológiai
folyamatok is módosultak, ha esetleg másban nem is, de gyakran rész-

leteikben. Azt sem igen szokták emlegetni, hogy némely folyamat csak a

föld történetének bizonyos szakában, vagy csak ritkábban nyilvá-

nult meg.
Ha e kérdésekkel és elgondolásokkal foglalkozunk, szemünkbe fog

tnni, hogy a geológiai múlt jelenségeinek magyarázásában néha nagy
körültekintéssel kell alkalmaznunk az aktualizmus elvét. Ha nem járunk
Így el. esetleg túl lövünk a célunkon.

Ilyen túlzás például az említett felfogás, hogy minden kzet minden
idszakban képzdött volna. Az aktualizmus elvének túlzásával Ver-
nadsky is kissé merész következtetéseket vont. Óriási érdeme, hogy az
utolsó évtizedben végzett becses vizsgálatai alapján az organizmusok-
nak a föld mai felületén észlelhet hatását átvitte a föld múltjára. Túl-
zott azonban akkor, amikor aktualisztikus alapon megállapítani vélte,

hogy a különböz geológiai korokban képzdött ásványok lényegileg
mindig ugyanazok voltak. St az ásványok paragenezise és relatív

mennyisége is minden geológiai korban ugyanaz lett volna.
Már Walther, Andrée Károly, Kai ser Eri eh utalt —

másokkal egyetemben — arra, hogy az aktualizmus elvét néha csak
bizonyos körültekintéssel lehet alkalmazni. Mindig elttünk kell lebeg-
niük az elbb említett kérdéseknek.

A ma mköd vulkánok jelenségei a szemünk eltt játszódnak le,

ismerjük az él vulkánok centrális kitöréseit, a hasadókvulkánokat, a

vulkáni exhalációk ásványképz hatásait, stb. Mégis ez ismereteink alap-

ján nem tudjuk pontosan, hogy a föld felszíne alatt végbemen vulkáni
jelenségek, az inlrúziók részleteikben miként játszódtak le. Nem tudjuk
egész pontosan, hogy milyen mérték beolvadások mentek végbe, min
anyagvándorlások történtek stb. Petrográfiai, kémiai és fizikai vizsgá-

latok alapján megközelítjük ugyan e folyamatokat, de a mai vulkánok
alapján összes részleteikben nem tudjuk a jelenségeket értelmezni.

A ma szemünk eltt lejátszódó vulkáni jelenségek nem egészen
egyenl értékek azokkal a folyamatokkal, melyek a magmáknak a föld
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színe alatt történ kikristályosodásakor nyilvánulnak meg. Ezért a két
jelenség részletei sem azonosak s ezért az él vulkánok mködése csak
körültekintéssel, óvatossággal használható fel a mélyben lejátszódó
vulkáni folyamatok értelmezésére.

Vájjon akkor, mikor a földön még nem volt növényi élet, éppen
olyan volt-e a lepusztulás és az üledékek képzdése, mint ma?

Walther élénk színekkel, megkapóan festette meg ennek az si,
növényzetnélküli sivatagnak a képét. Nem tett azonban különbséget a
nedves és száraz éghajlatú területek közt. Kai ser Eri eh hangsú-
lyozta elször, hogy a növényzet megjelenése eltti „ssivatag“ humid
területei nem hasonlíthatók össze közvetlenül a mai száraz sivatagokkal.

Ha ezeket a régi humid területeket vizsgáljuk, melyeken növény
még nem élt, akkor is az aktualizmus elve alapján dolgozunk, de bizo-

nyos körültekintéssel. Ez a régi, növényzetnélküli térszín ersen ki volt

téve nappal a napsütés hatásának, éjjel ers volt a kisugárzás. A kzetek
küls részének összehúzódása s kitágulása és a fagy hatása nagyobb
volt, mint ma. Azaz a kzetek legküls része a fizikai mállási folyamat
folytán sokkal nagyobb fokban felaprózódott, mint ma a dús növényi
takaró alatt.

A kzettörmelék nagy mennyiségben csúszott a lejtn lefelé, mert
nem volt növényzet, nem volt gvökérzet, ami lefelé való gyors mozgását
gátolta volna. A törmelék apróbb részét az akkori szélrohamok felkap-

ták, a szél tovább szállította, esetleg szélárnyékos helyeken lerakta, majd
újból felkapta; végre a finom törmelékek vízmedencékbe hullottak, s ott

megfeneklettek. Általában a defláció hatása ekkor igen ers lehetett.

Mivel növényzet nem volt, a csapadék sokkal nagyobb része folyt

le közvetlenül a felszínen s kisebb volt a beszivárgás, mint ma a növény-
zettel borított területeken. Ennek folytán a hegyekrl lerohanó víz igen
sok törmeléket ragadott magával, nagy törmelékkúpok képzdtek. A
hegyeket nagy terjedelm törmelékmezk vették körül, melyek lényegé-
ben mind a fizikai mállási folyamatok révén állottak el. Ezek azonban
nem maradtak meg, hanem a következ hirtelen záporszer es folytán
a gyorsan mozgó víz a törmelék legnagyobb részét tovább szállította a
medencékbe. Közben a legapróbb részeket a szél vette szárnyaira.

Ma is látjuk, hogy az erdktl megfosztott csapadékdús hegységek-
ben milyen nagy törmeléktömegek mozognak lefelé.

Végeredményben ebben a növényzetnélküli idszakban a törmelék
túlnyomó része a vízzel borított medencékbe került. A mai növényzet-
szegény sivatagokon jórészben törmelék-felhalmozódás megy végbe s a

hegységek lábánál igen lapos törmelék-lejtk alakulnak ki.

A csapadék egy része ebben a régi idben is beszivárgott a föld
kérgébe. A beszivárgott víz kioldott bizonyos vegyületeket s hidrolitos
bomlásokat idézett el. A víz egy része ismét a felszínre kerül források
alakjában.

Hiányzott azonban ebben az idben a széndioxidnak az a mennyi-
sége, mely ma az organizmusok oxidációja folytán áll el. A beszivárgott
víz CO.,-tartalma tehát kisebb volt, mint ma. Ennek megfelelen a víz oldó
képessége is kisebb volt. Mivel hiányoztak az organikus testek, hiányoz-
tak a hiimuszrvegyü letek is. E vegyületek hiánya folytán a fels mállási
zóna nagyobb fokú kilúgzása és kifakulása is elmaradt.

Ezek szerint az organizmusok hiánya a mállás fizikai és kémiai le-

folyását, a lepusztulást s egyúttal a képzd üledékek minségét is

ersen befolyásolta.

A geológiai régibb ókori és ókor eltti agyagpalák nagy része
alkálidús, fleg nátrondús; a fiatalabb agyagpalák és agyagok ellenben
kevesebb alkáliát tartalmaznak. K a i s e r E r i c h szerint az említett
igen régi agyagpalák fként a fizikai mállás folytán elállott nagyon
finom kzetlisztbl képzdtek: a finom kzetliszt a szél szárnyain tovább
szállítódott, míg végre valamely tóban, vagy csendesebb tengeröbölben
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megfeneklett. Elzetesen azonban nagyobbfokú olclási folyamatok nem
hatottak rá, tehát az aránylag könnyebben oldódó alkáliák megmarad-
tak bennük. E mellett természetesen tisztán kémiai mállás útján képz-
dött anyagok is ülepedtek le abban az idben is, ezek azonban Kai ser
szerint nem annyira egyenletes szemeséinek.

Az algonkíumi üledékek több helyen igen földpátdúsak (norvégiai
sparagmitok, skót torridon-homokkövek, a délafrikai „Nama“-formáció
némely kzete stb ). Kai ser szerint a földpát jó megtartása e kzetek-
ben is arra vall, hogy képzdésükkor a kémiai mállás hiányzott, vagy
csak kisfoka volt.

E példákból az is kitnik, hogy nem mindegyik fajta kzet képzd-
hetett minden geológiai idben.

E néhány adatból látjuk, hogy abban az idben, mikor még növény-
zet nem volt, a lepusztulás és az üledékképzdés bizonyos mértékig más
volt, mint ma. Egyúttal az is kitnik, hogy ezek az srégi humid sivata-
gok valóban nem hasonlíthatók össze közvetlenül a mai sivatagokkal,
hanem csak bizonyos megfontolásokkal. A mai sivatagok s a régi humid
növényzetnélküli területek nem teljesen egyenl értékek; ezért nem
lehet a mai sivatagokon észlelt jelenségeket közvetlenül átvinni a tár-
gyalt régi területekre.

A növényzetnélküli régi humid területekkel talán még legjobban
egyenl értékek a mai humid vidékeken lev igen magas sztrátóvulká-
nok fels, növényzetnélküli csúcsrégiói. Itt a növényzet a dús csapadék
mellett sem tud huzamosabban megtelepedni, mert a kiszórt vagy kifolyt
tömegek betemetik. Itt megvan az alkalom a törmelék lecsúszásához, a
szél és csapadékvíz munkájának érvényesüléséhez.

Az aktualizmus elvének alkalmazásában tehát legfontosabb, hogy
az összehasonlított jelenségek lehetleg egyenl értékek legyenek. Ha
a jelenségek egyenl értékek, akkor a mai folyamatokból közvetlenül
következtethetünk a föld régibb idejében lejátszódott jelenségekre.

Tudjuk, hogy a föld normális éghajlata a pleisztocén eltt geológiai
idszakokon át melegebb volt, mint ma. Colemanés Brookes szerint
a mai klíma hidegebb, mint a föld normális éghajlata. Ma még a pleisz-
tocén jégkorszak utolsó fázisában élünk. Ma még a föld nem melegedett
annyira fel, hogy a poláris területeken dús növényzet fejldhetett volna,
mint például Grnland és a Spitzbergák területén a harmadkorban s a
régibb korokban. A mai felfogás szerint a jégkorszakok csak rövid meg-
szakításai a normális melegebb éghajlatnak.

Mivel ma a földön glaciális klíma utolsó fázisában vagyunk, köny-
nyen tanulmányozhatjuk a magas hegységekben s poláris vidékeken a
gleccsereket. Ezért könny a mai jéggel borított területek alapján a
velük teljesen egyenl érték régi jégkorszakokat, különösen a pleiszto-
cén eljegesedést helyesen megítélni. Hogyan tudnók azonban a régi el-

jegesedések nyomait értelmezni akkor, ha olyan klímában élnénk, mint
amin az óharmadkorban volt, amikor talán nem is voltak gleccserek?
Ekkor nem lennének szemünk eltt egyenl érték jelenségek, nem
ismernénk gleccsereket, tehát a régi eljegesedések értelmezése is nehéz
és tökéletlen volna.

Mé 1yen t i sztelt Közgylés!
E néhány példán figyelemmel kísértük az aktualizmus elvének

alkalmazását. l áttuk, hogy ez elv lényege abban rejlik, hogy csak
egyenl érték jelenségeket s egyenl érték területeket lehet közvetle-
nül összehasonlítani. így gondolta Lyell is, mikor a jelenségek „con-
formity“-jérl szólt. Az igen régi geológiai korokban a föld egy-egy
területén végbement változások értelmezésekor azonban néha kénytele-
nek vagyunk szükségképpen a mai nem teljesen egyenl érték, hanem
csak rokon, vagy közelálló területeken lejátszódó folyamatokat aktu-
•'lisztikusan felhasználni a múlt magyarázására. Ebben az esetben azon-
ban körültekintéssel és óvatossággal kell eljárnunk, mert ekkor már
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tulajdonképpen többé-kevésbbé csak megközelítéssel tudjuk alkalmazni
Lyell eredeti elgondolását. Ekkor természetesen az elérhet eredmé-
nyek is kevésbbé pontosak lesznek.

Ha mindezeket szem eltt tartjuk, az aktualizmus elvének alkalma-
zása a föld történetének kutatásában a jövben is, mindenkor megren-
díthetetlenül biztos alap marad. E kutatási módszer részletes kifejtése

és elterjesztése Lyell érdeme. És ez az érdeme nevét és emlékét a geo-
lógia történetében örökre meg fogja rizni.

Ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat LXXXII1. közgylését meg-
nyitom.

Elnök felkérésére ezután Ferenczi István tartja meg emlékbeszédét
néhai Rakusz Gyula választmányi tag fölött. (Az emlékbeszédet lásd 5.

oldalon.)

A közgylés egyhangú lelkesedéssel választotta meg ezután Mauritz
Béla egyetemi ny. r. tanár urat, a Társulat 9 éven át tevékeny elnökét

tiszteleti taggá, és Aarne Laitakari helsinkii egyetemi tanár urat, nem-
zetünk igaz barátját, levelez taggá.

A , Szabó-em lékérem“ ezúttal néhai Lrenthey Imre „Die fossilen

Decapoden dér Lander dér Ung. Krone.“ c. munkája jutalma lett. Az
elnök az elhunyt kartárs kiváló érdemeit méltatva nyújtotta át az érmet
a kitüntetett özvegyének.

Majd Reichert Róbert dr. cl t'tkár terjeszti el évi jelentését.

Mélyentisztelt Közgylés!

Manap mindenki, akinek valamely szellemi vagy anyagi vagyon
egy esztend alatt szenvedett változásáról beszámolót vagy jelentést

kell írnia, szorongással veszi kezébe a tollat. A körülmények általános

nyomasztó hatása nem, csupán gazdasági téren érezhet, megviseli az

a nemzet szellemi tevékenységének megnyilvánulásait is. Tisztában

volt ezzel most egy éve a Társulat újonnan, megválasztott vezetsége
s mindenre elkészülve, st a lehetség szerint felkészülve indult neki

a társulati élet új esztendejének. És ma — amikor erre az esztendre
mint múltra tekinthetünk vissza, — úgy érzem, bizonyos megkönnyeb-
bülést érezhetünk.

Az elmúlt év eredményeirl hazai és külföldi folyóiratok, továbbá
tartalmas és terjedelmes kiadványok tesznek tanúságot. Lássuk az ered-
mények néhány példáját, hogy tudatosítsuk azokat az objektív értékeket,
melyeket a magyar kutatók, majd kivétel nélkül tagtársaink, múlt évi
munkája juttatott a tudományos világnak, anélkül, hogy itt a teljes-

séget megközelíthetniük.*

Hazánknak annyira átkutatott és monografikusán feldolgozott
területérl, a Balaton felvidékrl egyre újabb és ritkább ásványérdekes-
ségek kerülnek el. E bazaltvidéket zeolitjai a világ egyik legérdekesebb
ásványlelhelyévé avatják. 1 A desmin, phillipsit, chabasit, apophyllit,

A felemlített munkák az 1932. évben nyomtatásban megjelent
dolgozatoknak csujpán egy részét teszik, rajtuk kívül még számos kiváló
dolgozat jelent meg, melyeket a jelentés korlátolt terjedelme miatt nem
ismertethettünk. A hidrológiai tárgyú dolgozatok itt nem szerepelnek.
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natrolith, heulandit, thaumasit sorához újabban a gismondin csat-

lakozott.

A veszdyitct illetleg számos kétség volt a mineralógiában. Még
a kémiai összetétel ismerete is tévés volt. A vaski anyagon véghezvitt

kimerít vizsgálat tisztázta a veszelyit kristálytani állandóit, a mono-
klin rendszerbe való biztos tartozását, hat új formát ismert fel rajta

és megállapította kémiai összetételét. A veszelyit bázisos réz—cinkfoszfát

és az arakawait és kipushittal együtt egy izomorf sort alkot,

2

A hessit-rl azt tartották, hogy szabályos, újabban, hogy rombos.

Röntgen kiástál vtani vizsgálatából kitnt, hogy az alacsony hmérsék-
leten stabil modifikációja monoklin. Magas hmérsékleten szabályos

kristályalakban képzdik, azonban alacsony hmérsékleten térrácsa

monoklin tércsoport szimmetriájának megfelelen alakul át, ez az Ag2
Te

stabil végállapota .
3

A magyar kutatók munkaterülete nem terjedhet csupán a trianoni

határokig. Különös fontosságot kell tehát tulajdonítanunk annak, hogy

az elcsatolt területek ásványi, kzet- és földtan-slénytani érdekességeit

magyar szakemberek dolgozzák fel. Az abszolút tudományos szemponton
kívül ebbl a szempontból is jelentsek a dognáeskai zöld-gránát, a vas

hegyi millerit és piritpszeudomorfózák* továbbá a menyházai limonit-

pszeudomorfózák'' vizsgalati eredményei. A bánsági és erdélyi bányák,

számos felvidéki és magyar-középhegységi lelhely érceit a legújabb

ércmikroszkópiai módszerekkel dolgozta fel egyik tagtársunk. Eredmé-
nyeinek egy része francia folyóiratban jelent meg.®

Budapest közvetlen környékérl különleges kifejldés borit-kris-

tályokat ismertünk meg .

7 Több magyar ásványról újabb elemzések ke

szültek, így többek között a felsbányái metacinnábarit, a szomolnoki

antimonokker, a rakováci miemit (dolomit) összetételét illeten nyertünk

újabb adatokat.

8

Hatalmas munka írja le a szászvárost és szebeni havasok metamorf

kzeteit se hegységek földtani felépítését .
9 A csillámpalák, külön-

böz gneiszek, pegmatitok és aplitok, továbbá amfibolitok, piroxenitok

és peridotitok, az utóbbiak metamorfózisa révén keletkezett grammati-
tok és szerpentinek, végül a kvarcporfiritok és különböz fillitek ásvány-

elegyrészeinek vizsgálata részben a legújabb Fedorow-íéle módszerrel

történt. A kzetek összetételérl nem csupán kémiai elemzések, hanem
az ásványelegyrészek mennyiségi eloszlását kifejez térfogatszáza lék-

számok adnak abszolút pontos képet. A Déli-Kárpátok kzetei metamor-

fózisának folyamatát a tudomány jelenlegi állása szerint világítja meg.

Különös értéke e munkának, az elfordulás körülményeinek ''észletes

leírása, továbbá a genetikai és tektonikai megállapítások.

Lillafüred környékének kzetei nélkülözték eddig az újabb szem-

pontok szerinti petrográfiai vizsgálatot. Az év folyamán megjelent

munka e környék dolomitjairól, továbbá az itt elforduló porfiritoidok-

ról és oligoklaszporfiritrl ad részletes képet es megállapítja e kzetek

kémiai rokonságot .
50 — Ugyancsak számos új eredményt hozott a Csík-

gyergyói, Máramarosi és a híres Alacsonytátrai diabázok vizsgálata.

Ez utóbbiak a bükki diabázokkal rokonok, ezeknél valamivel savanyúb-

bak. Az Alacsonytátra ú. n. „melafir-vidékérl“ származó kzetek az
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újabb vizsgálat szerint éppen nem bizonyultak melafiroknak .

11

Sok új adatot szolgáltatott a Magas-Tótra gránitjainak kutatása,

12

melyek azonban részben még folyamatban vannak.

A Börzsöny-hegység változatos kzeteirl egymás után jelennek

meg értékes leírások. 1 "

A nógrádi Várhegy dáoitja sokoldalú vizsgálatnak volt alávetve .

14

Kzete a yoseinitites magmához tartozik. A Börzsöny-, általában a Ma
gyar-Ivözéphegység és Erdély dácitjai a k varcdioritos, granodioritois és

plag'ioklászgránitos magmákhoz sorozandók .

15

A Cserhát-hegység piroxénandezitjainak ftípusaii ól. azok kémiai

viszonyairól és e kzeteknek a pannóniai medence északi szegélyén

helyet foglaló harmadkori eruptívumokhoz való rokonságáról új szem-

pontok szerint összeállított monográfia ad számot. A Cserhát kzeteinek

differenciációja ersen paci fikus jelleg .

16

Az erdélyi dácitok es andezitek földpátjairól (Nagybánya, Rodna,

Hargitta, továbbá Abrudbánya, Nagyág és Déva környékérl) sajnos,

idegen szerz közöl fontos optikai adatokat,
17

A kiscelli agyag szedi m e n t p e t r o g r á f i a i vizsgálata kideri

tette, hölgy nem mély, hanem sekélytengeri üledék. Ásványos össze-

tétele a zsámbek-hiai medence helyén volt kristályos hegység kétségtelen

létezésé' e utal. A pirít bomlása következtében az üledékben bekövetkez
kémiai átalakulások és a mállás folyamata részletes tisztázást nyertek .

18

Csekély anyagok iszapolással történ mechanikai analízisére ma-
gyar autor új készüléket konstruált. Ezzel a készülékkel az ülepedés

folyamatának tömeg-id görbéje az eddigieknél sokkal egyszerbb és

könnyebb módon határozható meg.
19

Kavicsok és konglom,érátok szedimentpetrográfiai vizsgálatából

újszer következtetéseket von egyik szaktársunk a denudációs terület

felépítésére, az ebben résztvev kzetek egykori kiterjedésére, az egyes
kavicsoknak szállítási távolságára, továbbá a törmelék képzdésének
körülményeire vonatkozóan .

20

A Magyar-Középhegység ÉK-i része miocén rétegeinek geoló-
giai vizsgálata a miocén rétegek gazdag és változatos fáciesét állapí-

totta meg. Kifejldésük a hécs-soproni medencével mutat ers egyezése-
ket. Viszont tagolhatóságuk és változatosságuk alapján a bécsi meden-
cébl vett régi általánosításokat revízió alá kellett venni .

21

Budapest környékén a pannon rétegsora egyes lelhelyeken bizo-

nyos eltéréseket árul el. Újabb kutatás ezeket az eltéréseket egységes
paleogeográfiai alapon oldotta, meg.

22

A Bakony bauxitjai állandóan az érdekldés középpontjában álla-

nak. Az egyes bauxitfajták pontos kémiai és ásványos összetétele, ke-

letkezésük magyarázata, ritkább alkatrészeik vizsgálata több szerzt
toglalkoztatott .

23 A Halimba-vidéki bauxitok vizsgálatából kitnt, hogy
mint alumíniumércek a jelenlegi feldolgozási módszerek mellett nem
értékesíthetk, azonban a pizolitos rész megfelel eljárások mellett

dúsítható, s mint nemesített anyag, vagy dúsított vasérc értékesíthet

vojlna .
24

A paleontologia tudományát számos alapos, nagyterjedelm
munka gazdagította. Magyar szerz tollából jelent meg a Fossilien
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Katalog „Lamcllibranchiata“ cím hézagpótló kötete.25 Hazánkban eddig

elhanyagolt paleobiologiai kutatás szemszögei alapján egyik tagtársunk

smaradványokon végzett patológiai, paleoneurologiai vizsgálatokat és

az shalak szaporodásának kutatásával értékes eredményekhez jutott. 26

A hódmezvásárhelyi Kökénydomb neolitkori telepének gerinces

faunája a vártnál sokkal érdekesebbnek bizonyult. Vizsgálója a fauna
összehasonlító adatai alapján fontos következtetésekre utal a tiszavidéki

neolit ember életmódját illeten. 27

A püspökfürdi Somlyóhegy felspliocén faunájából kutatójuk 10

emlsfajt ír le.
2? Igen érdekes leletnek bizonyult egy exkluzív víziéletet

él, preglaciális pézsmacickány.29 Számos általános paleontologiai érték
megállapítást nyertek a szakkörök a Dobsina környéki karbon,30 a Plneo-

chelys-koponya,31 az /gn'c-barlang medvekoponyáinak32 és a Pannonictis

pliocaenica
"

részletes tanulmányozásából.

A Nagy Magyar Alföld öntözésének kérdésében gyakorlatilag is

nagyjelentség az a megállapítás, mely a talaj-klimatikus és légköri

klimatikus tényezk között fennálló összefüggéseket tisztázta. E ténye-

zk irányítják a különböz talajtípusok kialakulását. 34

Plivatottabbakra tartozik annak az eredményes munkának a mél-

tatása, mely a barlangoknak, különösen az Aggteleki-barlang-nak kuta-

tásával foglalkozott,35 s melyben számos kivaló szakember vett részt.

Végül ez áttekintés befejezéseképen több dolgozatról kell megem-
lékeznünk, melyek a modern természettudományi múzeum kérdésével és

megoldásának módozataival foglalkoztak.36

A közzétett eredmények azonban csupán a mar kész, feldolg' zott

munkáról tanúskodnak. Az elmúlt évben ezenkívül tovább folytak a

kutatások nemcsak a laboratóriumokban, hanem kint a terepen is. A
Földtani Intézet bányageológiai felvételeket végzett a Tisza-

Szamos szögletben, a Tokaj Hegyalján, a Bükk déli részén, a Duna men-
tén, a Börzsöny-hegységben és a Bakonyban. Hidrogeológiai kutatások

voltak Budapest környékén, Baranya- és Somogy megyében, továbbá
Pécsett. A Cserépfalu környékén végzett barlangkutatások alkalmával
nagyon értékes sember-maradványok kerültek el, melyek hasonló
magyar leletek között eddig páratlanul állanak. Végzett az Intézet még
agrogeológiai felvételeket is az Alföld tiszavidéki területein.

A Földtani Intézet eme munkássága nemcsak tudományos, de

gyakorlati jelentség is. Elssorban az feladatává vált hazánk még
rejtett és gazdasági szempontból annyira fontos természeti kincseinek

felkutatása. A régóta folyó szénhycLrogén-kutatásokon kívül az hatás-

körébe kell majd sorozni folyóink homokjában feltételezett arany fel

kutatásának és kivizsgálásának feladatát is.

Az elmúlt évben több köztiszteletben álló tagtársunkat érte kitünte-

tés. Emszt Kálmán vál. tagunk kisérletügyi figazgató lett, alelnö-

künk, L i f f a Aurél es a pénztárvizsgáló bizottságunk régi tagja.

Timkó Imre a gazdasági ftanácsosi címmel tiintettettek ki. Zimá-
nyi Károly tiszteleti tagunk pedig legfelsbb kormányzói elismerés

ben részesült. Ö még az év elején vonult nyugalomba a Magyar Nemzeti

Múzeum osztályigazgatói székébl. Örökét, mint a múzeum Ásvány-s-
ténytárának adminisztratív igazgatója, Z s i v n y Viktor vette át. Ami
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kor ez ellépésekrl és kitüntetésekrl szinte örömmel emlékezünk

meg, tehetjük ezt annál is inkább, mert mindnyájan érezzük, hogy kitün-

tetés náluknál érdemesebbeket nem érhetett volna s személyükben az

igazi szaktudás, a tudományos munkának való önzetlen odaadás és a

lankadatlan szorgalom nyertek hivatalos, legmagasabb elismerést.

Különös eseménye az elmúlt esztendnek, hogy a Földtani Intézat

igazgatói teendinek ellátásával az elmúlt év közepe táján vál. tagunk,

Lóczy Lajos bízatott meg. Amikor t Társulatunk új és felelsség-

teljes megbízatásában e helyen is ünnepélyesen üdvözli, bizalommal és

várakozással tekint munkatervére, melynek úgy a magyar földtani

kutatás tudományos elmélyítésére, mint a magyar föld kincseinek raci-

onális kiaknázására kell irányulnia. De bizalommal és várakozással

tekint személyére is, mert reméli, hogy teljesen helyre fogja állítani azt

a szoros viszonyt, mely régebben a Földtani Intézet és a Társulat között

fennállott, továbbá, hogy a kezebe adatott hatalomnál fogva mindent el

fog követni a Társulat életének és folyóiratának támogatására.

A budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetem speciális szak-

oktatása az év végén értékes ervel gazdagodott, amikor a Bölcsészeti

Kar kiváló tagtársunkat, Szádeczk y-K ardnss Elemé r-t a szedi-

mentpetrográfia tárgykörébl magántanárrá habilitálta.

A társulati élet semmit sem vesztett élénkségébl. Az 1932. év folya-

mán 7 szakülést tartottunk, melyen 16 eladó 19 eladással szerepelt. Az
eladásokat legtöbbször tanulságos és érdekes hozzászólások kisérték,

nem egyszer élénk vita fejldött ki. Az eladók közül Bogsch László,
Györki József, Kovács Lajos, vitéz L e n g v e 1 E n d r

N o s z k y Jen, Reichert Róbert, Rozlozsnik Pál. Rózsa
Mihály, S c h m i d t E. Róbert, S ii m e g h y József, S z á d e c z k y
K a r d o s s Elemér, Sztrókay Kálmán, V í g h Gyula egy-egy,

míg Földvári Aladár, P a p p Ferenc és Pávai Vájná
Ferenc két-ket eladást tartottak. Tárgyi szempontból az eladások
következkép oszlottak meg: ásványtani és ércvizsg. tárgyú volt 5, kzet-

tani 2, szedimentpetrografiai 2, geológiai 6, paleontológiái 2, emlékbeszéd

1 és egyéb 1 eladás.

A Társulat anyagi helyzetét illeten a kép távolról sem oly bizodal-

mas vagy megnyugtató. Az 1931. évrl visszamaradt anyagi teher miatt

az elmúlt évben kiadott 61. kötete a „Földtani Közlönyének jóformán

csak füzet-számba ment, terjedelme 8 ív volt. Hogy a Társulat régi tarto-

zását rendezhette, és ezt a— bár vékony— kötetet egyáltalában kiadhatta,

az nem saját anyagi erején múlott. És itt a legszintébb hála hangján

kell megemlékeznünk arról, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi-, a Föld-

mvelésügyi- és a Pénzügyminisztérium a Társulat támogatására síelit.

Ezen kívül az elmúlt évben a Társulat céljaihoz és a „Földtani Közlöny 4 '

kiadásához a Rimamurány-Satgótarjáni Vasm 166 P. a Magyar Általá-

nos Kszénbánya R.T. 366 P, a Nagybatóny-UMaki Egyesüli Iparmvek
R. T. 50 P es a Salgótarjáni Kszénbánya R. T. 150 P adományukkal

járultak hozzá.

Adakozásukkal arról tettek tanúságot, hogy a Társulat múltját,

mködését és céljait ismerik, megbecsülik és továbbra is segíteni kíván-
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ják abban a kutató munkában, mely eddig annyi természeti kincset tárt

fel hazánk területén, és juttatott — ba közvetve is — vállalkozásuk

felvirágoztatására kezükbe. Hálával gondol a Társulat azokra is, akik

ez adományok kiutalását közbenjárásukkal elmozdították. így köszö-

nettel tartozik a Társulat Mauritz B

é

1 á -nak. Vitális István
nak, Vizer Vilmos -nak és Bor t.nyák István. -nak, a Társulat

érdekében kifejtett lelkes tevékenységükért, továbbá a nevezett vállala-

tok vezérigazgatóinak. Legyen szabad itt annak a reményünknek kife-

jezést adni, hogy támogatásukat a jövben sem fogják a Társulattól

elvonni, nemes példájukat pedig más bánya- és nagyipari vállalatok V
követni fogják.

Köszönetünkkel fordulunk e helyen azokhoz az örökít Inc/jóinkhoz

is, akik — bár jogi kötelezettségük nincsen — évrl-évre legalább is a

tagdíjnak megfelel összeggel segítik a Társulatot és annak folyóiratát.

A mindennapi kiizködes gondja, a lét és nemlét kérdése sötét

árnyainak kisertése közepette .nem kiméltetett meg a Társulat még a

gyász keserségétl sem! Tagjaink sorából elragadta a halál Ilakusz
Gyulát. Kalamaznik Nándort, br. Fejérv ár y Gézát,
P e t r i k Lajost, Laczkó Dezst és g'r. \V e n ck h e i m G e i z á t.

Megil letudott leiekkel emlékezünk meg róluk! Elhunyt szaktársainknak
érdemeit ünnepélyesebb formában, hivatottabbak méltatták, mi csupán

az emberi szív szinte kegyeletének egyszer virágait helyezzük hant-

jaik fölé . . .

Tagjaink számában az 1932. év, folyamán örvendetes gyarapodást

jelenthetünk. Új tagok: Adorján Henrik bányafmérnök, Altai Nándor
bányaigazgató, Bed Zoltán fmérnök, Dsida József bányamérnök,
Fischer Ferenc bányamérnök, Györki József vegyészmérnök, Hegyi
Kálmán bányamérnök, Kiss Pál bányamérnök, Kovács Lajos dr. tanító-

nképzint. tanár, Kreybig Lajos dr. vegyészmérn., Krupár Géza bánya-

fmérnök. Lénáird Károly bányaigazgató, Lux Kálmán dr. megyet. m.

tanár, Missuth Kálmán b. fmérnök, Molnár András b. igazgató, Nagy
Lajos kszénbányatulajd., Tisza István Tud. Egyetem Ásvány-földtani

Int., Varga József dr., megyetemi tanár, Va.vrin.ecz Gábor vegyész-

mérnök, Zombory László dr. máz. gyakornok.

Az év folyamán meghalt (5 tagunk, kilépett 10, háromévi tagsági

illetmény be nem fizetése miatt a választmány törölt 14 tagot. Az összes

fogyatkozás tehát 30.

Az újonnan belépett tagok számával való egybevetésbl kitnik,
hogy a Társulat taglétszáma végeredményben 10 fvel fogyott. Amikor
ezt szomorúan kell megállapítanunk, tisztelettel felhívjuk minden egyes
tagtársunkat arra, hogy iparkodjék Társulatunknak minél több új,

olyan tagol szerezni, aki a Társulat mködése iránt érdekldik és mun-
kakörébe hajlandó maradandóan bekapcsolódni. Sajnálattal látjuk,

hogy az egyes Minisztériumoknak a Társulat munkakörével rokon szak-

osztályai, azoknak vezeti és tisztviseli még nagyon elenyész számban
foglalnak helyet tagjaink között. A bányamérnökök számának örvende-
tes gyarapodásával szemben a bányatulajdonosok, fleg a kfejtk.
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mészk-, márga- és agyagbányák jóformán egyáltalában nincsenek kép-

viselve tagjaink között.

Amikor a mélyen tisztelt Közgylés útján fordulunk mégegyszer

tagjainkhoz, hogy új tagok felkérésére támogatásukat kérjük, különös

hálával és elismeréssel mondunk köszönetét N o s z k y Jen vál.

tagunknak, aki odaadó közbenjárásával egymaga 12 új tagot szerzett

Társulatunknak.

Mélyen tisztelt Közgylés! Beszámolóm végéhez értem. Köszönettel

tartozom a Társulat vezetségének és választmányának, hogy titkári

mködésem folyamán mindig bizalmában és támogatásában részesített.

Különösen köszönöm titkártársamnak, Sztrókay Kálmán kollé-

gámnak önzetlen, áldozatkész segítségét, mellyel az idk mostoha,saga
miatt egyre több gondot jelent titkári teendk ellátásában mindenkor
támogatott.

Mélyentisztelt Közgylés! Rajtunk múlik, hogy a magyar tudomá-
nyos mozgalmak, hazánk kultúrájának eme drága virágai, melyeket
seink jövbe vetett bité ültetett, gondos keze generációkon keresztül

ápolt és nevelgetett, a jelen mostohaságának fagyában talán örökre el

ne pusztuljanak. Érezzük át feladatunk jelentségét és sáfárkodásunk
felelsségét, mentsük át a megpróbáltatás nehéz évein drága örökségün-
ket, a Társulatot is, az si magyar kultúra egyik gyöngyszemét.

Kérem titkári jelentésem elfogadását.

IRODALOM—LTTERATUR.
1. Mauritz B.: Die Zeolithniineralien dér Basalte des Plattensee-

gebietes in Ungarn. (N. Jb. F. Min. Beik Bd. p. 477.—494.)

2. Zsivny V.: Über den Veszelyit vion Vask (Moravieza). (Z. f.

Krist. A. Bd. 82. p. 87—110.)

3. Tokody L.: Über Hessit. (Z. f. Krist. A. Bd. 82. p. 154—157.)

4. Zi mányi K.: Mineralogische Mitteilnngen. (Centrbl. f. Min, A.
1932. p. 78—82.)

5. Tokody L.: Über die Limoni tpseuidomorphcsen naeh Pyrit von
Menyháza. (Centrbl. f. Min. A. 1932. p. 83—87.)

6. Papp F.: Examen microscopique des minerais métalliques de
Hongrie. (Bull. Soc. Franc. Mineral. T. 55. p. 93—99.)

7. Koch S.: Üjabb elfordulású barytkristályok Óbudáról és Kap-
nikbányáról. — Neuere Vorkomnisse von Barytkristallen Imi Óbuda
und Kapnikbánya. (Annales Müsei Nat. Hung. Bd. XXVII. p.
247—251.)

8. Vavrinecz G.: Ásványelemzések. — Mineralanalysen. (Magyar
Chemiai Folyóirat. XXXVIII. p. 140—144.)

9. V e n d 1 Aladár: A szászvárosi és szebeni havasok kristályos
területe. — Das Kristallin des Sebener- und Zibins-Gebirges. (Geo-
logica Hung. Ser. Geol. Tóm. IV. p. 1—365. Tafel I—X. tábla. Fig.
1—82. ábra.)

10. S z e n t p é t e r y Zs: Neuere Beitrage zr Petrologie des Lilla-
füreder Savóstales. (Acta Litt. etc. Szegediensis. Chemica etc. Tóm.
II. p. 24—46.)
Szentpétery Zs.: Quarzporphyr d. Bagolyberges bei Lilla-
füred (Acta etc. Tóm. II. p. 109—150.)

11. Szentpétery Zs.,: Daten zr Physiographie dér Mesoeruptive
einiger Hochgebirge. (Acta etc. Tóm. II. p. 186—229.)
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12. vitéz Lengyel E.: A magastátrai gránitok rendszertani helye.
(Földt. Társ szakülésén elhangzott eladás.)

13. Papp F.: A Börzsönyi-hegység eruptív kzetei. — Die Eruptív-
gesteine des Börzsöny-Gebirges. (Mát. és Térni tud. Értesít. XLIX.)
LT z o n y i R . : Beitrage zr Petrographie des nördlichen Teiles
des Börzsönyei’ Gebirges. (Acta Szegediensis etc. Tóm. II. p. 46—56.)

14. Papp F.: Über die Dacite vöm Börzsönyer Gebirge (Ungarn.)
(Centrbl. f. Min. A. 1932. p. 264—269.) és 1. 15. alatt.

15. Jugovics L.: Dazitvorkoinmen im Börzsöny-Gebirge (Ungarn).
(Min. u. Petr. Mitt. Bd. 43. p. 156—174.)

16. Ve ndl Aladár: Über die Pyroxenandesite des Cserhátgebirges
(Ungarn). (Min. u. Petr. Mitt. Bd. 42. p. 491—549.)

17. P a 1 i u c G.: Untersuchungen dér Plagioklase einiger tertiarer

Ergnssgesteine Siebenbiirgens mittels dér Universaldrehtisch-
methode. (Schweiz, Min. u. Petr. Mitt. Bd. XII. p. 423—449.)

18. V e n d 1 Alá d á r : A kiscelli agyag. (Földt. Int. Évkönyve, XXIX. p.

97—152.)
19. Ve ndl Miklós: Eine Vorriehtung zr Sehlámmanalyse kleiner

Substanzmengen. (Mitt. d. berg. n. hiitt. Abt. a. d. k. ung, Hochsch,
etc. Sopron, Bd. IV. p. 104—119.)

20. S z á d e c z k y - K a r d o s s E.: Flussschotteranalyse und Abtra-
gungsgebiet. (Mitt. d. berg-u. hiitt. Abt. etc. Sopron. Bd. IV. p,
204—241,)

21. Noszky J.: A Magyar Középhegység ÉK-i részének oligocén-
mioeén rétegei: II. A miocén. — Die oligocen-miocen Bildungen
in dem NO. Teile des Ung. Mittelgebirges: II. Miocén. (Annales
Musei Nat. Ilung. XXVII. p. 159—236.)

22. Földvári A.: Pannonkori mozgások a Budai-hegységben és a
felspannón tó partvonala Budapest környékén. — Pontische Bewe-
gungen im Budaer-Gebirge und Strandlinie des oiberpontischen Sees
bei Budapest. (Földtani Közi. LX1. p. 51—63.)

23. G y ö r k i J . : Dehidratációs kísérletek bauxitokkal és bauxitás-
ványokkal. — Die Dehydratation dér Bauxite und Bauxitminera-
lien. (Földtani Közi. LXI. p. 64—94.)

Györki J

.

: A bauxitok vasvegyiiletei. (Bányász, és Kohász.
Lapok. LXV. p. 196—199.)

Gedeon T

.

: A pizolitos bauxitok keletkezése. — Die Entstehung
pisolithischer Bauxite. (Földtani Közi. LXI. p. 95—102.)

Gedeon T.: A magyar bauxit járulékos elegyrészeirl. — Über
die accessorischen Gemengteile des ungarischen Bauxits. (Mag’yar
Chem. Folyóirat, XXXV11L. p. 134—140.)

24. Vitális István: A halimbavidéki bauxitok és hasznosításuk.

(Bány. és Koh. Lapok. LXV. p. 362—368. és 386—392.)

25. Kutas sy E.: Lamelllbranchiata triadica. (Fossilium Catalogus
I. Animalia. Pars. 55.)

26. Kuba cs ka A.: Paleobiológiai vizsgálatok Magyarországról.
(Geol. Hung. ser. pal. 10. p. 1—86. 8 tábla.)

27. G a á 1 I . : A hódmezvásárhelyi neolitkori telep gerinces maradvá-
nyai. — Knochenreste dér neolitisehen Ansiedelung von Hódmez-
vásárhely. (Annales Musei Nat. Hung. XXVII. p. 259—277.)

28. Kormos T

.

: Diagnosen neuer Saugetiere aus dér oberpliozánen
Fauna des Somlyóberges bei Püspökfürd. (Ann. Mus. Nat. Hung.
XXVII. p. 237—246.)

29. Kormos T.: Desmana thermalis n. sp. eine neue praglaziale
Bisamspitzmaus aus Ungarn. (Ann. Mus. Nat. Hung. XXVII.
P. 1-19.)

30. R a k u s z G y . : Dobsinai és nagyvisnyói felskarbon kövületek.
(Geol. Hung. ser. pal. 8. p. 1—282. 9 tábla.)
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31. Hen e: Placochelis koponya újabb tanulmányozásának eredmé-
nyei. (Geol. Hung. ser. pal. 9. p. 1—34.)

32. Mottl M.: Az Igric-barlang medvekoponyáinak morfológiája.
(Földt. Int. Évk. XXIX. p. 177—230.)

33. K o r m o s - E d i n ge,r,: Pannonictis pliocaeniea. (Földt. Int. Évk.
XXIX. p. 159—173. 1 tábla.)

34. Sclierf E.:A talajklimatikus és a légköri klimatikus tényezk
versenye a talajtípusok keletkezésénél. (Földt. Int. Évk. XXIX. p.

1—87. 1 tábla.)

35. D u d i c h E . : Biologie dér Aggteleker Tropfsteinhöhle „Baradla“
in Ungarn. (Spelaol. Monographien Bd. XIII.) 19 tábla, 22 ábra és

22 táblázat, p. 1—246.

36. N o s z k y J . : Természetvédelmi feladataink a geológia terén. —
Unsere Natúrschutz Aufgaben im Gebiet dér Geologie. (Földt. Közi.
LXI. p. 103—108.)
K o c h S . : Az ásvány-kzettani múzeumokról. (Debreceni Szemle.)
Fejérváry G. Gy. br.: A természettudományi múzeum kérdése.

(Kiadta a Magyar Nemzeti Múzeum.)
* * *

Az elnök köszönetét fejezi ki, a közgylés pedig elfogadja az els-
titkár jelentését. A másodtitkár felolvassa a Hidrológiai Szakosztály
évi jelentését, amellyel kapcsolatban az elnök szinte elismerését fejezi

ki Weszelszky Gyula elnök úrnak, valamint munkatársainak.
A másodtitkár ezután a pénztárvizsgáló bizottság jelentését ter-

jeszti el, melybl kitnt, hogy a bevétel 4390 P 65 f, a kiadás pedig
3641 P 53 f volt az elmúlt évben. A közgylés a jelentést tudomásul véve,
a pénztárosnak a felmentést megadja, neki, valamint a pénztárvizsgáló
bizottság tagjainak köszönetét fejezi ki. A folyó, 1933. évre a pénztár-
vizsgáló bizottságba ismét Koch Sándor, Maros Imre és Timkó Imre
urakat küldi ki.

Majd az elnök az 1933. évi költség-vetés elterjesztése után rámutat
a Társulat válságos anyagi helyzetére s köszönetét fejezve ki a választ-
mánynak és munkatársainak támogatásukért, a jövre vonatkozólag
fokozott mértékben kéri azt.

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést berekeszti.

# * #

A Földtani Közlöny LXII., Zimányi Károly jubileumi kötetét az
ünnepeltnek a Társulat nevében Vendl Aladár elnök és Reichert Róbert
elstitkár f. évi április hó 15-én adta át a Nemzeti Múzeumban. Az elnök
rámutatott arra, hogy a Társulat kedves kötelességének tett eleget,
mikor Zimányi Károly 70. évének betöltése alkalmával a Földtani Köz-
löny most megjelent kötetét róla nevezte el. Egyben annak a kívánságá-
nak adott kifejezést, hogy az ünnepelt még sok éven át vegyen jóegész-
ségben tevékenyen részt a Társulat életében. Zimányi Károly dr. meg-
illetdötten köszönte meg a közbizalom és szeretet eme megnyilatkozását.

II. Szakülések.

19 3 3. január 4.

1. Tokody László dr.: Néhány újabb hazai ásványelfordulásról.
Hozzászólt: Vendl A.

2. Reichert Róbert dr.: A badacsonyi aragonit.
3. Gedeon Tihamér: A gánti bauxit-telep fedrétegének vizsgálata.

Hozzászólt: Vendl A.
1 9 3 3. m á r c i u s 1.

1. Vigh Gyula dr.: Adatok a Magyar Középhegység északi része

felstriászkori képzdményeinek földtani és slénytani ismeretéhez.
Hozzászóltak • K u t a s s y E., L ó c z y Lajos, Vendl A.
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Kutassy Endre dr.: Adatok a magyarországi fdolomit faunájá-
nak ismeretéhez.

•3. Schmidt Eligius B.: Adatok a Csepel-sziget É-i részének geo-
lógiai és tektonikai viszonyaihoz. Hozzászóltak: Vitális I, Ven d l A.
19 3 3. április 5.

1. Kubacska András dr.: Paleopatológiai vizsgálatok magyaror-
szági smaradványokon. IV. rész. — Hozzászólt: Ven dl A.

2. Clauder Ottó dr.: Néhány tellurásvány elemzése és új tellur-meg-
határozási módszerek.

3. Gedeon Tihamér: Magyarországi agyagok és bauxitok Be-tar-
talma. — Hozzászóltak: Lócz y L.. P a p p G y ,

P e k á r D., Vendl A.
4. Horusitzky Ferenc dr. és Vigh Gyula dr.: Az ó-harmadkori vul-

kánosság újabb nyomai a budai hegységben.
19 3 3. május 3.

1. Kubacska András dr.: Az sgerinces maradványok kutatásának
megszervezése hazánkban. (W. Weiler: Két ólig. haífauna Magyar-
országról.) — Hozzászóltak: NoszkyJ., PávaiVajna F., Vendl A.

2. Szelényi Tibor dr.: a) Fúrásminták fajsúlyának meghatározása,
kapcsolatban az Eötvös-inga mérésekkel, b) Adatok a hélium elfordu-
lásához és meghatározásához. — Hozzászóltak: Pávai Vájná F.,

Vendl A.
3. Zsivny Viktor dr.: Egy katangai új ásvány bemutatása.
4. Földvári Aladár dr.: A Dunántúli Középhegység eocéneltti

karsztja. (Fényképek bemutatásával.) — Hozzászóltak: Gedeon T.,

J a s k ó S., Pávai Vájná F., Vendl A.

III. Választmányi ülések.

A választmány 1933. év els felében ülést tartott: január 4-én és 18-

án, március 1-én, április 5-én és május 3-án. Súlyos gazdasági helyzetünk
miatt a jegyzkönyveket nem közöljük, azokat a t. tagtársak a titkárság
irattárában megtekinthetik.

# #

I. Generalversammlung.

Auszug aus dem Protokoll dér am 1. Február 1933 abgelialtenen 83

ordentlichen Generalversammlung dér Ungarischen Geol. Gesellschaft.

Vo/rsitzender: Prásident Aladár Vendl. Anwesend: 38 Mitglieder,

49 Gaste. Vorsitzender eröffnend die Generalversammlung begrüsst die

erschienenen Reprasentanten, Mitglieder und Gáste und halt sodann
seine Eröffnuogsrede. Nach Hervorhebung dér wichtigsten Momente
des letzten Vereinsjahres überging er auf den Hauptgegenstand seines

Vortrages: auf die Würdigung des Aktualismus und des grossen Geo-

logen Ch. Lyell (Siehe ung. Text. p. 100.)

Hiernach hált István Ferenczi seine Gedachtnisrede iiber unser
verstorbenes Mitglied Gyula Bakusz. (Deutscher Auszug, Seite 4.)

Die Generalversammlung wáhlt sodann elén 9 Jahr hindurch tatig

gewesenen Prásidenten dér Gesellschaft. Herrn Prof. Béla Mauritz mit
einstimmiger Begeisterung zum Ehrenmitglied dér Gesellschaft, Herr
Aarne Laitakari, Prof. am Polytechnikum Helsinki, dér sich als auf-
richtiger und uneigenniitziger Freund unserer Nation erwiesen hatte,

wurde zum Korrespondierenden Mitglied dér Gesellschaft erwáhlt.
Die allé 3 Jahre zr Ausfolgung gelangende „Szabó Gedank-

medaille“, die weil. Prof. Imre Lörenthey als Anerkennung für seine

grosse Monographie - „Diee fossilen Dekapoden dér Lánder dér unga-
rischen Krone“ zugeurteilt wurde, übernahm die Witwe des liervor-

ragenden Forschers.
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Aus (lem Berieht des I. Sekretars nahm die Generalversammlung
zr Kenntnis, dass im Laufe des verflossenen Jakres iu Fachsitzungen
19 Vortrage gehalten wurden. Nach dem Geg’enstand verteilte sicli die

Vertragé wie folg’t : Mineralogie 5. Petrographie 4, Geologie 6. Paláon-
tologie 2, Varia 2. (Sieke Verzeichnis dér Fachsitzungen p. 115.) — lm
laufe des Jakres sind 20 neue Mitglieder keigetreten (Sieke png.
Text. p. 110.)

Vorsitzender fordert den II. Sekretár, K. v. Sztrókay, auf den Be-
rickt dér Hydrologiseken Sektion und dér Kassenprüfungskomission
zu vorlesen. Beide werden durck die Generalversammlung zr Kennt-
nis genommen, dem Kassenfükrer wird Entlastung erteilt, und dem
Prasidenten dér Hydrologiseken Sektion, Herrn Prof. Gyula Weszelszky,
dem Kassenfükrer, sowie den Mitgliedern dér Prüfungskomission dér
Dank dér Generalversammlung ausgesprocken. Für das laufende Jaki’

1933 delegiert die Generalversammlung abermals die Herrn Imre Timkó,
Imre v. Maros und Sándor Koch in die Prüfungskomission. Sckliesslick
wird das den wirtsckaftlicken Verliáltnissen angemessene, nock starker
reduzierte Budget dér Gesellsehaft für das laufende Jakr gebilligt.

Hiernach wurde die Tagesordnunv erschöpft und die Generalversamm-
lung dureh den Vorsitzenden gescklossen.

II. Fachsitzungen.

Am 4. Janner 1933.

1. L. Tokodm: Ü. einige Mineralvorkomnisse in Ungarn. — Zum
Thema sprach: A. Ven dl.

2. B. Reichert: Dér Aragonit von Badacsony.
3. T. Gedeon: Untersuckung dér Hangendsckickt des Bauxitlagers

von Gánt. — Zum Tliema sprack : A. V e n d 1

Am 1. Márz 1933.

1.

Gy. Vigh: Beitrage zr geologischen und paleontologiscken Kennt-
gebirge. — Zum Thema spraohen: E K u t a s s y. L. L ó c z y, A. Ve n d 1.

2. F. Kütassy: Beitrage zr Kenntnis dér Fauna des ung. Haupt-
dolomits.

3. E. B. Schmidt: Beitrage zr Kenntnis dér geologisehen und tek-

tonischen Verhaltnisse des N-lichen Teiles dér Csepel-Insel. — Zum
Thema sprachen: I. Vitális, A. V e n d 1.

Am 5. April 1933.

1. A Kubacska: Paleopatologische Untersuchuugen an ung. fossilen

Tieren. TV. Teil. — Zum Thema sprach: A. Ven d 1.

2. O. Clauder: Analysen einiger Tellur-Minerale und neue Methodeu
zr Bestimmung des Tellurs.

3. T. Gedeon: Dér Be-Gehalt dér Tone und Bauxite. — Zum Thema
sprachen: L. L ó c z y, Gy. P a p p, D. Pékár, A Vend 1.

4. F. Horusitzky und Gy. Vigh: Neue Spuren des altterziáreu Vul-
káni smus im Budaer Gebirge.
Am 3. Mai.

1. A. Kubacska: Organisierung dér Erforsckung dér fossilen Wir-
beltiere Ungarns. (W. Weiler: Zwei Olgozáne Fischfaunen aus Ungarn.)
— Zum Thema sprachen : J. N o s z k y, F. Pávai Vájná, A. Ve n d 1.

2. T. Szrlényi: a) Bestimmung des spezifischen Gewichts von Bokr-
proben im Zusammenkang mit den Messungen mittels dér Eötvös-Tor-
sionswage. b) Angaben ii. d. Vorkommen von He und die Bestimmung
desselben. — Zum Thema sprachen: F. Pávai Vájná, A. Ven dl

3. V. Zsivny: Vorführung eines neuen Minerals von Katanga.
4. A. Földvári: Das voreozáne Karst des Transdanubischen Mittel-

gebirges. — Zum Thema sprachen : T. G e d e o n, S. J a s k ó, F. Pávai
Vájná, A. V e n d 1.
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III. Ausschuss-Sitzungen.

In dér ersten Halfte des Jahres 1933 hat dér Ausschuss den 4. u.

18. Jan., 1-n Marz, 5-n April u. 3-n Mai Sitzungen gelialten. Wegen dér
schweren wirtschaftlichen Lage können die Protokolle nicht mitgeteilt
werden, sie stehen bei dér Schriftleitung zr Verfíigung.

* * *

Dér LXII. Zimányi Károly jubilarische Festband dér Geologischen
Mitteilungen (Földtani Közlöny) wurde im Narne dér Gesellscliaft

yom A. Vendl Prásidenten und R. Reicjhert I. Sekretár am 15. Apr.
des laufenden Jahres im Nationalmuseum unserem Ehrenmitgiied
überreicht.

Felels kiadó : Reichert R. dr

Mérnökök Nyomdája. Budapest, 1, Bertalan u. 9 Telefon: 59-5-73,

t





Ad nat. dél.: F. Hampel.

Földtani Közlöny. Bánd LXIII. kötet. Hefte 1-6. füzet.

Tafel I. tábla.

KUTASSY, E.: ^
datok a Vértes és BakonY fdolomit fauna ismeretéhez

ESeitrage z. Kenntnis d. Fauna d. norischen Hauptdolomites in Ungarn.



Földtani Közlin/. Bánd LXIII. kötet. Hefte 1-6. füzet.

Tafel II. tábla.

Adatok a Vértes és Bakony fdolomit fauna ismeretéhez.

KUTASSY, E.: Beitrüge z. Kenutnis d. Fauna d. norischen Hauptdolomites in Ungarn.

Ad nat. dél.: F. Hampel.





Földtani közlöny. Bánd LXIII. kötet. 1933. Heft. 1—6. füzet.

PAPP F.:
Érévizsgálatok hazai elfordulásokon.
Erzinikroskopisohe Filter.s. aus Ungarn.

1 .

1. Eplény. Manganit (prizmatikus) és

polianit (szürke foltok a nianganit-

ban). — Manganit und Polianit. 2.

Recsk-Mótrabánya. Enargit és luzonit

(ikrek). — Enargit und Luzonit.

3 .
4 .

3—4. Gyöngyösoroszi. Szfalerit (szürke, uralkodó), galenit (fehér, éles

körvonalú). 3.-ban pirit- (éles körvonalú) és kalkopirit-ér (bal alsó sarok

felsrészén). — Sphalerit. Galenit, Pyrit und Kalkopyrit.

5—6. Börzsö-
nyi - hegység.
Kovácspatak.
5. Pirit (fe-

hér), pirho-
tin (varratos
szerkezet) és

6. melnikovit-
pirit (zónás).

Pyrit, Pyrr-
hotin und
Melnikovit-

pyrit.

6 .





Földtani Közlöny, Bánd LXIII. kötet, 1933. Heft 1—6. füzet.

Tafel IV. tábla

Márianosztra és Nagyirtás-puszta környékének kzet- és

PAPP F.: földtani felépítésérl.
Über d. petrogr. u. geolog. Bán d. Umgebung v. Márianosztra.




