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A Dunántúl területének tekintélyes részét, helyenként tetemes
kifejldésben, — mint ismeretes — fiatalabb neogén tengeri üledék
borít ja.

A legújabb idevágó geomorfológiai és slénytani vizsgálatok

eredményei alapján, ezeknek az üledékeknek kialakulása — fleg
a Dunántúl területének északi felére vonatkozólag — nagy részben

tisztázottnak tekinthet. Az üledékcsoport zömét létrehozó pontusi

tenger feltltdése után a levantikum elején, denudációs idsza-
kot tételezünk fel. E ciklus folyamán a nyugatról lefutó ö>folyó-

rendszerek erodáló munkája közben a területen vulkáni mködés
is zajlott le. Majd amidn a Duna Budapestnél a levantei kavics-

deltába medret vágott, a Dunántúlon újabb akkumulációs folya-

mat állt el és a letarolt, eléggé lapos térszínen létrejöttek az is-

mert, nagy kavics-takarók, mint törmelékkúpok. A pleisztocénben

újabb denudáeió következett be, amikor a felslcvantei kavicsta-

karók eróziójával és a lösz-hullással körülbelül kialakult a terület

mai térszíni képe. Erre az idre esik a kialakult Balaton-meder
fell hátráló „alsó“ Zalának az az eróziós munkája, melynek ered-

ményeképpen a folyó elérte Trje község vidékét és az „s“ Zala
vizének nagy részét délre irányította. Így jött létre a pleisztocén

elején Zalabér-Türje-Zalaszentgrót községek között a folyó futásá-
ban az a merész irányvátoztat-ás, meyet mint a .,folyó-lefejezés“

példáját szokás említeni. A Zala, mely annak eltte a Marcal irá-

nyában, a Kismagyaralföldön keresztül vitte le vizét a Duna felé,

különösen a kaptura vidékén, Tiirje-Zalaszentgrót között, a sza-

kaszjelleg-változásnak jól megfigyelhet tantijeiét hagyta vissza.

Az alsó-Zala els völgykitöltése a kavicstörmelékkúp anyagából
származik, melybl — újabb völgybevágódás után — az a folyó

Ausfühvlicher deutscher Auszug auf Seite 288.
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terrasz alakult ki, mely ma Türjétl Zalaszentgróton-Zalaszentlász-

1ón Kehidán át kb. Zulacsányig a folyó halpartján végigkövethet,
ií/z a szinti a folyó jobbpartján nem, vagy néhol csak nagyon bi-

zonytalanul mutatható ki. Ma a Zala szóles, 2—5 krn-es lapos völgy-

síkon, merész meanderekben, itt-ott szabályozott mederben viszi

le vizét a Balatonba. Jobbról-balról 100—300 m magas K-—D irá-

nyú, párhuzamos pontusi homokhalmok kísérik völgyét. C hol no
ky J. vizsgálatai szerint e doml -sorozatok deflációs felszínre valla-

nak.

Mivel e dombvidék beható megmvelés alatt áll (fleg szl,
szántóföld és erd borítja), jó feltárás rajta alig akad; a legtöbb

mélyebb útbevágásban és vízmosásban az eredeti kzet homokos

lösszel is keveredik, úgyhogy szétkülöníteni ket ritkán lehet.

A mellékelt térképvázat (60. ábra.) a fent említett Zala-forduló

területérl készült, meynek jobb feltárásit helyeirl származnak a

petrográfiai vizsgálatok folyamán feldolgozott minták.

# * *

Fig. 60. ábra. Geol. térképvázlat a Zala-forduló vidékérl. 1. Alluvium.

2. Pleisztocén kavics terrasz. 3. Pontusi rétegcsoport. 4. Feltárások.

Geol. Kartenskizze dér Gegernl (les Zalaflusses. 1. Alluvium. 2. Pleisto-

ziine Seb ot ter-Terra sse .
3. Pöntischer Scbiclitenkomplex, 4. Auf-

schlüsse, die die unlcrsuchten Sande lieferten.
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xV budapesti Pázmány Péter tudományegyetemi ásvány-kzet-
tani intézetben a Balaton körüli és az észak-kisalföldi politikum
kzettani vizsgálata folyamatban van. E két terület feldolgozásá-
hoz csatlakoznék kiegészítésül és részben mintegy tájékoztatásul
a fenti Zala-forduló vidékérl vett homok-minták vizsgálata.

A folyó jobb partján, mint a térképvázlat is feltünteti, a

völgytalp alluviuma felett mindjárt a politikum üledék rótegsoro-
za Iából álló dombok emelkednek. 10 dombokon itt-ott lösz-szer
képzdmények nyomozhatok ki, azonban ezek határa egészen el-

mosódó és bizonytalan. A balpartot, mint említettem, kb. 25—17 m
magas pleisztocén kavicsterrasz kíséri, melynek szélei alól min-
denütt kibúvik a finomabb szem politikum. Távolabb, keleten a
ha Ipart leiépítése hasonló a szemköztihez. A jobbparti homokhal-
mok oldalában, Aranyod és Zalaszentgrót községek felett jó és friss

feltárásoki a bukkantam, melyeknek kzetei szolgáltatták az alábbi

vizsgálatok anyagát. Az Aranyod község melletti ,.Zsidógödör“ fe-

lett a 2(1—30 m magas falú homokbánya anyaga vöröses, laza ho-

mok, limonitos ál-rétegezettiséggel; benne helyenkint (i—10 cm-es

egészen elvékonyodó rozsdaszínü agyag-szalagok figyelhetk nieg(l.)

A Zalaszentgrót feletti „Sárközi" útbevágás fala — amennyire meg

lehetett figyelni — egyöntet, világos-szürke, egészen laza „folyós"

homok, ökölnyi mészgumokka 1 (11.).

A mechanikai összetételt szitasorozattal és iszapolással (pi-

petta) állapítottam meg. A szitálási eljárás és a frakciónként! bro-

moformos szétkülönítés eredményei az alábbiak:

VCS cs MS FS SFS

> -1Ö ó1o in 05-0-25 0-25-0-12 0-12- >

I.

Aranyod

0 07 017 9-28 60-02 3030 99-84° o

— 20-58 1-61 2-98 2'86 «nehéz«
részlet frakción belül

— 0-03 015 1-19 0-88 2*25° 0 «ncliéz ,v rész-

let frakcíószázaléka

a^ egész anyagra
vonatkozik.

II.

0'21 0-52 58'90 31-98 7-37 98-98%

Zalaszent- — 3-10 1-92 395 4-56

grót — 0Ö2 1-13 1-30 0-34 2*79%

A homok összetétele meglehetsen egyenetlen. A sajátságok
még sokkal szembeszökbbek, ha a fenti erdményeket az alábbi
egyszer ábrán tüntetjük fel. (01. ábra.) A ferdén csíkozott me-
zk az egyes szemnagysági osztályok súly-százalékát, a kitöltött

fekete oszlopocskák a bromoformmal elkülönített, nehéz ásványcso-
portok százalékos mennyiségét tüntetik fel.
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Az eddigi geológiai kutatások szerint a fenti két feltárásból

jellemzett homoküledék is a pontusi tenger feltöltdési produktu-

ma. A nyugatról lefutó sfolyó-rendszerek számos ágra szakadoz-

va keletre kinyúló deltákat építettek. A folyórendszerek legdélibb

tagja a politikum végén el is zárta kb. azt a vonalat, melyet a mai
Keszthely és Gleichenberg melletti alaphegység-rögök között von-

hatunk, és létrehozta a Kisalföld öblét.

Ennek folytán természetesnek látszik, hogy a zártabb öbölben

a csendesebb vízmozgás a folyók hordalékának egyenletesebb kiej

tését eredményezte s az említett deltasorozat zavartalanabbal foly-

tathatta kelet felé fenéképít munkásságát. A Dunántúl pontusi

delta-üledékeinek meglehetsen egységes és nagy kiterjedésére

szolgáljanak még magyarázatul a következk: 1. egyes kutatók (1;15)

tényként azt állítják, hogy földtörténeti szempontból a jelenkori

deltaképzdmények rendelleneseknek mondhatók és alkalmatlanok
az összehasonlításra, mert a negyedkor óta kialakult rendkívül
magas kontinentális domborzat a deltaképzdmények vízszintes

és függleges redukcióját eredményezte, 2. más szerzk ez irányú
kutatása azt bizonyítja, hogy azért jut pl. az euráziai oligocén és

miocén üledékek közt a delta-képzdményeknek oly jelents szerep,

mert lényegesen alacsonyabb szárazföldi domborzat ehhez egyik
elengedhetetlen feltétel volt.

Azonban a teljes mechanikai összetételt az elbbi eredmények
még nem tüntetik fel. Ha az üledékek analízisérl teljes képet

akarunk kapni, akkor szükség van a finomabb szemnagysági el

oszlás eredményeire is. A homoknak mechanikai analízisét isza-

pok) eljárással, pipetta-módszerrel egészítettük ki. A teljes elem-
zési eredmények az alábbiak:

Átmér mm-ben
Durchm. in mm

Súlypercent

II

- —0 1

0-1 -005
0 05 -0-02

0-02 —001
001 -0 005

0005 - 0-002

0 -002— >

> -10 " r

1 0 -0-5

05 —025
0-25 -

007
017
9-28

6002
13-50

11-44

305
1-24

0'53

0-27

027

0-21

0-

52

5890
31-98

2-35

237

1

-

66

073
0-18

004
004

99-84 98-98

A feltárások homokjai szemnagysági összetétel szempontjá-

ból nagyon különbözk s nagyon valószín, ha több lelhely anya-

gát vizsgálhattuk volna meg, a szemnagysági eloszlás még több
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és rapszodikusan fellép különbséget mutatna ki. Hogy e delták

építdése közben különböz foly óáradások, hordalék- és sebesség-

ingadozások voltak, mi sem bizonyítja jobban — a fenti, alig 1.5

km távolságra lév két feltárás anyagának analízisén kívül

mint az, hogy a homokban sok helyütt kavicsosabb részletek, va-

lamint egészen finom agyagos betelepülések is találhatók. Az

agyagrétegek néhol több méter vastagságot is elérnek, amit a la-

kosság ki is használ. Klet mutatja a térképeken jelzett több tégla-

vet. Azonban az égetésre alkalmas agyag hamar kifogy, illetve

homokos lesz. Ma Türje-Zahiszentgrót környékén már csak felha-

gyott, növényzettel ellepett téglaégetket találunk. I jakban i gyj-
tés óta, a Zala halpartján, a pleisztocén terrasz alatt isirét termel-

nek ki agyagrétegeket téglaégetés céljából.

60 70 %

VCS

cs

US

FS

Fig. 61 . ábra.

A finomabb összetétel homok lelhelyén (I. Aranyod) szintén

megtaláljuk az agyag-közbetelepiilést, mely azonban itt elenyész-
en csekély kifejldésíi. A homokfalon különböz magasságokban
végighúzódó, szalagszerül —10 cm vastag, clvékonyodó roz'-davö

rös agyagrétegecskék vizsgálati eredményei az alábbiak. Mivel az
agyag nagyfokú karbonáttartalmat árult el, a szuszpenzióban sta-

bilizátort kellett alkamazui. A tiszta vízben '•zuszpendált mintával
szemben az 0.005 n Na-oxalátos közeg nagyfokú, zavartalan disz-

perzitást mutatott. Ezen az úton lefolytatott pipettás analízis érté-

kei:

átmér mm-ben
Durchm. in mm- súlypercent

> -01 323
01 —005 363
0 05 —0 02 18-50

0 02 -001 20-63

0.01 '—0005 17-50

0-005 0 002 14 66

0002— < 2185

100.00

Az alább 62. sz. ábrán az „a“-jelzés görbe futása világosan

visszatükrözi az agyagrétegek szemnagysági összetételét és feltün
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t éti a nagy különbséget az anyakzet 0.1 rnrn-es szemnagyságon
aluli analitikai eredményeivel szemben „b‘\

A dunántúli politikum deltaképzdményeinek .jellemzésénél
szükség van az ásványi összetétel vizsgálatára is, mely mint' látni

fogjuk az üledék genezise szempontjából nem érdektelen erednie
nyékét tüntet fel.

Ezek az eredmények röviden a következk:

A kzetek ásványos összetétele nem változatos, de annál jel-

legzetesebb. Nem keresve a ritkaságokat, a szerepl ásváuytársaság
tagjai íkb. a gyakoriság fogyó sorrendjében): kvarc, földpátok,

csillámok, gránát, opak szemek, sztaurolit, diszlén, amfibol, epidot

turmalin, rutil, zirkon, augit.

A kvarc-szemek legnagyobb része teljesen színtelen, víztisztn.

Azonban akad köztük sárgásra, rózsaszínre színezett is. Nem rit-

ka a zárványos szem sem. Zárványként különböz körvonalú opak
szemocskék, néha osillámpikkelykék figyelhetk meg. Gyakran a

szemek l'eketésszürke fzérsz.eríí zárványsoroktól csíkozottak és

teljesen zavarosak. Unduláló kioltás is elfordul. A szemek általá-

ban élesek, szögletesek, a kopottságnak némi jele csak a két leg-

durvább szemnagysági osztályban volt megfigyelhet, különösen

a 11. sz. zalaszentgróti mintánál.
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A földpútok általában mállóitok, zavarosak; még a leglrissebb

ízeinek is szerieitesedettek. Legnagyobbrészt finom, vékonylemc-

zes ikrek, alacsonyabb törésmutatóval. Az ortoklász aránylag ritka.

Külön ki kell emelni, hogy a mikroklin igen gyakori. A mikroklin

remek rácsos szerkezet szemecskéi is igen >izerieitesedettek. Né-

hány pertites szemecske is elfordult 1.523 < n < 1.537 törésmuta-

tóval.

A csillámok mennyisége a II. sz. homokban .jelentékenyebb,

úgyhogy itt sorrendben a kvarc után kell helyeznünk ket. A na-

gyobb szemnagysági osztályokban 1 —2 mm-es lemezek sem ritkák.

Vannak sötétbarna, nem pleoehroós, néhány fokos tengelyszög
biotitok, ezenkívül friss, felleveledzett szél, színtelen muszkovit

pikkelyek is megfigyelhetk kb. (50- 70"-os tengelyszöggel. Leggya-

koribb a kifakult, színtelen, foltos kioltásé biotit. Ilyenkor a ket-

tstörés gyengébb. A csillámok közt jelents mennyiség a zöld- és

halványzöld szín, nagyon alacsony kettstöres, közepes vagy kis

tengelyszög lágyesillámfajta is (klorit).

A (/róndí-szeniek élesek, szilánkosak; színtelenek vagy hal-

vány rózsaszínnek. Többnyire kettstör zárványokat tartalmaz-
nak.

Az opak szemek java része alaktalan limonit, mely néha más
szemeeskéket is összetapaszt. Az 1. sz. lelhely kzetének két leg-

nagyobb szemcseatmérj osztályát legnagyobb részben limonit-
szeniek és csillámlemezek alkotják. Mognetit meglehetsen ritka:

mikroszkopos vizsgálat alá csak ers elektromágnessel sikerült
több szemet öszegyüjteni.

A vizsgált homokok igen jellegzetes elegyrésze két fontos ás-
vány: a sztaiiro. it cs a (liszten . A bromoformmal elválasztott nehéz
frakcióban integrációs asztallal, rögzített készítményen mért meny-
nyisógük:

sztaurolit

dísztén

8 .2%
4.(5%

)

12-8"o

Ezek az értékek támasztják alá az eddigi megállapításokkal

egybehangzóan azt a tényt, hogy a pontusi feltöltdés nyugatról,

az Alpok területérl történt.

A sztaurolit-szemek éles szilánkok, friss törési felülettel. Tö-

résmutatójuk valamivel nagyobb 1,74-nél. Pleoehroizmus szembe-
tn: o -j- b halvány szalmasárga, c = vöröses vagy barnássár-

ga. Néha zárványosak.

A disztén-szemek teljesen színtelenek, oszloposak vagy izo-

metrikusak. Elhatárolásuk a legjellemzbb bélyegük: a kitn ha-

sadások folytán lépcssek, szögletesek. Törésmutatójuk közel 1.74.

Nagyon gyakoriak bennük ovális, szögletes opak zárványok. A sze-

mek a vizsgálatkor majd mindig az els véglapon fekszenek, mely-
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re meri égésién lép ki a negatív hegyes hiszektrix; az optikai ten-

gelysík a (010) hasadási vonallal 28—30n
-ot zár he.

Az amfibolok némelyike színtelen, legtöbbje azonban fzöld-

színü. Küls alakra prizmák, prizmatöredékek; a c-tengely irányá-

ban a hasadás miatt mindig ersen csipkézettek, íü részes szélnek,

szálkásak. Az oldalakon a keresztelválás folytán lépcss elhatáro-

lásnak. Kioltás c : c = 13—l(i
n

; Bxa = fl; 1,620

X

nX 1,657. Pleochr.
c = halvány kékeszöld, I c halványabb, majdnem színtelen.

Az epidot szintén még gyakori összetevje a nehéz részletnek

Leginkább zömök oszlop, jó hasadással. A törésmutatók kévést el

1,74-en felül vannak. Apró zárványok gyakoriak. Pleochr.: í> =
színtelen, n 4- c = gyengén zöld; vagy f> = sárgászöld fl 4- c •=

citromsárga. Mindig jó opt. tengelyképet ad, tengelysík J_ a ha-

sadásra, Bx a = a.

A túrni ali-n állandó elegyrész a lazatörmelékes üledékekben,
csak mennyisége szokott változó lenni. A vizsgált homokmintákban
már a ritkább elegyrészekhez kell számítanunk. Oszlopoeska vagy
ennek töredéke minden szem, terminális formák ritkák. Az apró,
opak zárványszemek gyakorta egészen kitöltik az ásvány belsejét

Pleochroizmus roppant ers: s = világos barnás-rózsaszín, co —
majdnem átlátszatlan sötétbarna; vagy s — szürkéssárga, w— sötét, kávébarna.

Butit-szemek élfordulása már nem gyakori. Még a II.

mintában aránylag többet lehetett megfigyelni. Sötét vöröses-mé?.-
sargák; töredékek vagy orsószeni oszlopocskák. Pleochroizmu

;

ritka: £ = vöröses mézsarga, co világosabb gyantasárga.
Zirkon szemekbl csak néhány került tárgylencse elé. Kis,

zömök oszlopok, töredékek. Néha a prizmaélek kivehetk. Zárvá-
nyosak. Színtelenek, ers fénytöréssel, c = c.

Az aiif/it szemecskéi nagyon ritkán fordulnak el. Kis >ütét-
zöhl oszlopocskák, a hasadás szembetn nyomaival, opak zárvá-
nyokkal. c : c = kb. 42—44°

Összefoglalás:

1. A megvizsgál pontusi homokminták szemnagyság] össze-
tétele és a közeli (ca. 1,5 km-nyire fekv) kzetek igen különböz
elemzési eredményéi alátámasztják azt a feltevést, hogy ez az iilo-

( 1ékso roza t dél taképzdmény.
2. Valószín, hogy a mai térszint nagyrészben a defláció ala-

kította ki, a megvizsgált laza üledék azonban eredeti helyén
van, mert a koptatottságnak legkisebb jele sem enged deflációs

mozgásra következtetni.

3. Az ásványos összetételben aránylag nagy százalékban sze-

repl két elegyrész: a sztaurolil és a (lisztén kétségen kívül a mel-

lett bizonyít, hogy az üledék anyaga legnagyobb részt az Alpok

metamorf kzeteinek területérl származik.
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Ov©szült ii Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-

kzettani 1 ntézetében.)

• • #

])ic kiéine ung. Tiefehone ist von jüngeren neogenen Sedimen-

ton bedeckt. I)er grösste Teil dicses Gebietes wurde nacb AulVehut-

tmig des pontischen Mceres im lcvantischen Zeitalter deiiudiert,

Diese Erosimi ha tton die von Westen herabfliessenden l rtlüsse in

jener Zeitperodo verursacht, als aneh die Hasalt \ nlkane im 1 ran>‘-

danubien ibre Tatigkeit ausübten. Die nacb NO ablanfenden FliiSs

systeme schichteten spáter auf dér donndierten Oberfláche rnách-

lige Sehotterdei ken auf, die heute vöm östlichcn Fusse dér Alpon

am ganzen nördliehen Teile des Transdanubiens aufzufinden sind.

Das südlichste Gl :ed des Urfluss-Svstems war dér Fr-Zala-Fluss,

mit cinci Flussrichtung von SW nacb NO. Spiiter, am Anfange des

Pleitozans, entwiekelte sich dér heutige Zala-Fluss dadurch, dass

vöm Balaton-See her ciné Captur ent«tand, die cinen Teil dér "Was-

•íermenge ch's Ur-Zalaflusses in dér heutigen Flussrichtung, von

N nacb S ableitete. Südlich von dieser Captur ist keine be-ondere

Denudation melír zu ’neobachten, das Terrain besteht aus 200—300

m hben Htigeln von pontisebem Sande.
Die untersuchten Sande liefertcn die Aufschlüsse am rechten

Ffer des Flueees. zwischen den Gemeinden Arányi d und Zalaszent-

grót. (Sielie Kartenskizze, Fig. 00.).

Über die mechanische Zusammensetzung dér 1 esproc’ionou

Sande berichten die Tabellen auf Seite 283 u 284 und Figur 01. Die

einzelnen Wertje wurden mittels Sieb- und Pipettenmethcde br-

stimmt. Die Resultate weiseu darauf, d ;ss die untersuchten Sande
typischen Deltaablagerungen angehöi cn, die aus Sandschichten
mit verschiedener Korngrösse und au eh von Toneinlagerungen
aufgebaut sind. Die mechanische Zusan mensetzung solch’einer

Toneinlagerung. bestimmt mit dér Pipettenmethode in 0,005 Nor-
mal Na 2C,04 Lösung, zeigt die Tabelle auf Seite 285 (ibre Summen
linie sielie Fig. 62. „a“-Kurve; die Kurve „b“ zeigt dagegen die

mechanische Zmammensetzung desjen igen Sandes, in dem dér Tón
eingelagert ist.)

Die Pürgebnisse dér mineralogischen Fntersuchung kimen
1‘olgend kurz zusammengefasst werden:

Die einzelnen Prolién sind an Mineralarten nicht etwa reich,

doeh die Gemengteile charakteristisch. Die wiehtigen Gemengteile,

annahernd in Reihe ihrer Haufigkeit, sind folgende: Quarz, Feld-

spiite, Glimmern, Gránát opake Erzen (Limonit, Magnetit) St.au-

rolith, Disthen, Hornblende, Epidot, TurmaHn, Rutil, Zirkon, An-

git. Sehr wicbtig scheint das relativ haufige Auftreten des Stauro-

lith und Disthen zu sein. Messungen mit (lem Iutegrationstisch

ergaben, dass ibre prozentuelle Menge in dér mit Bromoform s--

parierteu Fraktion betrágt:



290 Sztrókay Kálmán

Stuurolitli
_____ S

,,

j
l2 g 0/o

Distlien — — — — 4,6/o
J

Alis den sedimentpetrogvaphisclien Untersuchungen kaim nlsn

i'olgendes festgestellb werden: 1. Die mechanisehe Zusammenset-

zung und die Komgrösse ihre Abweichungen in benaclibarten

Fundstellen, sowie die Toneinlagerungen sprechen dafür, dass die

Sande einer Deltaablagerung angehören. 2. Die lieutige O'berfláche

ist durch Deflation ausgeformt, doeli die untersuchten Sande des

Hügellandes befinden síeli ári Stelle dér Sedimentation, denn die

Abnutzung dér Sandkörner zeigt keine Spuren einer Beweguu?
durch dem Winde. 3. Die imneralogische Zusammensetzung, be-

sonders das relatív haufige Auftreten von Staurolith und Distlien,

beweisen zweifellos, dass 'das Gesteinsmaterial dieser transda-

nubischen Sediniente aus dem Gebiet dér Alpen herstammt.

(Alis dem Mineral.-petrogr. Institute dér Königl. Ung. Petrus Páz-

mány Universitát zu Budapest. 1935.)

# #
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A JÓSVA PATAK FELS VÖLGYÉNEK GEOLÓGIAI
LEÍRÁSA.

Irta: Jaskó Sándor.*

DIB GEOLOGISCHEN VERH Á LTXISSE DBS OBEREN JÓSVA-
TALES.

Von S. Jaskó.

A Göinör-Tornai mészkdvidék nagyrészét Böckh H. (1) és

Vitális .T. (7) majdnem harminc évvel ezeltt vette fel geoló-

giáikig. Sajnos csak az északi térképlapokat dolgozták, fel. a karszt-

vidék 4(i(i5 sz. térképre es részét már nem. Keleten csatlakozik

hozzájuk Pálfy M. a Rudabányai hegységet leíró munkája (5).

Dél fell, a sajóvölgyi neogén medence irányából pedig Schr é-

t’er Z. haladt egész Jósvafig. hogy kapcsolatba jusson a fent em-
lített felvételekkel (6). Nevezett munkák nem ölelik fel az egész

karsztvidéket, hanem egy nagyjából háromszög alakú, körülbelül

lt’0 km2 nagyságú terület: Jósvaf, Teresznye, Szia és Petri köz-é-

gek vidéke, feldolgozatlanul maradt a felvételezett területek közé

ékelve.

Errl a vidékrl több, mint hatvan éve egyetlen feljegyzésünk
sínes a geológiai irodalomban. Támpontot csupán Fa e tér le fel-

vétele s rövid jelentéseinek idevonatkozó pár sora (2), valamint
H o eh st éttér vázlatos utijegyzete (3) nyújt. Szinte meglep
tény, hogy csonkahazánk egyik geológiailag legérdekesebb és feltá-

rásokban bvelked vidéke mostanáig geológiai szempontból is-

meretlen.

Eladta a Földtani Társulat 1935. okt. 2-i szakülésén.


