
FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LXX. kötet 1940 július— szeptember. Heft 7—9. füzet.

1. :mege^ilékp:zés elhunyt választmányi tág-
jainkról.

ROHM FERENC’ (LS81—1!)40) EMLEKEZETE.

Az V. sz. inolléklctcn arcképpel.

A niafíyar bányászok és fícológusok inefídöbbenésscl hallották

a szomorú hírt, hofíy Röhm F (> r e n c, a m. k. pénziíííyniiniszté-

rium bányászati ügyosztályának fnöke 1Í140. .július hónap else.ién.

Gyöngyösön váratlanul elhun.vt. Mint a harctéren a hs katona,

Ö is életének delén, hazá.jának szolgálatában esett el. Pedig még
sokat vártunk kitn szaktársunktól, aki Kissármási Mály
Sándor örökében a legnehezebb idkben irányította a mag.var

bán.vászat ügyeit és mentette át a régi Magyaroi’szág bányakin-

cseibl azt, ami elesett sorsunkban menthet volt.

Életének és niunkálkodávsának fbb mozzjuiatait a követke-

zkben vázoljuk.

Röhm Ferenc 1881-ben Pécsett született. Középiskoláit

ugyanitt, fiskoláit Selmecbányán végezte, ahol l!)05-ben bányamér-
nöki oklevelet szerzett. Mint bányatiszt jelöltet a geológiában való
gyakorlati kiképzés céljából három év tartamára a budapesti m.
kir. földtani intézethez osztották be. A földtani intézet vegyészei

akkortájt az erdélyi sósforrásokat kálisókutatások céljából éveken
át elemezték. ]Minthogy azonban az elemzések nem sok reményt
nyújtottak a kutatásra, azért Böckh János intézeti igazgató
és id. Lóczy Lajos egyetemi tanár azt ajánlotta a magas
kincstárnak, hogy geológussal vizsgáltassa meg az Erdélyi Med 'n-

cét. A m. k. pénzügyminisztérium bányászati ügyosztályának nagy-
érdem fnöke: ]\I á 1 y Sándor miniszteri tanácsos erre megbízta
P a p p Károly geológust, hogy Röhm Ferenc és B u d a y
Ern m. k. bányatiszt-jelöltek segédkezésével az Erdélyi Meden-
cét kálisókutatások céljából vizsgálja meg és a fúrás helyét jelölje

ki. A három fiatal kutató erre 1907. július 6. és szeptember 7. között

az egész Erdélyi Medencét beutazta és az els fúrás helyét a kolozs-

vármegyei Nagysármás vasúti állomása mellett tzte ki. A fúrás

kitzését id. Lóczy Lajos is helyeselve, 1907. szén megkezd-
dött Erdély els fúrása. A Mrást Thumann Henrik és N e u-

111 a y e r hallei gépészmérnökök B ö h ni F’ e r e n c felügyeletével

végezték, aki ez idtl kezdve átvette a nagysármási kirendeltség ve-

zetését. Az els fúrás eredménytelensége miatt a második fúrást P a p p
Károly a szomszédos Kissármás Bolygó-rétjén tzte ki, minthogy
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a keserüsós és mocsárgázas forrás alatt remélte a kálisótelep rej-

tzését. Ezen II. sz. fúrást 1908. november havában már Böhm
Ferenc irányította, s a fúrás azzal a meglep eredménnyel
járt, hogy 302 méter mélységbl irtózatos ervel tört fel a földigáz,

amely csaknem tiszta metán tartalmával Európa legnagyobb gáz-

kiátjává lett. Hazai és külföldi szakemberek egész sora sietett a

nagyszer tünemény tanulmányozására. A gáz mennyiségének mé-
rése közben Böhm Ferenc csaknem áldozata lett lelkes buzgal-

mának, amennyiben 1909. február havában egy 3 méter átmérj
és 10 méter magas lángoszlopba került bele, amelybl alig bírt

megmenekülni, s hónapokig tartott égett sebeinek gyógyulása.

Az 1910. év tavaszán H e r r m a n n Miksa Selmecbányái
tanár társaságában Északamerikába utazott, ahol Pittsbourg vidé-

kének gázkútjait tanulmányozta. Visszatérve Sármásra, tovább ve-

zette az erdélyi kutató kirendeltséget, s mint ilyen az egész Mez-
ség fiárásainak irányítója lett.

Erre az idre esik életének legboldogabb korszaka. Ugyanis
a Kissármással határos Kisczég községben ismerkedett meg az ot-

tani földbirtokos család bájos és mvelt leányával: Wachsm ann
Emma úrhölggyel, akivel 1911. május 16-án tartotta esküvjét
Kisczégen. Hséges neje azután mindvégig buzgó életpárja és

gyámolítója maradt férjének magas ívelés pályáján.

A következ években gyorsan lépett el bányamérnöki, bánya-

fmérnöki, bányatanácsosi, fbányatanácsosi állásaiba. A világ-

háború folyamán 1917-ben a pénzügyminisztérium bányászati ügy-

osztályéiba osztották be, ahol a központi igazgatóság mszaki osz-

tályának vezetje lett. Az 1921—1924. évek között a pénzügyminisz-

ter engedélyével az Anglo-Persian-0\l-Comp. Limited és a m. k. ál-

lamkincstár között létesült szerzdés alapján, ezen kutató vállalatot

vezette. 1925-ben mint szakért, Párisban részt vett az elszakított

terület bányáinak és kohóinak becslésén; 1926-ban pedig Pávai-
Vajna Ferenc bányatanácsos kiséretében a XIV. geológiai

kongresszus ülésein Madridban. 1925. óta a pénzügyminisztérium

bányászati fosztályának vezetje. Ez állásában a komlói fekete-

szénbányászatot jövedelmez állami üzemmé fejlesztette cs fontos

szerepe volt a recski aranybányászat üzembehelyezése körül. Mint

a gróf Teleki P éi 1 titkos tanácsos elnöklete alatt mköd Geo-

lógiai Tanácsadó Bizottság alelnöke, 1930—1936. között nagy érde-

meket szerzett a nagyalföldi mélyfúrások létesítése és tudományo.s

feldolgozéisa körül. Az 1934. év július 14-én, a kszénbányaigazgatói

címmel egyidejleg, az államvasútak létszámában a IV. fizetési

osztályba és 1937. június 30-án pénzügyminiszteri osztályfnökké,

vagyis belyettcs államtitkárrá lépett el. Ha még hozzátesszük,

hogy számos kitüntetése mellett a magyar érdemrend közéiikoreszt-

jének is tulajdonosa volt, úgy elmondhatjuk, hogy Böhm Ferenc
bámulatos szorgalmával, szaktudásával, rátermettségével és szere-

tetreméltó modorával elnyerte mindazt, amit egy magyar szakfér-



V. sz. melléklet a Földtani Közlöny 1940. évi LXX. kötetének 7—9 füzetéhez.
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fiú az állami szolgálatban megszerezhet. Tudományos mködésének
legfontosabb eredményeit, számos szakszer értekezésén kívül, a
következ két összefoglaló mvében találjuk: a) A Nagysártnás éft

Kissármás határában i'égzett mélgfúrások leírása. Megjelent a m.
k. pénzügyminisztérium kiadásában 1911-ben, a 37—72. oldalon, az
5—14. ábrával, Budapesten, b) Ásványolaj és földigázbányászat
Magyarországon 1935-ig. Megjelent a Bányászati és Kohászati
Lapok 1939. évi 72. évfolyamának 150— 1S9. oldalain az 1—2S. ábrá-

val, Budapesten,

Böhm Ferenc Társulatunknak 19(Mi. óta rendes-, 1924. óta

választmányi tagja, s üléseinknek egyik legszorgalmasabb részt-

vevje volt. aki 1940 június hó 12-én tartott szakülésnkön még
éléidí figyelemmel kísérte gróf Teleki Géza dr. fiatal geoló-

gus els eladását. Annál szomorúbban fogadta Társulatunk min-
den tagja a megdöbbent hírt, hogy július 1 én déleltt 9 órakor
Gyöngyösre utazása közben hirtelenül elhúnyt. Temetésén, amely
július hó 4-én a budai farkasréti temet halottas házából a róm.

katolikus egyház szertartása szeritit történt, a magyar szakférfiak

s magasrangú tisztviselk nagy serege vett ré\szt. A ^Magyarhoni
Földtani Társulat küldöttségét L ó e z y Lajos, R o z 1 o z s n i k
P cl 1 és Vitális István választmányi tag urak vezették, s

ravatalára Társulatunk koszorúját elhelyezték.

Adjon a ^lindenható örök nyugalmat a IMegboldogultnak, s

adjon enyhülést szeretett Nejének, W a e h s m a n n E m m a éirn-

nek s Zoltán és Edith gyermekeinek.

ROZLOZSNIK PÁL (1880—1940) EMLKKEZETE.
Az V. sz. mellékleten arcképpel.

Rozlozsnik Pál, a m. k. F'öldtani Intézet helyettes igaz-

gatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagja, a Bányá-
szati és Kohászati Egyesületnek és a Magyarhoni Földtani Tár-

sulatnak választmányi tagja 1940. augusztus 24-én, 60 éves korá-

ban rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Elmúlása a magyar
tudományos életnek és különösen a bányageológiának pótolhatatlan

vesztesége, s annál siilyosabban érint bennünket, mert utolsó ülé-

sünkön, az 1940. június 12-én tartott rendkívüli közigyülésen még
részt vett, Lóczy Lajos igazgató úrral együttesen felszólalt, st
jegyzkönyvünket hitelesítette.

Életének és tudományos mködésének fbb mozzanatait a kö-

vetkezkben vázoljuk.

Rozlozsnik Pál régi bányászcsaládnak sarja, a szepes-

vármegyei Bindtbányán 1880. december 24-én született. Középiskolai

tanulmányait az iglói ág. hitv. evangélikus fgimnáziumbin el-

végezve, a Selmecbányái bányászati és erdészeti Akadémián tanult,

ahol B ö c k h Hugónak, az 1901-ben kinevezett új tanárnak legels

tanítványa volt. Elvégezve fiskolai tanulmányait, Böckh János
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a m. k. földtani intézet igazgatója, a nemrég felépült Stefánia-úti

palotában, az intézet geológusának hívta meg, ahol hivatali esküjét

1903. július 1-én tette le. Azonban már ezen év szén tüzérönkéntesi

szolgálatra vonult be, úgy hogy geológus! mködését csak 1904. októ-

ber havában kezdette meg. Mint fölvev geológus, Szontagh
Tamás és P á 1 f y Móric fgeológusok mellett, a Bihar-hegység,

Kódru Móma és a Radnai Havasok geológiai térképezésével fog-

lalkozott. Majd a felvidéki Dobsina és Aranyida bányageológiai

viszonya it tanulmán j-zta

.

A világháború kitörésekor, mint tüzérhadnagy vonult be és

részben a harctéren, részben az erdélyi katonai bányafelügyelségen
teljesített szolgálatot. Mint hadigeológus a Bihar-hegység bauxit

kzeteit, az aluminium érc-telepeket kutatta, s eme kutatásaival a

központi hatalmak hadseregének értékes szolgálatokat tett.

A világháború végén mint többszörösen kitüntett tüzérszáza-

dos szerelt le, és polgári foglalkozásához visszatérve, megcsonkított

hazánk geológiai felvételével foglalkozott. Részletesen tanulmányozta
a bakonyi Ajka, majd a dunántiili Dorog, Tokod, Tatabánya es

Pilisvörösvár barnaszéntelepeit.

Els tudományos értekezése a Földtani Közlöny 1905. évi 33.

kötetében jelent meg: „A Maros-Körös közének erupciós kzetei Arad
és Hunyad vármegye határos részein” címen, amelyben Papp Ká-
roly által gyjtött kzetek tudományos feldolgozását közölte ma-
gyar és német nyelven, a 455—483. illetleg 503—537. oldalakon.

Els feh'ételi jelentése a m. k. Földtani Intézet 1905. Évi Jelen-

tésének 104—122. oldalán látott napvilágot: „Adatok a Kagy-Bihar
környékének geológiájához” címen (Budapest 1906., németül a 122

—

143. oldalakon).

Ezen els munkáit gyors egymásutánban követték tudomá-

nyos értekezései. A Földtani Közlöny 1919. évi 49. kötetében

„A Macskamez típusú vasmangánércek elterjedése Erdélyben” cí-

men tett közzé becses tanulmányt magyar és német nyelven (7—10

ábrával a 21—43, illetleg a 122—137. oldalakon).

Igen becsesek a nummulinákra vonatkozó slénytani tanul-

mányai, amelyekben boldog emlék Hant ken 51 i k s a követje
volt. Els slénytani értekezését a Eöldtani Szemle 1924. évi 1. köte-

tének 4. füzetében a 159—189. oldal ikon közölte „Nummulinák Ma-
gyarország óharmadkori rétegeibl” címen, amelyben a néhai H a n t-

k e n M i k s a és 51 a d a r á s z Z s i g m o n d hátrahagyott tábláihoz

írt igen becses magyarázó szöveget. Az I—V. tábla gyönyör rajzai

alapján ismertette a Pázmány egyetem földtani és slénytani tan-

székein található nummulinákat. Ez a kis mve annyira keresett

volt, hogy már második kiadása is elfogyott.

Bányageológiai, kzettani, földtani és slénytani munkássá-

gának elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia 1927. tava.száu

levelez tagjáid választotta. Az 1927. február 14-én kelt ajánlást

S c h a f a r z í k Férc n c, Z i m á n y i K á r o 1 y, 51 a u r i t z Bél a
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rendes, továbbá báró X o p e s a Fcrene és Pálfy Mór levelez

lajíok írták, és már ekkor 34 önálló tiuloniányos miuikájiiról számol-

tak be. Az idközben lo^eolófíussá kinevezett tudós székfofílaló érte-

kezését a Magyar Tudományos Akadémia 111. osztályának ll)3(i. már-

cius IG-i ülésén tartotta, s eladása után az Akadémia n?.vében

Tangl Károly o.sztályelnök meleg szavakkal köszöntötte. Ezen
eladá.sa a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai é.s 7'ermé-

szctl udomáiijji Értesítjének 55. kötetében liudaiiesten ll)3()-ban, a

4G—()S. oldalakon, 2 táblával illusztrálva a következ címen jelent

meg: „A liihar-heyijcsoport tektonikai heljjzete a Kén'ixitok rend-

szerében.” Eme mve évtizedes geológiai munkí'usságának méltó ko-

ronája.

A Magyarhoni Földtani Társulatnak 11)03. óta rendes és 1032.

óta választmányi tagja volt, aki üléseinket mindig szorgalmasan
látogatta.

li o z 1 o z s n i k Pál egész életében a magyar földtani tudo-

mánynak élt s úgy elméleti, mint gyakorlati téren jelents ered-

ményeket ért el. ^lint geológus 11)04. óta állandóan a m. k. földtani

int 'zet kötelékében mködött és P ö c k h J éi n o s, id. L ó c z y L a j o s,

S z o 11 1 a g h T a m á .s, báró X o p e s a Ferenc, B ö c k h II n g ó

és ifjabb Tjóczy Lajos igazgatók egyaránt értékelték önzetlen,

buzgó mködését és nagy tudását. Hivatali állásában 3G éves szol-

gálata alatt geológiisi, osztály-geológusi, és fgeológusi rangra emel-

kedve, helyettes igazgatói méltóságban fejezte be életét. Csak négy
évvel ezeltt nsült, amikor korán elhunyt öccsének, néhai R a k u s z

Oynla geológusnak özvegyét Hentschy Zelma úrnt vette

nül, s a két kis árvának R a k u s z Ilinek és R a k u s z G y u s z i-

nak mostoha apjává lett, akiket gyengéd szeretettel nevelt. Édes
Anyját, özvegy Ro z 1 o z s n i k J á n o s n é t, mély gyászba borította

szeretett fia elhunyta.

Temetése 1940. augusztus 25-án, szerdán délután volt az ágostai

hitv. evangélikus egyház szertartása .szerint a m. k. földtani Intézet

Stefánia-úti palotájának elcsarnokából, nag^í^számban összegylt

tiszttársainak, barátainak részvételével. A m. k. földtani intézet ne-

vében Lóczy Lajos dr. egyetemi tanár, intézeti igazgató, a M.
Tud. Akadémia részérl Telegdi Róth Károly miniszteri

tanácsos, és a Földtani Társulat, valamint a Hidrológiai Szakosztály

nevében P a p p Károly egyetemi tanár bixcsúztatta elhúnyt kar-

társunkat, akinek emlékét kegyelettel rizzük!

DR. WESZELSZKY GYULA (1872—1940) EMLÉKEZETE.

A VI. sz. mellékleten arcképpel.

Dr. W e s z e 1 s z k y Gyula királyi tanügyi ftanácsos-igaz-

gató, az egyetemi radiológiai intézet igazgatója s a Magyarhoni
Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályának volt elnöke, 1940. jú-

nius 20-án, rövid szenvedés után, a szent kenet szentségével meger-
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sítve visszaadta nemes lelkét Teremtjének. Megboldogult szaktár-

sunk, mint a Hidrológiai Szakosztálynak az 1934—1939. évek között

elnöke, hivatalból tagja volt az anyatársulat választmányának, s

így megemlékezésünk körébe vonjuk nemes pályafutását.

Weszelszky Gyula a horvátországi Verce megyében,
Szlatinán 1872. május 10-én született. Középiskoláit Pécsett, a cisz-

terciták fgimnáziumában elvégezve, a budapesti egyetem bölcsé-

szettudományi karán tanult, ahol elször a gyógy.szerészeti, majd a
bölcsészet tudori oklevelet szerezte meg. Egyetemi szolgálatát a böl-

csészettudományi kar II. számú kémiai intézetében kezdte, ahol

eleinte mint tanársegéd, késbb mint adjunktus mködött. Az 1912.

évben az anorganikus kémia magántanára, az 1916. évben az egye-

tem kötelékébe tartozó radiológiai intézet vezetje, majd 1918-ban

az intézet kinevezett igazgatója lett.

Tudományos munkássáigának elismeréséül a Szent István

Akadémia, G r ó h G y u 1 a, H o r u s i t z k y H e n r i k és "S i g m o n d

Elek ajánlására 1928. február 24-én rendes tagjai sorába választotta,

ahol a decemberi ülésen már meg is tartotta székfoglaló eladását:

„A Geiger-Nuttal féle szabály és a rádioaktív jelenségek’' címen.

A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályának meg-
alakulása, 1921 óta választmányi tagja és 1934—1939. évek között

elnöke volt. Az egyetemi radiológiai intézet igazgatói állásából

nyugdíjba lépve, a m. k. Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Ür el-
terjesztésére a Kormányzó Ür ÖfÖméltósága 1939. év február havá-

ban, az egyetemi oktatás és tudományos irodalom terén szerzett

érdemei elismeréséül „tanügyi ftanácsos-igazgató” címmel tün-

tette ki.

Tudományos munkássága fként a rádioaktivítás körébe tar-

tozik, amennyiben sokat foglalkozott a radioaktivitás mérésével s

erre a célra készüléket is szerkesztett. Magyarország ásványos vizei-

nek radioaktivitását alapos hozzáértéssel vizsgálta. Ebben a tekin-

tetben vizsgálatai alapvetek. Fontosabb müvei a következk:

1. Rádioaktivitás. A kir. magy. Természettudományi Társulat

kiadásában, 1917.

2. A rádium és az atom elmélet. A Szent István Társulat kia-

dásában, 1925.

3. A geotermikus grádiensrl. Hidrológiai Közlöny, II. kötet,

4—13. oldalakon, 1922.

4. A juvenilis vizekrl. Hidrológiai Közlöny IV—VI. köteté-

nek 72—83. oldalain, 1928.

5. A budapesti Hungárin-forrás vizének hmérsékleti változá-

sáréil. Hidrológiai Közlöny VII—Vili. kötetének 31—40. oldalain,

7 ábrával, 1929.

6. A budapesti hévvizek rádium emanáeió tartalmának erede-

térl. Hidrológiai Közlöny XVI. kötetének 1—29. oldalain, magyar
és német nyelven, 1937.



VI. sz. melléklet a Földtani Közlöny 1940. évi L.\X. kötetének 7—9. füzetéhez.

DR. WESZELSZKY GYULA

1872 — 1940.
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7. Zavaros fogalmak a hidrológiai és geológiai irodalomban.

Hiílrolóííial Közlöny XV III. kötetének 501—51S. oldalain, 1938.

Ez utóbbi mve a Hidrolófíiai Szakosztály 1938 január 26-i

közfíynlésének elnöki inefínyitójaként szolfíált.

A szakosztályi elnökségrl lemondván, budai villájában tudo-

mányos mnnkássiiííát szorgalmasan folytatta haláláig, amely 1940

június 20-án következett be.

Temetése június 22-én délután 5 órakor volt a farkasréti te-

met halottasházából a római katolikus anyaszentegyház szertar-

tása szerint. Kavatalára iigy az anyatársulat, mint a hidrológiai

szakosztály nevében koszorút helyeztünk. A búcsúbeszédet a .szak-

osztályi ohuiki méltóságban utóda: H o r u s i t zk y II e n r i k igaz-

gató úr tartotta, aki megható beszédben búcsúztatta a Földtani Tár-

sulat, a Hidrológiai Szakosztály és Szent István Akadémia nevében

a kiváló tudóst ts nemes férfit.

Halála gyászba borította szeretett övéit, c.síiládja tagjait,

özvegye szül. Széli Jolán úrn s két fia : W e s z e 1 s z k y H é 1 a

és dr. W e s z e 1 s z k y L á s z 1 ó a Mindenható akaratában meg-
nyugodva rzik emlékét. Az örök világosság fényeskedjék Neki!

II. ÉRTEKEZÉSEK.

AZ ÉSZAKCELEBESZI GORONTALO GRAXODIORITJA.

Irta: Jugovics Lajos dr."*

A 11—14. ábrával és 2 táblázattal.

A megvizsgált kzetanyagot L ó c z y Lajos dr. 192S-ban

gyjtötte, amikor keleti Celebesznek, a Tolo és Tomini öblök közötti

részén, az ú. n. Észak-Boengkoe és Bongka vidékén petroleumkntató

expedieiót vezetett. L ó c z y akkor az átkutatott területtel szomszé-

dos vidékeken is végzett összehasonlító bejárásokat és így jutott el

Észak-Celebeszre. Ezt a nyugat-kelet irányban, — több száz km-re
megnyúlt, — keskeny földnyelvet, fleg eruptív kzetek: gránitok,

dioritok és fiatal, — st a földnyelv északkeleti végén, Minahassa-

tartományban, — recens vulkáni kzetek építik fel.

Gorontalo kicsiny kikötje ezen földnyelv déli oldalán, a ha-

sonló nev folyó torkolatában fekszik. A folyó, a kiköt felett, a
tengerbl hirtelen, meredeken kiemelked, kb. 250 ni magas Seind-

berg (Signalberg), vagy a benszülöttek nyelvén „Gunung Hulapa”^

hegygerincét, kb. 1300 m hosszú szk szurdokban töri át. A goron-

talo-i kikött, a folyó torkolatával, valamint a felette emelked
Signalberget, — annak baloldali gerincén nyillal jelölve a kzet-
gyjtés helyét,— Lóczy mellékelt féii5"képén (11. ábra) mutatom be.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. május hó 1-én

tartott szakülésén.
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É-Celebesznek geológiai viszonyait Ah 1 b u r g (7.) vázlatos tér-

képe tárja elénk (12. ábra). Mint látható, a félsziget középs és

nyugati, nagyobb részét, a mezozoikumban felnyomult gránit-gráno-

diorit massivum alkotja, mely a kutatók többsége szerint egységes

tömeg, de K o p e r b e r g (10.) újabb kutatásai alapján, több kisebb,

egymástól független lakkolitot tételez fel.

A megfigyelések szerint ezt az intruzív tömeget nagyszámú,
ÉÉK—DDK-irányú törés járja át, melyek mentén az asymetrikus
emelkedési tendenciát árul el. Az elmozdulások a 20—150 m-t is

elérik. A folyók ezeket a hasadási iránjmkat követik és a Gorontalo

folyó is ilyen hasadás mentén töri át a Signalberget. Az elmozdulá-

sok igen fiatalok, subrecensek, mert pl. a Gorontaloi lakkoliton te-

lepül quarter-korallmeszek is elmozogtak.

Az É-Celebesz intruzív tömegének kzetanyagáról csak héza-

gos megfigyelések vannak. A legrészletesebb vizsgálat Bon w értl

11. ábra. Gorontalo kikötje a Signal-heggyel. A nyil a gyjtött kzet

helyét mutatja. (Lóczy L. felvétele.) — Fig. 11. Dér Hafeii von Gorontalo

und dér Signalberg. Dér Pfeil zeigt den rt, wo die Gesteine einge-

gesammelt wurden.

(8.) származik, aki a 2000 m-es BoUo-Hutu hegylánc gránit és gráno-

dioritjait, illetve azok kontaktkzeteit tanulmányozta, de kémiai

elemzést nem közöl.

A gorontaloi kiköt körül emelked Signalberget, K o p e 1 b e r g

no.) önálló, F(Ny—DK-i irányban megnyúlt, keskeny, kb. 9 km
hossz;! és átlag 250 m magas önálló lakkolitnak tartja, melynek

kzetérl eltte már van S c h e 1 1 e (2.), B ü c k i n g (3.) és K i n n e

(4.) is közölnek megfigyeléseket, illetve rövid leírást. Koperherg
kivételével, a többiek a vizsgálati anyagot a kiköt nyugati ol-

dnlán, a Signálberg tövébl gyjtötték és azt amfibol-gránititnak

határozták, de kémiai elemzést nem közöltek.

Van Schelle színre és szemnagyságra erseji változó k-
zetnek írja le Signalberg kzetét. Bücking a világosszürke szín,

középszem kzetben ortoklászt, plagioklaszt, kvarcot, hiotiíot,

amfiholt és dioi)szidos augitot talált. A kzetben elforduló aplitos

és sötét.szín bázikus kiválásokat is jellemzi, az utóbbiakat ortok-

lász, i)lagioklász, amfibol. augit és kvarc elegyrészei alapján minette.
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illotvo vost'zitnok jelöli. Kin ne Sifínalherfí kzetét szintén ainribol-

ííránititnak határozta, kiemelve imifías plafíioklász tartalmát, de

mefíemlíti, hofíy auííitot nem talált benne. Szerinte a porl'iros szövet
bázikns kiválások minettek és vofíezitek. Kojjerberfí a kzetet
amfibol-ííránititnak határozta. A bázikns kiválások me'íjelenését jel-

lemezve, mefíemlíti, hofíy azok a kzetben nemesak kerekded cso-

mók, hanem mifíyobb tömbökben, st telérekhen is mefílalálhatók,

ezért inkább telérkzeteknek tekinti azokat, (összetételükre nézve

mefíállapít ja, hofíy esni)án amfibolból és földi)átból állanak,

tehát a vofíezitek és spessaritok között fofílalnak helyet.

12. ábra. Geolófíiai vázlatos térkép Celebesz északi nyúlványáról. (Ahl-

burfí szerint. — Fif>’ 12. Skizzenhafte freolofíische Karte von Nord-

Celebes. (Xach Ahlburg.)

1. Quarter Sand, Tón, Kiesel z= Kvartéi- homok, af^yaj? és kavics.

2. Tertiár Kalkstein = Harmadkori mészk.
3. Tertiár u. mesosoische vulkaniselie Breceie und Tuff, (Woboedoe-

Breceie.) = Harmadkori és mezozoi vulkáni brecesia és Tufa.

(Wobodoe-breeesia )

4. Dlokapa-Tiuombo í^ormatio = Dlokapa-Tinombo Formáció.

Quarter Korall-Kalko = Kvarter korai 1-mészk.

6. Quarter vulkanische Gesteine = Kvarter vulkáni kzetek.

7. Mesosoische Sedimente = Mezozoi üledékek.

8. Basische Eruptiv-Gesteine = Bázikus eruptívák.

9. Jung-tertiár Sand, Merg-el, etc. = Fiatal harmadkori homok, márf?a.

10. Jung--tertiár andesitag-glomerat und Tuffe = Fiatal harmadkori
agglomerátok és tufák.

11. Granit-diorit, etc. = Gránitok-dioritok stb.

12. Krist. Schiefer. =: Kristályos palák.
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L ó c z y által begyjtött kzetdarabok a Signalberg keleti

gerincérl származnak és az alább részletezett optikai és kémiai

elemzés szerint gránodiorit összetételüek. Tekintve, hogy a gerinc

nyugati oldaláról gyjtött kzetek amfibol-gránititnak bizonyultak,

differentiátióra kell itt gondolnunk, ami valószín, hiszen az észak-

celebeszi intriízív tömegek differentiátióját már a fentebb említett

kutatók is megállapították,

A Lóczy által gyjtött kzet világosszürke szín, közép-

szem, teljesen friss és színes elegyrészekben szegény kzet, mely
aránylag több biotitot tartalmaz, mint amfibolt.

Mikroszkópos megfigyelések.

A kzet felegyrészei, fogyó sorrendben: savanyú plagioklász,

kvarc, ortoklász, biotit, amfibol, érc és apatit. Mellékelegyrészek:

titánit, rutil, szeriéit, kaolin és klorit.

A kzetre jellemz, hogy aránylag kevés színes elegyrészt

tartalmaz. A felegyrészek arányát a következ számok flejezik

ki: plagioklász : kvarc : ortoklász : biotit : amfibol 41.1 : 25.3 :

: 11.4 : 11.5 : 4.2.

Plagioklász kristálytanilag az ortoklásznál jobban kialakult,

M-szerint többnyire táblás, néha prizmás egyénei között 3.5 mm
hosszú és 1.5 mm szélés kristályokat is mértem. Az albit, álhit és

karlsbadi törvények szerinti ikerösszenövés általánosan elterjedt,

de néha periklin ikerlemezek is megfigyelhetk bennük. A kris-

tályok mindig zónás szerkezetek, normális zónasorozattal és éles

határokkal. A plagioklászok An- tartalmát a következ mérések

jelzik,

Albitikrek, MP-re merleges metszet.

( a’M . . . . 21.5° .... 8° .... 23° ... . 19.5°

I An-tartalom 38o/o . . , 25<>/o . . . 40o/o . . .
35o/o

í «’M 4.5° . . . 7.5° ... 10°

Zóna
I An-tartalom 23o/o . . . 25<>/o . . . 27o/o

Vagyis a plagioklászok magja savanyú andezin, melyet oligoklász-

zónák vesznek körül. A plagioklászok disz])erziója ers. A plagio-

klászmag szericitpikkelyekkel, kaolin és kalcitszemesékkel van tele.

A kzet kevés káliföldpátja ortoklász és csak ritkán jele-

nik meg, mint mikrolin. Az ortoklász táblás, xenomorf egyénei

nagyjában prizmás kialakulásúak, a i)lagioklásznál kisebbek, rajtuk

a karlsbadi törvény szerinti ikerösszenövés gyakori.

A kvarc xenomorf, gyengén unduláló kioltású szemcséi vál-

tozó nagyok és a földpátokboz viszonyítva kevés zárványt tartal-

maznak.
A biotit nagy, néha 2 mm átmérj, xenomorf, gyakran szag-

gatott szél lemezkéi az amfibollal többnyire összenttek. Korro-

dált, vagy hajlott lemezkéi kataklázos szerkezetet és bnllámos ki-

oltást árulnak el. Optikai tengelyszöge igen kicsiny, majdnem
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Cííyoptikainak látszik. Kettöstörós, (j'

—

a) 0.044. (r ~ Ü.Í)SC>

(1 — 22.() p) Boreck konipenzátorral mérve. Pleoehroizimis: « 7

ííoll) u ;
— 5 oramíe e. (A Hadde-féle színskála szerint.) A hiotiton

kloritos mállás rifíyelhetd meg, mely néha csak a hasadás! irányok-

han található kloritszálak, máskor nagyohh mértékben fejlíidött ki.

A klorit levendnla-kék interfercntiaszíne peiniiure vall. Zárvány
gyanánt a biotitban, a kloritosodá.ssal kapesolathan keletkezett epi-

düt és magnetit, ezenkívül apatiti)rizmák és titanitszemesék talál-

hatók.

13. ábra. üázikns slír. Föelegy részei: plagioklász és amfibol. Mellék-

elegyrészei: magnetit, ortoklász, kvarc és klorit. Fig. 13. Basische

Sehlier. Haiiptgemengteile: Plagioklas und Aniphibol. Nebeugemeng-
teile: Magnetit, Ortoklas, Quarz und Chlorit.

Az amfibol xeuomorf, többnyire korrodált kristályai max.
2.9 mm hosszú és 0.9 mm széles prizmák. Az (100) lap szerinti ikrek

és a zónás szerkezet gyakori. Optikai állandói: kioltás c/ = 13.5®.

(Drehtisch-meghatározás). Pleochroizmus: a ^ gelb p; ;• = 13 gras-

grün i. (A Kadde-féle színskála szerint.) Az amfibol kloritos mál-

lása nem oly gyakori, mint a biotitnál, de ahhoz hasonlóan itt is

permin keletkezett, magnetit és epidot szemcsékkel kísérve, A pen

nini igen kicsiny optikai tengelyszög és negatív karakter jellemzi.

Jól észlelhet pleoehroizmnst árul el: a =: halvány sárgászöld y =
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— sötétebb zöld. Az amfibolban zárványként apatitot és kevés zir-

kontt találtam,

A begyjtött gránitdarabokban 3—4 cm átmérj lencsealakú

házikus konkréciókat találtam, melyek sötétszürke színükkel, apró
szemcsés szövetükkel a fközettöl élesen elkülönülnek. Eltérnek

azonban ásványos összetételre is; tulajdonképpen két ásványból:

plagioklászból és amfibolból állanak, míg a többi, fogyósorrendben

kvarc, ortoklász, magnetit, apatit, és a mállás iitján keletkezett: klorit

és epidot, csak mellékelegyrésznek tekinthet. Ebben az ásványtársa-

ságban különleges helyzetet foglal el a biotit, melynek nagy lemezei,

az apró szemcsés kzetben, mint beágyazások ülnek. Ezek a biotit-

lemezek idiomorf plagioklászprizmákkal vannak tele. A slírkép-

zdés alkalmával, a visszamaradt és korrodált biotitokban a plagiok-

lászkristályok valószínleg utólag váltak ki. A biotitok optikai

sajátságai a gránodiorit biolitjaival teljesen megegyeznek.
A bá.zikus kiválások fbb elegyrészei a következ sajátsá-

gokat árulják el.

A plagioklász karcsú, idiomorf, maximálisan 0.7 mm hosszú

és 0.1 mm széles prizmái mindig zenás szerkezetek és rajtuk a

prizmazóna lapjai felismerhetk. Az álhit, álhit és kaidsbadi tör-

vény szerint összentt ikrek legtöbbször két egyénbl állnak. A mál-

lási termékektl srn telebintett, majdnem átlátszatlan plagiok-

laszmagot, friss, majdnem teljesen zárványmentes zóna veszi körül.

A maggal élesen határolódó zónák száma változó. Zárványként a

magban: kaolin, epidotszemcsék és szericitpikkelyek találhatók.

A plagioklászok optikai adatai a következk. A zóna fény-

törése a kvarc és kanadabalzsaménál alacsonyabb. A zóna fénytö-

rését a szomszédos kvarcéval összehasonlítva a következ ered-

ményt kaptam:

n’ < ío

< í?

< f

< <n

Ezek az adatok 5—15 % An-tartalmat jeleznek, vagyis a pla-

gioklászok kü's zónája albtfplagioklász összetétel. A plagioklász

magot az alábbi mérések alapján határoztam meg:

Kettösikrek, M-re merleges metszet.^ Albitikrek, MP-re merleges metszet.

«’M . legyén . 17.5° . 11° «’ M . . .3.5°. . . 22o/o An

a’M . 2 „ . 14.5° .
8°

An-tartalom 41o/o . SO^/o

‘ Kölder, A.: Znr b'jstiminimg dér in noppelzwilliiigen nacb (hun

Álhit und Karlshader-desetz. Tsebermars Miner. — Petr. iMilleil. Ibi.

30, 1!)23



Az ószakcelclx'szi (Joroiitalo fíránodioritja.

A plagiok'lnszniag ezek szerint oligoklúsz, illetve savaníjú aude-
zin összetétel.

A slirlu'ii az ortoUlábz és a kvarc csak a többi olcgyrész

közötti helyet tölti ki.

A plajíioklász mellett az (uiifibol a bázikus slir másik fö-

elegyrésze. Prizmás kristályai xenomori'ok, de a bázismetszeteken
a prizmazóiia lapjai felhismerbetök. Az (100) szerinti ikerössze-

növés fíyakori. Kioltás ey — 1(5". Disperzió: (> > v Határozott pleo-

cliroizmust árul el. Az amfibol kezdd kloritos mállása ííyakori.

Zárványként epidot (s maíínetitszemcséket tartalmaz.

A bázikns kiválás feltn sok epidotot tartalmaz. Apró, néha
ííyönfíyszerííen sorakozó szemcséi, rövid prizmái, fleg az amfibol-
ban, vagy kloritokban találhatók. Az e])idotra jellemz kétirányn,

jó hasadás, nagy, közel t)0"-os oi)t. tengelyszög, igen ers diszperzió:

g <v és gyenge pleochroiznms figyelhet meg.
A bázikus kiválás amfib.oljában és kloritjában meglehets sok

nxignetit található. Egyébként az amfibol és biotit mállásából szin

tér. pennin keletkezik.

A gránodiorit válogatott, friss és slírmentes darabjait S z e-

lényi Tibor, a M. Kir. Földtani-intézet kémikusa elemezte.

SiO.. .... 6!).62 % ^ i{Wfi ás Beeke-fí'

TiO, 0.0(5 „ projekt ioértékek ;

aiaX 1(5.2!) „ si 317.1

Fe,03 .... 0.(50 „ al = 43.7

FeO 2.30 „ fm — 18.4

*MnÜ .... 0.10 „ e = 16.3

MgÜ .... 1.04 II

CaO .... 3.35 „ k = 0.22

Xa.O .... 3.7(5 „ mg = 0.3S

K.,Ö .... 1.(56 „ qz = -f- 131.;

H,0+“« .... 0.7(5 „ c fm = 0.88

H.,0-110 .... 0.46 „ metszet = V.

BaO .... —
l 65.2

SrO .... — r] = 60.—
.... 0.09 „ C = 38.8

CÖ, .... 0.06 „

100.15 %
fajsúly: 2.650

Az I. sz. táblázatban azoknak a magmatipusoknak és hasonló

kémiai összetétel, rokon kzeteknek projektióértékeit foglaltam

össze, melyek az összehasonlításnál tekintetbe jöhetnek.

Mindenekeltt megállapítható, hogy a kzet az alkáli-niész

provinciába tartozik. Az összehasonlításnál felsorolt, N i g g 1 i-féle

magmatipnsok közül a plagioklász-gránitos magmával árul el ro-

konságot. 13ár magas si-értéke alapján a kzet a típusos gránitok
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közé tartozhatna, a feltn alacsony /c-értéke ennek ellentmond^

ezért a si-gazdag dioritos magmák csoportjába kell sorozni. Az ala-

csony /c-érték is azt bizonyítja, hogy ebben a kzetben a káli-ásvá-

nyok már kisebb szerepet játszanak, mint a gránitok csoportjában.

Az al-alk [= 22j különbség is jóval nagyobb, mint a gránitoknál,

a plagioklász ebben a kzetben tehái; több Ca-t tartalmaz. Az ai-

káliak közül egyébként a nátrium van túlsúlyban. Az fm és c érté-

kek közel állanak egymáshoz, ami szintén inkább a dioritos mag-
mák viszonyának felel meg. Végül a dioritos magmák csoportjára

utal a kzet ásványos összetétele is, mert a káliföldpát a plagiok-

lásszal szemben ersen háttérbe szorul.

A gránitcsoportból, az összehasonlításul felsorolt yosemit-

gránitos és a gránodioritos magmatipusok projektioértékei a jelzett

különbségeket jól mutatják.

A dioritos magmaesoport típusai közül a plagioklász-gráni-

tos magma projektióértékei jól egyeznek a gorontálói kzet meg-
felel értékeivel. Lényeges eltérés közöttük csak az alk- és mg-
értékekben van, melyek alacsonyabbak, viszont a kzet /»í-értéke

magasabb a típus megfelel értékénél. Kzetünk a kémiai, részben

az ásványos összetétel tekintetében legjobban egyezik azzal a

világos szín gránodiorittal, melyet farsundik (6.) néven írtak

le. Lényeges eltérés közöttük az, hogy a norvég kzet hipersz-

tént és diallagot tartalmaz biotit helyett és /r-értéke még alacso-

nyabb. Jó megegyezést árul el a eelebesi kzet a fels-engadini,

Pontresina-i banalittal is (7.), melynek azonban alacsonyabb si-

és magasabb k-értéke van, a többi projektióértékeik hasonlóak.

A felsorolt kzetek összefüggését és rokonságát a koncentrá-

ciós-tetraéderben^ is jól megfigyelhetjük (14. ábra). A tetraéder-

ábrázolásban a N i g g 1 i-féle magmatipusok mellett a P> e c k e-féle

középértékeket is megtaláljuk. Kitnik a tetraéderbl mindenek-

eltt az, hogy a celebeszi gránodiorit az alkali-mészsorba (pacifi-

kus provinciába) tartozik. Projektiópontja a B e c k e-féle gránit

és gránodioritközép között, a pontresiuai bánátit, a norvég farsun-

dit projektiopontjai mellett helyezkedik el. A plágioklászgránitos

magmatipus pontja magasabb ^ ( — al alk) értékének megfelelen

kissé már a gránit-közép pontja felé húzódik.

A gránitesoportnak, összehasonlításul felsorolt két tagja, a

gránodioritos és yosemit-gránittipusok projekciópontjai, a jóval ala-

' Tröger, E.: Spezielle Potrographie dér Eruptivgesteine. Berlin,

19.15. S. 57-60.

- Hecke, F.; Craphische Darstellung von Gesteinanalysen. Tscher-

inak’s Mineralogische u. Petrograpbiscbe Mittcilungcn. Bd. 37. 1925.

S. 27—56,
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csonyabb, illetve magasabb si-érteküknek megfelelen, már távo-

labb találhatók a celebeszi kzet pontjától.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a gorontalói, Signal-

berg keleti gerincének kzete, ásványos összetétel alapján: amfibol-

biotit gránodiorit, ami az kémiai összetételével is teljes összhang-
ban van.

A gránodioritban található bázikus kiválás, ásványos össze-

tétele alapján: plagioklász + amfibol, a telérközetek közül az nm-
fíbol-spessartitnak (plagioklász-amfibol-lamprofir) felel meg. Az
ortoklász mennyisége sokkal kevesebb, mint a minettek és vogesi-

teknél.

Függelékként összehasonlítom a celebeszi gránodioritot a

magyarországi bánátitokká! és néhány hasonló összetétel kzettel.

Ez már azért is érdekes, mert mint ismeretes, a gránodioritoknak

megfelel kzettípust C o 1 1 a^ elször a magyarországi kzete-

ken ismerte fel, amikor 1864-ben bánátit néven íi’ta le és foglalta

egybe azokat a délmagyarországi (Krassó-Szörénymegyei) kzete-
ket, melyek kvarc mellett, ortoklászt és plagioklászt tartalmaznak

lényeges elegyrész gyanánt. A kvarc, valamint a színes elegyrészek

mennyisége ezekben a kzetekben meglehets tág határok között

változott, st a szövetük is hol kristályos-szemcsés, hol porfirosan

fejldött ki.

A késbbi kutatások, mint ismeretes, a hasonló, vagy rokon

összietételü kzetek jelölésére, az adamellit, monzonit, tonalit, majd
az amerikai petrografusok, a gránodiorit nevet alkalmazták, míg
a bánátit név, mint gyjtnév lassankint elmaradt.

A délmagyarorszáigi bánátitok újabb összefoglaló és modern
kzettani-kémiai vizsgálata Eozlozsnik-Emsz' t-tl származik."

Megállapításunk szerint a bánátit név alatt, változó összetétel

gránodiorit, diorit, gabbrodiorit, vagy ezek porfiros szövet tagjai

kerültek egy csoportba, mert ezek a kzetek geológiailag, kimutat-

hatóan egybe is tartoznak.

Ezen kzetek közül, az összehasonlításhoz csak a kristályos

szemcsés szövet, ortoklászban gazdag, tehát kémiailag is a gráno-

dioritoknak megfelel banatittipusokat használom fel. Hozzávettem

még három, északmagyarországi, hasonló összetétel kzetet, me-

lyekbl jó elemzéseink vannak, ezek: Zobor-hegy kzete"'^ (14. e!-m-

^ Cotta B. V.: Erzlagerstatten im Bánát und in Serbien. Wien. 186!.

^ Rozlozsnik-Einszt: Adatok Krasso-Szörényvárniegye banatitjai-

nak pontosabb petrografiaí és kémiai ismeretéhez. M. Kir. Földtani-

intézet évkönyve. XVI. 1907—1ÍM)8.

® Schafarzik F.: Nyitra megyének ipari szempontból fontosabb

kzeteirl. — M. Kir. Földt. Int. Évi jelentése. 1898. p. 239,

* Emszt K.: Jelentés a M. Kir. Földt. Int. ehemiai laboratóriumá-

nak 1913. évi mködésérl. — Ftildt. Int. Évi jelentése. 1913, p. 431.
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zés); az Innovec-liefíység déli részéröl'' " Galgóc határából származó
gránodiorit (13. elemzés) és Selmecbánya vidékének régen ismert

diorit kzetét’ (15. elemzés).

A II. táblázat ezeknek a kzeteknek elemzéseit, az l. táblázat

a Niggli- és Beck e-lele projektióértékeket tartalmazza.

Megállapítható, hogy az aldunai bánátitok a N i g g 1 i-féle

gránodioritos magmákkal rokonok. Lényeges eltérés közöttük csak

a si- és k-értékekbsn van, mely a tipusúiál alacsonyabb. Jól egyez-

nek a bánátitok a Beck-féle gránodioritos középpel.

A többi felsorolt kzet közül, a galgóci gránodiorit (13.) a

N i g g 1 i-féle normálgránitos magmatipussal rokon, csak a k- és

mg-értéke alacsonyabb, míg az al-értéke magasabb a típusénál.

A zoborhegyi kvarc-csillámdioritot (14.) a normálgránitos tipusnál

jóval alacsonyabb si- és k-, viszont magasabb mg-érték jellemzi.

A Selmecbánya-vihnyei, a legrégebben tanulmányozott, magyar-
országi diorittipus, melynek összetételérl, (a Rugund-i tó melll),
— újabb idkben készült jó elemzés ad felvilágosítást, — már a bázi-

kusabb dioritok közé tartozik és projektióértékei szerint, Niggli
normaldioritos, illetve gabbródioritos magmatipusai között foglal

helyet, de mindkét típussal szemben feltnen magas k-érték jel-

lemzi.

A táblázatban felsorolt kzettípusok összefüggését a B e c k e-

féle tetraéderprojektio tárja (14. ábra) elénk, melyben a selmeci

diorit kivételével, a többiek, a gránit és gránodioritközép projektió-

pontai között foglalnak helyet, míg a selmeci diorit, gabbrodiori-

tos jellegének megfelelen, a gabrróközép felé húzódik.

A felsorolt magyarországi kzetek közül a celebeszi gránodio-

ritot, kémiailag leginkább a galgóci kzet közelíti meg.
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AZ EPLÉNYI ÁTTOLÓDÁS A BAKONY HEGYSÉGBEN.

Irta: Földvári Aladár dr*

A 15—24. ábrával.

1982. évben a bakonyi mangánérctelepek tanulmányozása köz-

ben az akkor még kezdetleges eplényi feltárásokat is felkerestem.

Ürkúti tapasztalataim alapján az eplényi érctelepet is liászmész-

köböl álló karsztfelszínre lerakott, kontinentális eredet mocsár-

ércnek tartottam. 1938. év nyarán Kállai Géza bányaigazgató

úr szívessége folytán újra tanulmányozhattam az eplényi feltárá-

sokat, melyek a bakonyi hegyszerkezeti kutatások egyik kulcs-

pontját képezik. Eredetileg részletes felmérések alapján szándékoz-

tam az új feltárásokat leírni, most azonban ketts ok késztet arra,

hogy megfigyeléseimet közzétegyen!. Egyik ok, hogy a m. kir.

Földtani Intézet igazgatósága a Felvidéken jelölt ki számomra
munkaterületet és így elreláthatólag évekig más elfoglaltságom

lesz. A másik ok; úgy látszik a magyar földre vonatkozó kutatások

új korszakához közeledünk, egyre szaporodik a megfigyelések

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. június 5-i szak-

ülésen.
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száma, melyek alapján új hegyszerkezeti szintézis készülhet és így

szükségesnek tartom, hogy az Ei)lényre vonatkozó adatok is köz-

ismertek logyenek.

A mangánércte.lepekre vonatkozó dolgozatom megjelenése

után készült tplényi feltárások közül a következk alapvet fon-

tosságúak,

liéyi léyakti'i szelvénye.

O.ÜO— 1.10 ni lösz,

1.10—8.00 m sárga szinii kovasavas mészk (fels liász),

8.00

—

11.00 m vörös szín krinoideás mészk (középs liász),

11.00

—

20.00 m mangánérc, kísér tarkaagyagokkal.

Az ércte.lepes csoport alatt végzett fejtésekben és •fúrásokban pedig

a fekv alsóliászkori bracbiopodás mészkövet találták meg.

A 21. számú fúrás szelvénye.

0.00— 8.00 m sárgás szín kovasavas mészk (fels liász),

8.00

—

20.00 m mangánérc, kísér tarkaagyagokkal,

20.00

—

39.00 m homok, (miocén) vetdés mentén a fúrás szelvé-

nyébe beékeldve,
39.00

—

43.80 m alsó liászkori bi’achiopodás mészk.

15. ábra. Az eplénj'i mangánércbánya környékének földtani vázlala.

Jelmagyarázat. 1 = miocén homok; 2= fels liász kori kovasavas márga
és mészk; 3 = középs liász kori krinoideás, cepbalopodás mészk;
4 = barrémiai kontinentális tarka agyagok mangánérccel; 5 == alsó liász

mészk karsztosodott felszíne; 6 = áttolódási breccsia; 7 = az áttolódás

síkja; 8 = keskenyvágányé vasiit; 9 = a vetdés síkja.

A 22. számú fúrás szelvénye.

0.00— 2.20 m törmelék,

2.00—11.00 m sárgaszín kovasavas mészk (fels liász),

11.00

—

29.00 m vörös szín bracbiopodás mészk (alsó liász).

27.00

—

29.00 m vörös szín bracbiopodás mészk (alsó liász).

Az új légakna szelvénye a 22. számú fúráshoz volt hasonló.
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E szelvények kétségtelenné tették azt, hogy a kontinentális

eredet tarka agyag mangánérctartalmú rétegei felett újra tengeri

eredet liászkori rétegek következnek, még pedig olyan lapos tele-

püléssel, hogy ez a település vetdéssel nem magyarázható.
A mangánérctelepek keletkezésére vonatkozó tanulmányom-

ban megállapítottam, hogy a maiigánérctelepek a hauxitokkal

D. s £. N.

16. ábra. Az eplényi áttolódás vázlatos szelvénye.

Jelmagyarázat: T = miocén homok. A fels pikkely rétegsorában: ‘2 =
dogger mészk; 3 = fels liász kovasavas márga és mészk; 4 = középs
liász cephalopodás mészk; 5 áttolódásos breccsia. Az alsó pikkely ré-

tegsorában: 6 = barrémiai kontinentális tarkaagyagok mangánérccel;
7 = kéregére az alsó liász mészk karsztosodott felületén; 8 = alsó liá.sz

mészk; 9 = az áttolódás síkja; 10 = a vetdés síkja; 11 = kaotikus

gyrdések a tarka agyagokban; 12 = külfejtés.

D=S É=N

17. ábra. Vázlatos szelvény az eplényi mangánérebánya mélymüvelé-

sein keresztül. '

Jelmagijarázat. 1 = karsztosodott felszín alsó liász mészk; 2 = barré-

ndai tarka agyag mangánérccel; 3 = fels liász kori kovasavas mészk;
4 dogger kori mészk; 5 = az áttolódás síkja; G = a vetdés síkja.
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(‘íiyiitt cfíy karsztosodott, inezozói kzetekbl álló felszínre rakód-

tak e^y nafíy szárazföldi idszak alatt. Az eocéiikori fedkzetek

alapján e szárazföldi periódust eocén eltti (paleocén-fels kréta)

korúnak tartottam.

Közben mefíjelentek telefídi R ó t b K á r o 1 y professzor és

tanítványainak, különösen ifj. Noszky Jennek vizsgálati

eredményei, továbbá \' a d á s z K 1 (> m é r n e k a bauxitokra vonat-

kozó tanulmányai. Telegdi Kotb Károly és ifj. Nos zky
Jen szerint a bakonybegységi bauxit telepek a barrémien kor-

szak szárazföldi képzdményei. a d á s z Kleméi- ugyanerre az

eredményre jut, azonkívül csatlakozik megállapításaimboz, mely

szerint a bauxit és mangánérc telepek egykorú, de különböz fáciesü

képzdmények. A Bakonybegység sok bolyén sikerült kimutatni,

bogy a felskréta korszak tengeri eredet mészkövei a bauxittele-

peket fedik. Elsnek az Ajka—Csingervölgyi szénbánya feltárásai-

ban sikerült krétakori rétegek alatt bauxitot találni. Késbb más
b.elyeken is. Betetzte e megállapításokat az a tény, bogy az úrkúti

]S. ábra. Az eplényi mangánércbánya külfejtése az 1938. évben. (P''énykép)

A beírt betk magyarázata: a = alsó liászkori mészk; m = barréiniai

kori mangánérc és tarkaagyag; K = középs liász kori mészk; f = fels

liászkori mészk; b = áttolódástól keletkezett breccsia. Az áttolódási

sík az m és K réteg között van.

mangánércbányában a mangán telepek felett krétakori, tengeri ere-

det mészköveket találtak.

Az ismeretek fejldése folytán a bauxit és mangánérctelepek
barrémien kori képzdését kellett elfogadni a régebben általam is

vallott kréta korszak végi keletkezéssel szemben.

Megjegyzem, hogy az úrkúti mangánérctelep mocsárérc jel-

legét elször P a p p Károly és utána tanítványa Pobozsny
István bányamérnök közölte az irodalomban. Laczkó Dezs
ifj. Lóczy Lajos és Szentes Ferenc már régebben tudo-

mással bírtak arról, hogy az eplényi mangánérctelepek felett tengeri

eredet liászkori rétegek is vannak és azért e telepeket liászkorinak

tartották. Megfigyelésükrl Szentes Ferenc szóbeli közlésébl

értesültem.
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Ezekre az ellentmondó adatokra véglegesen világosságot ve-

tettek az új eplényi feltárások. Kállai Géza bányaigazgató úr

a bányászat érdekében, hogy tisztán lásson e szövevényes kérdésben,

alkalmas helyen nagyobb külszíni fejtést nyitott. így az ö érdeme,

hogy az ércbányászat fellendítésén kívül ez a földtan szempontjá-

ból fontos kérdés is nem várt módon érdekes megoldást nyert.

A külszíni fejtésben ugyanis napvilágra került az alsó liász-

kori brachiopodás, krinoideás mészk karsztosodott felülete, melyre
a mangánérctartalmn tarka agyagok diszkordánsan következnek.

Az érctelepes csoport felett lapos dlés rétegekben, hol a középs
liászkori vörösszín cephalopoda tartalmú krinoideás mészk, hol

a fels liászkori tüzköves sárga mészk és márga, hol pedig vegyes
kzetekbl álló, tektonikus eredet breccsia következik. E fed réte-

gek 15—30" dlések, a dlésirány közelítleg északi.

19. ábra. Az eplényi mangáiiércbánya fényképs. 1931.

Maiigánérces tarkaagyagok kaotikus gyrdése.

Ugyanezek a jelenségek figyelhetk meg a földalatti fejté-

sekben is. Ifj. Noszky d e n -vel 1940. máju.sában együttesen vég-

zett látogatásom alkalmával sikerült a földalatti bányamvelésben
a kövületes doggert is megtalálni. A dogger mészk néhol konkor-

dánsan következik a fels liász mészkre, találtunk azonban olyan

helyet is, ahol a fels liász mészkvel meredek vetdés mentén

dogger inészkhl álló red érintkezik. A feltárások keleti végén

pedig a dogger mészk közvetlenül az érctelepes tarka agyag cso-

portra fek.szik.
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Kövületanyafíoniat átadtam ü'j. N o s z k y ,I e n ö úrnak, ki

bakonyi i'tdvételci alatt az oplényi olöfordulást is részletesen íel-

dolgozza.

A manííánéretelep tebát kísér tarkaagyaíí réteííjeivel a fekü

alsóliász mészk és födmészkvek közt kelet-nyufíati esapású, észak

felé dl telepet képvisel. A tarkaaM'yají réte'íesoport vastafí-

‘20. ábra. Az epléiiyi maiifráiiérebánya külfejtésének fényképe az 1958.

évben. Betnmaffyarázat: a= alsó liászkcri mészk karsztosodott felü-

lete; m = barréniiai korú maiiffánércos tarkaasyaír. A gruritónál a bar-

rémiai karsztfelület tölesére látbató.

21. ábra. Az epiényi mangánércbánya külfejtésének fényképe az 1938.

évben. Betmagyarázat; a = alsó liászkori mészk; m barrémiai man-
gánérces tarkaagyag; K = középs liász; F = fels liász; x = lehthyo-

saurus csigolyák lelhelye.
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sága ersen változik, átlagos 10—12 m vastagsága a feltárások keleti

végén 20—30 cm vékony réteggé préseldik ki a fek alsó liá-:z-

niészkö és a fed dogger mészk közt.

Az érctelepes tarkaagyag úgy a fek, mint a fed kzetek
felé diszkordáns helyzet. A fek mészk felé eróziós diszkordancia

választja el az érctelepes csoportot (karsztfelszín). A fedben lév
liász és dogger rétegek pedig tektonikus diszkordanciával köveS
keznek az érctelepes tarkaagyag csoport felett, mely abban a jelen-

ségben jut kifejezésre, hogy az érctelepes csoporttal a fed rétegek

közül mindig más érintkezik közvetlenül. Ersen hangsúlyozza a

tektonikus diszkordanciát a fed liászrétegek alatt a Géza lejtakna

és a felszíni mvelés közti falban az érctelepes rétegek felett talál-

ható breccsia. Az érctelepes tarka agyag rétegsor liászkora eUen
szól, hogy a Dunántúl jura rétegsorában éppen a liász rétegsor a

22. ábra. Az eplényi mangánércbánya külfejtése az 1938. évben. Bet
magyarázat: B = liászkori mészk karsztos felületén kiálló tüzköves

kérg bre, a tüzköves liászmészk eróziós roncsa; b = áttolódástól

keletkezett breccsia.

legteljesebb, hiánynélküli tengeri sorozat, két liász szint közé a

tarka agyagok képzdése idejére szárazföldi periódus beiktatása

nehézséggel jár és nem következetes eljárás. E sajátszer rétegsor

csak áttolódásos szerkezettel magyarázható meg. Az alsó pikkely

rétegsorára, mely aksó liászmtszkbl és erre diszkordánsan települt

barrémien kori mangánérces tarka agyagokból áll, északról délfel,

ó

rátolódott a fels (takaró) pikkely. A felspikkely rátolódása a tarka

agyag rétegcsoporton mint csúszó rétegen történt. Közben a már
eredeti településénél fogva is egyenltlen vastagságú agyagos réteg-

csoportot kihengerclte, annyira hogy helyenkint csak 20—30 cm
vastagságú tarkaagyagréteg van a takaró pikkely és a fekü alsóliász
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mészk között. Efíves helyeken a tarkaafíya.i; fels réteííeinek kao-

tikus összeííyürdése is mefífifíyelhet a fed pikkely alatt. A fed
pikkely alsóbb taíí.jai hel.venkint elmorzsolódtak vafí.v a mozííásban

elmaradtak, ilyenkor a felsbb tagok kerültek a tarka agyaggal
közvetlen érintkezésbe. Az elmozdulás következtében keletkezett ta-

karó i)ikkely alatt van a már említett áttolódási breeesia. A fed pik-

kely rétegsora az eddigi megfigy-elések szerint alulról felfelé: 1. át-

toUklási breeesia, 2. közéj)s liász, krinoideás, eepbaloj)odás vörös-

szín mészk, 3. fels liász, tnzköves mészk, illetve márga, 4. dog-

ger mészk.

A takaró i)ikkely és a mangánérctelep is észak felé egy 307-127*^

esapásn 58—62“-al északkelet felé (37® felé) bajló vetdés! sík mentén
végzdik, melyen tál az eplényi vasúti alagút dombjának mioeén-

kori homok, kavics és alárendelten agyag rétegekbl álló csoportja

következik. Hogy ez a miocén rétegcsoport a mezozoi rétegekkel

23. ábra. Az eplénj'i mangánércbánya külfejtésének fényképe az 1938.

évben. Betümagyarázat: a = alsó liászkori mészk; v = a mészk karsz-

tos felülete kemény mangánérc kéreggel; m = barrémiai korú mangán-
érees tarkaagyag.

vetdés mentén érintkezik, azt id. L ó c z y Lajos a Balaton mono-
gráfiája I, kötetében az 503. oldalon lév 263. ábrán már rögzítette.

Az eplényi mangánércbánya feltárásában még számos sztra-

tigráfiai és hegyszerkezeti részlet vár megvilágításra, ezek meg-
oldása ifj. Noszky Jen barátomra vár, itt csupán a legfonto-

sabb hegyszerkezeti vonásokat ismertettem.

Az eplényi áttolódás felfedezése érinti a bauxit és mangán-
érc kutatás szempontjait is, ebben az esetben ugyanis az érceknél

idsebb kzetek alatt is lehet ércet találni. így az eplényi mangán-
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érc bánya már eddig is többszörösét szállította a szakértk által

feltételezett ércmennyiségnek.

Az eplényi feltárásokban megfigyelhet jelenségek nem mind-
egyikét sikerült eddig megoldani. Ilyen példán! a fekii mészk
karsztos felületén kiálló börcök kérdése, melyek kovasavas kéreggel

vannak bevonva. E kovasavas kérgek hasonlítanak egyes liász-

mészkövek tüzkrétegeihez, némely csiszolatban szivacstnk ismer-

hetk fel. Máshol határozottan az ércképzdés alatt keletkezett

kovasavgéllel történt átitatódásra lehet következtetni, ilyen csiszo-

latokban a mangánérc és a kövületnélküli kovasavas kzet L i e s e-

g a n g-féle gyrket mutat. Legcélszerbb ezeket a kovasavas kérgíi

24. ábra. lebthyosaurus törzs- és fark csigolya az eplényi külfejtés

közép liaszkori krinoideás mészkövébl.

börcöket a karsztfelszínen megmaradt tnzköves mészk eróziós ron-

csainak tekinteni. Ugyanez vonatkozik arra a mangánoxiddal át-

itatott homokkszern mészkre, mely a tarkaagyag rétegek alatt

található kis folton. Mikroszkóp! csiszolatában csigák, radiolariok.

szivacstnk és szencsedett fadarabok találhatók.

Említésre méltó, hogy az eplényi bauxitbánya feltárásában

újabban elérték a fekii kzetet, mely itt is karsztosodott felület

liászmészk. Ez a liászmészk kövületdns, hajszálrepedéseil mangán-

oxid járja át és ezért szürkésfekete szín. A mészk üregeiben vé-

konyabb vastagabb terra-rossa bevonat található. Ugyanilyen terra-
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rossa maradványok találhatók a inaiifíánérc foküjébou lév barré-

mitmkori karszt felületen is. Ezek a meíífifíyelések mcíí jobban

hanfísúlyozzák a banxit és inanjíánérc azonos geolóííiai helyzetét

és korát.

Véfíül mé{í eííy slénytani érdekes.só{írl is beszámolhatok.

Az eplényi maiifíánénc bánya külszíni fejtésében a vörös szín
krinoideás, cephalopodás mészkbl két e.sifíolya került el. Ezek
l)r. Kretzoi Miklós meííhatározása szerint egy Ichf^osaiirus

törzs- és farkesigolyái. Tudopiásom szerint ez az els magyarországi
Ichtjjosnurus-lelet. (24. ábra.)

Fontosnak tartottam az eplényi áttolódás ismertetését, mivel

így a meeseki, délbakonyi áttolódásoknak az é.szaki Bakonyban is

megfelel párja akadt. A déli bakonyi litéri áttolódás, melyet

B ö c k h J á n o s és B e k h Hugó, F e r e n e z i I s t v á n, id. és

ifj. L ó c z y Lajos, B á: v a i-\" a j n a F e r e n e, H a k n s z G y n I a,

gr. Teleki Géza ismertetett; Taeger Henrik Cuha-völgyi

triász pikkelyei, telegdi Both Károly északbakonyi horizontális

elmozdulásai, valamint Vadász Elemér mecseki áttolódásai.

P á V a i-V a j n a Ferenc és H o r u s i t z k y F e r e n c-nek a Búd li

hegység szerkezetére vonatkozó elgondolásaihoz az eplényi áttoló-

dással új láncszem csatlakozik, A m. kir. Földtani Intézet szak-

üléseinek bevezet eladásában ifj. Lóczy Lajos a „^lagyar föld’'

szerkezetére vonatkozó új elméletet fejtett ki. Ebben az eladásában
felszólította a magyar geológusokat, hordják össze az anyagot
Magyarország hegyszerkezeti ismeretéhez; az eplényi áttolódás is

egy téglával hozzájárult e munkához.
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A DUNÁNTÚLI MIOCÉN.

Irta: Szalai Tibor dr*

A VII. táblával.

A m. kir. Földtani Intézet szakülésein Schréter Zoltán
fögeológus és Horusitzky Ferenc osztálygeológus urak fog-

lalkoztak a hazai miocén lefelé való elhatárolásának illetleg a mio-
cén taglálásánek kérdésével. Következkben az ott elhangzott kérdés

fonalát szövöm tovább.

A Dunántúlon a miocén tenger négy megkülönböztethet terü-

letet árasztott el. Ezek: Az ÉK-i vagy várpalotai terület. A DK-i
vagy mecseki terület. DNy-i vagy budafapusztai terület. Ny-i terü-

let, ide számíthatom az orsziág nyugati miocén elfordulásait. Már
most említem, hogy a tortoniennel és a szarmatával behatóbban
nem foglalkozom. Csak ott említem e képzdményeket, ahol az a

területek elhatárolása szempontjából szükséges.

Az ÉK-i terület: Ennek tárgyalását DNy-i szélének, a Tapolca
medencének ismertetésével kezdem. A m. kir. Földtani Intézet meg-
bízásából e terület térképét 1938-ban reambuláltam. Ekkor Zala-

haláp község ÉNy-i kijáratától mintegy másfél km-re az út mentén
fekv 182.(> m/p-tl Ny-ra 95 m-re kvitásás során felszínre került

anyagban a helvetiennek új elfordulását ismertem fel. E lelhely-

rl 24 fajból, ill. genusból álló faunát gyjtöttem. E fauna anyak-
zete a lajtamész feküjében települ sárgás, kissé agyagos homok. E
képzdmény települési viszonyai és makrofaunája nyomán a középs
miocén alsó részébe osztható. M a j z o n-nak köszönöm a foramini-

ferák meghatározását. Szerinte ezek kifejldése a tortonra utal. Ez a

mikrofauna a nógrádszakáli tortonienbl is elkerült. A foramini-

ferák egyik alakja a Rotalia papillosa Brady var. compressiulusculo

Brady fossilisan csak Nógrádszakállról és Zalahalápról ismeretes.

Valamennyi többi faj élt már a helvetienben, ill. már a helvetien

eltt is. Ezek: Miliolina sp., Polystomella crispa L., NonioHia com-

munis D'Orb., Amphistegina lessoni D’Orb. Ügy látom tehát, ebben

az esetben az a helyzet, hogy a foraminiferák meghatározása nem
visz közelebb a kérdés megoldásához. Amiért is a települési, az s-
földrajzi viszonyok és a makrofauna segítségével határozom meg
e képzdményt.

Schréter (13) megállapítja, hogy a balatonföldvári és a

tapolcai fúrásban észlelt viszonyok hasonlóak. Nevezetesen: mind-

két helyen a mediterrán rétegek alján édesvízi lignittartalmú réte-

gek és eruptív tufák vannak. E mediterrán tag vastagsága a ta-

polcai fúrásban 12.70 m. Evvel a taggal azonosítható az imént tár-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940 április 3-i szak-

ülésén.
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>íyalt zalahalápi képzdmény. Nevezetesen: a tai)olcai fúrás szóban

lev szintjébl (184—llMi.TO in) való foraininiferák a zalahalápi

akna 4.40—4.00 in inélyséííébl származó foraniiniferák hasonlósá-

ííot mutatnak. A tapolcai fúrás most említett üledékeit T e l e {í d i

Koth Károly (18) is helvétnek veszi a lialatonföldvári fúrás

liasonló üledékeivel együtt. E felfogást az lijabb adatok megersítik.

Következkben egy kvarckonglomerátról szólok. Ez a konglo-

merát legömbölyített kvarekavicsokliól áll. A kvarekavicsok köt-
anyaga is kovasavas an.vag. Legtömegesebb elfordulása a Vendek-

hegy I)-i oldalán a Szentkút felírás „S” betjének területén lát-

ható. Hatalmas tönkök fekszenek itt látszólag a fdolomitra tele-

pülve. Van köztük másfél m átmérj is. Számuk kb. 350. Helyze-

tüklK)l é^s a tlük D-re kis távolságra fekv lajtamész dlé‘si viszo-

nyaiból ítélve arra gondolok, hogy ezek a lajtamész fcküjében, ill.

a lajtamész közé tefepülbetnek.

Apró mogyoró nagyságii kvarc kavicsok a balatonföldvári

fxirás fels mediterránnak határozott rétegeibl is elkeiáUtek.

Id. Lóczy ((). p. 237.) írja Böckh d. nyomán: hogy Kolontár és

Devecser között konglomerát és kavics a lajtamésszel együtt több

helyen elfordul. A vendekhegyi kvarc konglomerátot ezekkel a

konglomerátokkal vélem azonosítani. A Vendekliegyen találtam egy
kvarckonglomerátot, ennek kötanyaga meszes, Ostrea cserép lát-

ható benne. Ezt az adatot is megemlítem, minthogy ez bizonyos

fokig megersíti a konglomerát fels mediterrán korát. Eppigy a

következ adat is: Halastópusztától Ny-ra, körülbelül 3/4 km-re k-
rakás látható. Itt a vendekhegyi kvarckonglomerát darabjai mellett

egy más megjelenés, kevésbbé tömött kvarckonglomerátot is talál-

tam. Ez tele van kövülettel. Conus sp., Cerithium sp. Lucina sp.

látható benne. Semmisem mond ellent annak, hogy e kvarckonglo-

merátot fels mediterrán korúnak tekintsük. Negatív bizonyítékok

is e felfogáshoz vezetnek. Ugyanis a tapolcai medence pannon
korú kvarckonglomerátjai nem olyan összeállók, mint ez. IMég azt

említem, hogy e konglomerát a bejárt terület több pontján fosz-

lányokban elfordul. Megtaláltam nyomait Ódörögpusztán a Viszlói

erdben. Halastópuszta körül, Gátveretidüln, Billegepusztán, Irtás-

pusztától D-re.

A zalahalápi helvetien és a fedjébe települ kvarekonglome-
rát ismertetése után a várpalotai helvetienrl emlékezem meg. Ez
a képzdmény 400—450 m vastag homokos, meszes, tengeri üledék-

csoportból áll. Korát Telegdi Roth (18) állapította meg, a belle
származó faunát 1926-ban én ismertettem (16). Foraniiniferák, Co-

elenteráták, Crinoideák, Vermesek, Bryozoa-k, kagylók, csigák,

Scaphopoda-k, rákok és halak kerültek innen el. A közölt fajok szá-

ma: .755. Üjabban 36 fajt határoztam meg. Evvel a várpalotai fajok

száma 237-re emelkedett. Az újabban meghatározott fajok, épúgy, mint
a már közöltek is, részben .a M. Nemzeti Múzeum, részben pedig a

M. kir. Földtani Intézet tulajdonában vannak. A most meghatározott

#
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fajok a következk: Nucula nov. sp.; Arca lactea; Loripes dentatus

Defr; Chione (Clausinella) pLicato-vindobonensis nov. sp; Tellina

planata; Corbula carinata L; Corbula revoluta Brocc; Cr/issatella

(Crassineila) concentrica üuj nov. var. transdanubioa; Dientomo-
ch'dus decussatus Defrance; Nassa (Arcularia) dujardini; Nassca

salinensis Tournouer; Fissurella clypeata Grat; Natica (Neverita)

olla M. de Ser.; V et metus intortus Lmu.; Fouiniides (Ptychopota-

mides) papaveraceus Hasi; Pirenella biseriata Friedb; Pirenella

bicincta Br.; Pirenella bicincta var. niitralis Eichw.; Pirenella

moravica Horn.; Chenopus paspelicana Phil.; Pyrida geometra Bor-

son; Pyrula reticulata; Pyrida condita Brong; Buceinnm mutabde
L; Murex aquiianicus Grat; Marginella miliacea Lk.; Terebra

fnscata; Pleurotoma interrupta Brocc; llingicula auriculata Me-
nard; Ringicula strinta Phd; Euihria interniedia Mlcht var. minor
Friedb.; Tuba bearnensis; Turris (Genota) ra?nosa Bast; Cytheraf;

Petricola lithophaga Retzius.

Ehhez a területhez tartozik a Szentendre—Visegrádi hegység
lielvetienje is. Az innen származó fajok Wein G y. (21) szerint

közeli rokonságban állanak a várpalotai helvetien fajaival.

Az ÉK-i területen helveti emeletbe tartozó üledékeket még
Herend vidékén ismerünk. Ezekkel most nem foglalkozom.

Mecsek vidéke: Amíg a várpalotai miocén legmélyebb részé-

rl hatái-ozottan megállapítható annak helvéciai kora, addig a me-
cseki neogén alsó tagozatáról ugyanezt nem mondhatjuk el. A me-
cseki neogén alsó tagozatát több szerz a burdigálienho sorozza.

Vadász (19) szerint e képzdmény kora fannisztikai alapon nem
rögzíthet, a települési és az sföldrajzi viszonyok tekintetbevétele

alapján azonban ezeket inkább a helvéciai emeletbe sorozhatónak

tartja.

A mecseki és a várpalotai területek faunája is különbözik

egymástól. S transz (14) a mecseki bolvetienbl negyven mol-

luszka fajt határozott meg. Ezek közül csak 12 került el Vár-

l)alotáról is. Közös fajok:

Arca diluvii Lk.; Cardium tnronicnni May; Venus nndfila-

wella Lk.; Teliina planata L.; Corbida carinata Dnj.; Corbula gibba

Olivi; Natica niillepunctata Lk; Tnrritella vennicularis Br.; Turri-

tella archimedis Brong.; Pyrida condita Brong.; Ancillaria glandi-

fonnis Lk.; Terebra (Acus) hungarica Halaváts.

Ezek a helvéciai emelet legközönségesebb fajai. E két terület

faunájának különbözsége jól értelmezhet, ha feltételezzük,

hogy ekkor Bakony-vidéke és íMecsek-vidékc között szárazföldi

küszöb állott. A küszöb jelenlétét igazolja az is, hogy amíg Vár-

])alotáról 5 borcális alak (Chenepus alatus, Pyrida geometra, Ancilla

obsoleta, Drillia obeliscus, Ringicula auriciihaia, került el, addig a

mecseki belvétienbl csak egy (a Solecurtus caiididiis). Azok a fajok

tehát, melyek a belvetienben jutottak a boreális területekrl a bécsi

medencén keresztül Várpalota-vidékére, innen iNlecsok-vidékére nem
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juthattak cl, mert közben állt a küszöb. A tengeri üledékeknek az

említett területek szeííélyt'n a fúrások nyomán mefíállapítható ki-

ékelödése is a küszöbök jelenlétére utal. Me<í kell azonban azt is

jefíyoznem, hoííy a Terebra (Acus) hunííariea Halaváts külön

fifíyelmet érdemel, minthofíy ez a faj csak Mecsek-vidékéröl és

Várpalotáról került el. Jelzi tehát azt, hofíy e két terület idnként
kapcsolatban állott eííymással.

liudafapuszta vidéke: Erre vonatkozó adatokat a Magyar Olaj-

ipar K. T. fúrásai szolgáltattak. Az 1. sz. fúrás 1545—17(J4 m-ig a

szarmata és a törtön rétegeket, a II. sz, fúrás 1523—1801 in ig a
szarmatát, a VII. sz. fúrás 1473.75—1542.5 m mélységben a miocén

rétegeket harántolta.

„Ha a szarmata rétegek meg is vannak a budafapusztai bol-

tozat belsejében, — írja Papp S. (11. — p. 233—234) —
,

azok

kifejldése eltér a Mecsekben és a Balaton Ny-i vidékétl É-ra

ismeretes Cerithiuinos meszes kifejldéstl és inkább a Radoboj
vidéki márgás kifejldéshez hasonló." — Ez a terület tehát Papp
S. nyomán különíthet el a Dunántúl többi miocén-területétl.

A Dunántúl njjugoti része: A Keleti Alpok K-i szegélyének

miocénje tartozik ide. Ez a terület a bécsi medencéhez kapcsolódik.

E felfogást legutóbb Meznerics (9) is kifejezi, amikor megálla-

pítja, hogy a stájer medence helvetienje az ottnangi slírhez áll leg-

közelebb, Megállapítása, amint majd látjuk, adódik a szerkezeti

viszonyokból is.

Dunántúlon a helvetienben bekövetkez transgresszió össíi-

hangban áll más területek hasonló viszonyaival. Nevezetesen, a

nagy helveti transzgresszió a boreális területet egybekapcsolja a

mediterrán területtel. (4. p, 47—48.) Ez az egybekapcsolás magya-
rázza, hogy amig az oligocénben és az idsebb miocénben a boreá-

lis és a mediterrán terület faunaképe jelentékenyen különbözik,

addig a helvetienben a faunaképek különbözsége csökken.

Nyilvánvaló, hogy a fajok D-re vándorlása nem csupán a

fauna területek összekapcsolásával magyarázható, hanem egyébbe!

is. Nevezetesen, ekkor a stájer kéregmozgás után Lurázia Staub
szerint É-abbra feküdt, mint korábban a miocén elején. A h-
mérsékleti változásoknak is szerepe volt tehát az oligocén boreális

alakok D-re való vándorlásában. Ezek nz alakok megmaradtak
í'oltaképen azon a kUmán, ahol korábban éltek, korábbi életterüle-

tük azonban É-abbra jutott.

A szárazföldi teknsök hasonló vándorlására egyik miin-

kámban (17) már rámutattam. Látnivaló ebbl, hogy a küls ténye-

zk változása a különlözö közegben él és különböz fejldési
fokon álló éllényekre hasonló hatással lehet.

A vándorlások megnehezítik az azonos korokban kialakult

képzdmények párhuzamosítását.
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Még rámutatok, hogy az olaszországi helvéeiai fauna genusai-

nak valamivel több, mint 60 %-a még ma is él a Földközi-tengerben.

(4. p. 61.) Ugyanekkor azonban a Ny. Franciaországi miocénben
jóval kisebb a mai földközitengeri alakok száma. Ny. Francia-

országban a helvetienben megjelenik sok boreális alak. Ezek az ala-

kok az olasz helvetienben hiányoznak. Hasonló a helyzet a Dunán-
túlon, ahol alig van boreális alak a helvetienben és számuk akkor
is, ha a fiatalabb miocénben megjelen boreális alakokat is hozzá-

adjuk, csak íí-re emelkedik. A Dunántiil fiatalabb helvetien-

jének boreális alakjai: Pectunculus mimaculatus, Luciua boreális,

Dentalium badense, Turritella subangulata, Pyrula gcometi’a, Uan-
cellaria varicosa. Ugyanekkor azonban a Dunántúlon az Olasz

helvetien és a mai Földközi-tenger alakjai jelentékeny számban
mutatkoznak. így pl. a várpalotai csiga fauna genusainak 60 %-a,

fajainak pedig 19 %-a él a Földközi-tengerben. Kitnik, hogy a

Dunántúl helvéeiai faunája közelebb áll az olasz, mint a nyugat-

franciaországi helvetienhez, jeléül annak, hogy közelebbi éghajlati

és sföldrajzi kapcsolatokról van itt szó.

A területek elkülönültsége, a faunák különbözsége, valamint
az üledékek kiékelödése segítségével megállapítható. Most arra

igyekszem feleletet adni: miért különültek el ezek a területek és

miért csak a helvetienben jelenik meg a Dunántúlon, ill legalább

is a Dunántiil ÉK-i területén a miocén?

Az auversien korban bekövetkez kéregmozgás utolsó fázisa

Ferenczi (2.) szerint a Vörösvári—Nagykovácsi medencerészletet

gáttal zárja el a dorogi medeneerésztöl. Ez a gát jelentékeny kü-

lönbséget okoz az auversien végén bekövetkez újabb süllyedés

termékei között. Nevezetesen a Középhegység Ny-i részén a dörög

—

tatabányai tipusú eocén tenger tovább él a Vértesben, a Bakony-
ban, a Buda-vidéki priabonien tenger pedig az Erdélyi eocén ten-

gerrel kerül kapcsolatba. A piréni kéregmozgás hívta életre a gá-

tat, mely aztán többé-kevésbbé a helvetienig fennmaradt és elzárta

területünket.

Ez a gát szolgáltatta a hárshegyi homokk anyagát. INIivel

ez a gát hosszú idn keresztül fennmaradt, könnyen magyarázható
a hárshegyi homokk különböz szintekben való eljövetele. A fel-

emelkedett hegyhátról elször a triász üledékek inisztultak le, a

könnyen pusztuló anyag nagyobb része nyom nélkül eltnt. Evvel

magyarázható, hogy a hárshegyi homokk csak a priabonien után

jelenik meg. Majd késbb az alaphegység magasra jutott félig

kristályos és kristályos kzetei denudálódtak. Ez utóbbiakból kelet-

kezett a hárshegyi homokk.
Azért mondom, hogy a gát többé-kevésbbé maradt fenn, ni'^rt

az oligocén tenger behatol a Dunántúh-a; e kor második felében

bekövetkez általános kiemelkedés idejében azonban újból kiemel-

kedik e terület. Az ilymódon megersödött hegyhátat a stájer ké-
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refíinozfíás synorofíén süllyodése szünteti meg. Ugyanekkor a ^le-

esekben is synorogén süllyedés lép fel és ott is megjelenik a mio-

cén. (19. p. 1Ü9.).

A helvc'ciai tenger a várpalotai területre ÉK-felöl transgredúl.

E transgressiós irányra Tel égd i Kóth K. (18) hívja tel a fi-

gyelmet, amikor megállapítja, hogy amig a várpalotai helvetien

több 100 m vastag, addig a tapolcai, balatonföldvári helvetien

csak csekély vastagságot ér el.

Ugyanekkor iNIecsek-vidékére K-felöl transgredál a miocén.

A K-fek")l való transgrcssió mellett szól Stransz (14) megfigye-

lése is. Szei'inte t. i. a mecseki mediterránra jellemz fajok a

Krassószörény hegységhon is megvannak.

A mecseki terület Ny-i szélét az inkei fúrás tárja fel, ez

1446—2140 m mélységben harántolja a helvetient; É-i szélét a kurdi

fúrás, ez 292.9—342.14 m mélységben a szarmata rétegeket, 342.14

—

623.3 m-ben a fels mediterránt harántolja; K-i irányban a bajai

fúrás, ez 1316—1369.2 m mélységben harántolja a fels mediterránt.

E területhez tartozik még a Báni-hegység helvotienje is. (15)

xV várpalotai területet kitölt miocén részgeosynklinális,

tengerbarázda* Ny-i határán a dunántúli küszöh áll. E küszöböt

id. Lóczy (7) ismeri fel, amikor a következket állapítja meg:

„Pinka és Sztrem folyó mellett. Szombathelytl .Ny-ra, a Rába és

a Mura között Németéxjváron, Dobrán és Fels-Lendván kicsiny

paleozói rétegekbl álló hegyrögök ülnek a pliocén rétegek között.

Mindezeknek összeköt vonala Kszeg—Rohonci hegytömegtl sza-

bályosan görbül ívben, a ^larburg-vidéki Bacher hegységhez ve-

zet át. Ez az elsüllyedt hegjTv választja el a gráci harmadkori öhlöt

a dunántúli egykori halomvidéktl, mintegy különálló medencévé
alakítva azt.” — E tengerbarázda D-i ill. DK-i határa Pávai (12)

szerint Balatonfkajárnál vagy Polgárdinál, Ürhidánál, és a Velen-

cei-hegység területén ma is látható kristályos si hegység mentén
vonható meg.

Ez a tengerharázda ÉK-felé Ungvárig, tovább DK-felé az Iza

völgyéig követhet. Innen tovább D-felé V o i t e s t i (20) szerint a

Bihar-hegycsoport mentén követjük nyomon e tengert. Ez az Erdé-
lyi Érchegység D-i szélén át behatol az Erdélyi medencébe, az Al-

duna vidékén keresztül éri el a Kárpátok küls szélét. A tenger
részben innen D-fell tört be a magyar medencébe, részben pedig
A n d r u s o V (1) szerint a bécsi medencébl a myjavai dombvidé-
ken és a közép Vág-völgyén keresztül éri el a kárpáti medencét. —

* A geoszinklinális kifejezést Haug, Schuchert értelmében
használom. Tengerbarázdának azért nevezem, minthogy ez megjelöli,

hogy itt viszonylag keskeny tengerrel borított területrl van szó.

A tengerbarázda kifejezést a francia irodalomból veszem.
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Látjuk tehát, hogy medencénkbe két irányból érkezik a tenger.

Ennélfogva ez a terület az északi, a nyugati és déli faunáknak
érintkezési helye. A Dunántúli faunának az olaszországi faunával

való nagy fokú egyezése amellett szól, hogy a déli befolyás ertel-

jesebb volt.

Itt meg kell még id. N o s z k y J. (10) nevét említenem, mint-

hogy ö volt az els, aki e tengerág, Vepor és a Nagy Magyar Alföld

között húzódó szakaszára felhívta a figyelmet.

A fiatal stájer kéregmozgásnak is jelents szerepe van a

Dunántúl szerkezeti viszonyainak kialakításában, amint az a követ-

kez adatokból is kitnik:
A miocénkori Vendekhegyi sth. kvarckonglomerátok, épúgy

mint id. L ó c z y (6, p. 237—346) által tanulmányozott kavicsok

arra utalnak, hogy a Dunántúlon az eocén utáni idkben területek

emelkedtek ki, majd pedig megindult a magasba jutott területek

letárolása. A konglonierátok kavics anyaga a letarolási termék.

A kavics anyagot összecementáló kovasavas anyag pedig a kova-

savas hévforrások terméke. E hévforrások törések mentén jutottak

a felszínre. Nyilvánvaló tehát, hogy a szóhanforgó területek magasba
emelkedésével kapcsolatban törések is keletkeztek. így tehát az

esetleg fképen epirogenetikus kiemelkedést orogenetikus jelenség

követte.

A Dunántúlon található konglomerátok keletkezése az eocén

után indult meg. Vannak ugyanis területek, ahol a kavicsok közt

Nummulina mészk legömbölyített darabjai is megtalálhatók.

A szápári Clavulina Szabói-t tartalmazó agyagmárga rétegek fed-
jében diszkordánsan lignitképzdmény települ. Ebbl É h i k az

Anthracotherium valdense szapárense-t írja le. És megállapítja,

hogy ez fiatalabb tipusú, mint az A. magnum. Mivel ebbl isme-

retlen a konglomerát, annak kialakulása — a lignit kialakulása után
— tehát csak az oligocén után indult meg. Továbbá megállapítható,

hogy mivel a tapolcai medence helvetienjébl nem kerültek el
ezek a konglomerátok, a lajtamészkbl azonban már ismeretes a
konglomerát; a konglomerátok kialakulása a helvetien utáni idre
tehet.

Id. Lóczy (6.p. 146.) munkájából tudjuk, hogy a lajtamészbe

ill. annak feküjébe sokkal kevesebb kavics települ, mint a Nagy-
bakony fennsíkjára. Ez utóbbi kavicsok Lóczy szerint már
szarmata korúak, nyilvánvaló, hogy a letárolás mértéke a helvetien

végén, a tortonien kezdetén kisebb volt, mint késbb, a letarolt

terület tehát csak a tortonien eltt kezdett kiemelkedni.

E kavicsok keletkezését kutatva id. Lóczy megállapítja,

hogy a mediterránban a Dunántúlon magashegység állott. A kat'i-

csoki réteginni helyzetébl arra következtetek, hogy ez a hegység

a fiatol stájer kéregmozgás hatására emelkedett ki. E termékek

azonos idben való tömeges megjelenésére tehát valamely földterü-

let kiemelkedési idejét meghatározza.
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Véleményem osszhanfíbau áll Köbér (5) mefíállapításával

is. Szerinte ugyanis a Keleti Alpesekben a föáttolódások a belvet

után, a törtön eltt, ill. a tortonban játszódtak le. A magyar köz-

Ihíiis tömeg Ny-i része a Keleti Alpesekbez simul. Ebbl is követ-

kezik, bogy a szomszédos területek szerkezeti változásai hatással

vannak a közbens tömegre is. E batások contrecoups szer jelen-

ségként mutatkoznak.

Hogy a belvetien után ez a terület jelents mozgásokat szen-

vedett az kitnik abból is, ba a fúrások által batárolt miocén kép-

zdményeket a felszínen látbató, velük azonos szintbe tartozókkal

összebasoidítjuk. Példaképpen basonlítsuk össze a tapolcai fúrás

belvetienjét a zalabalápival. A tapolcai —59 t. sz. alatti magasság-
ban, míg a zalabalápi kb. 182.6 m t. sz.. f. magasságban fekszik.

A zalabalápi és a tapolcai azonos kifejlödés képzdmények ugró-

magassága: 241 m. Egy szintbe tartozó, egymástól csekély távol-

ságra fekv kéi)zdményekrl van itt szó, a tengerszín feletti ma-
gassága e Ivét képzdménynek azok kialakulási idejében azonos

kellett, bogy legyen. Ezek a tengerszintbez való mai belyzetükl)e

tebát a belvetien után jutottak. — E .szempontból figyelemre méltók

.Tanosebek (3) megállapításai. Kimutatja, bogy a brennbergi

dombvidéken 350 m ugrómagasságot megbaladó vetdés is van.

A fedbe települ törtön és fiatalabb rétegek szerkezete a belvetien

szerkezetétl különbözik. Nyilvánvaló tebát, bogy a belvetien emlí-

tett szerkezete a törtön üledékek lerakódása eltt alakult ki.

Nyilvánvalóan a szerkezeti változásokkal áll kapcsolatban a

dunántúli biotopok kialakulása épúgy, mint az is, bogy a miocén
csak a belvetienben jelenik meg e területen.

Ezek az adatok arra mutatnak, bogy semmiesetre sem egy-

veret süllyedéses medence a Dunántúl, banem amint azt már
Pávai-Vaj na Ferenc (12) is hangsúlyozta: régi begység-

pászták és köztük fekv sedimentációs területek színhelye.

„Az Alföld és a Pannonföld helyén — írja Lóczy (8) — a

paleozóikus és mezozóikus korszakban zónális elrendezödésü hegy-

tömegek és tengervályuk váltakoztak egymással.”

A Dunántúl most említett pásztás szerkezete tehát már a

mezozóos idben is kifejezésre jut.
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Szálúi Tibor rlr: A kAfpáti Medence alsó és középsó miocén kori tengerének vddatos ábrázolAsa.

JKLMAGYARAZAT. - ZEICHRNERKI.Ani'NG.

/
I l. Ferenczi Által megjelölt a Nag>'kavAcsi-PilisTörö>vArí és a Dorogi medencét
I

Dunántúli contrecoiipok ctvAlasziö gAt.

2. Id. Lóczy állal rellételczctt hegység.

I

1. Die von Ferenczi erkannte dns NugykovAcsMillsvörösvArcr Becken vöm
!
Contrecoups des DunAutuls Doroger Bocken trennende Srhwelle.

,

2. Von Lóczy Sen. vornusgesetztes Gcbirge.

Fúrások, melyek n miocént liarAnloKAk. '

Tiefbolirungen, die dns Miozlin ilhcrquerten.

/

I Fúrások, melyek a nílocéni nem harAntolták. de uz alaphegységel elérték

I Tlcfbohriingen, die das Miozán nicht überquerten, aber das Grundgebirge erriclit habon.

1 A miocén tenger teltélelczett hatAra

( Die vorausgesetzte Qrenze des Mlozünmceres

!

A miocén tenger liatAra.

Die Grenze des Mlozünmceres.

I

A miocén tenger.

Dos Miozönmeor.

A fúrások a kvetkez mélységekben liarántolták n miocén rétegeket:

Die TiefbohruDgen ilberquerten In folgendeo Tieten die Miozánschiehten

'

Baja-

Balatontöldvdr:

Budupest

Bükkszék
Debrecen

Halduszoboszlót

Inke:

LIspe:

Miskolc:

Pestszenterzsébet

:

Tárd:

Tapolca;

1316.0—13fi9-2m F M
76.02- IHl.l7m Sz

181.17—228.21 T
228 21—285 59 H

17.1—352.4 TH
17,110—116,0 AM

1316.8- 1347 1 Sz

1347.1- 147205 FM
1472,05-1532.6 AM
1423.72—1444.1 Sz

M46.Ü—2J400 H
1545 0-1764.0 Sz+T
49.0—62.9 Sz
62.9-131.85 FM

131.86-163,44 AM
3.45 -^0.5 Sz

40,5-1 b7.8 FM
1 25 799.85 H
27.0—790 Sz

79.0— 184.0 T
184.U— 196.70 H

Sz = Snrmaticn, T = Tortonlen, H = Helvetien, FM = rolsómediterrán (obe.'cs Mediterrán), AM =* alsó
mediterrán (unieres Medilorraii).

OsszeAlKlotta Lóczy-Papp „Magyarország geológiai térképé", mélyfúrási adairk. továbbá Andrusov D. és
P. Vollesti I. térképei és saját felvételei alapján dr Szulai Tibor egyetemi ningántunár.

Zusammcngcstelll aus den Dalén dér .Gcologiciil map of Hungary'", dér Tíefbobrungen, feroer auf Grund
dér Karién von Ü. Andrusov und I. P.-Voitesil und dér elgcnen geologisihen Aufnahmen von Dozenten Dr. T. Szolul.



U>y



Könyv ismortetósek. 195

lat kiadása sz.ázéves fönnállásának emlékóre. Egyetemi nyomda.

Budapest 1931).

Jó ismeretterjeszt míivet írni nehéz feladat. A gondatlanul

vagy hiányos szaktudással ö.sszeütölt munkák hamis beállításai,

tárgyi tévedései már sok tévhitet vittek a köztudatba, melyek ki-

irtására aztán százszor több id és fáradság kellett. A képzett és

alapos szakember viszont gyakran rossz eladó. Vannak hírhedt

„tankönyvek”, melyek nehezen átrágható mesebeli ká.sahcgyként

merednek egyik-másik tudományág- kapujában az érdeldödö felé.

A tényleg jó tanítókönyvek az irodalmi stílus követelményeihez

igazodnak, hogy élvezhetk legyenek, világos logikájuk s a terje-

delem helyes beosztása révén könnyen elsajátítható ismereteket

adnak.

A fentnevezett munka teljesen megfelel feladatának, erre ele-

gend biztosíték a szerzk tudományos hírneve s a m kiállításának

gazdagsága is.

M a u r i t z Béla: A Föld fclcpifcse cs anyaga. A földkérget

átalakító erk és azok tevékenységének eredményei. (1—178 o.)i Az
els részben megismerjük a Föld bels szerkezetét, a szilárd kéreg

kzeteit s a fbb kzetalkotó ásványokat. A második rész a föld-

kérget átalakító erkkel s a létrehozott hegyszerkezeti formákkal
foglalkozik. A legújjibb külföldi iiodalom felhasználásával össze-

állított anyag számos, magyarul eddig még ki sem nyomtatott

részt tartalmaz. Különös figyelmet érdemelnek: az eruptív tömegek
alakjai (25. o.), a magma kikristályosodása (39. o.), a differenciá-

lódás (67. o.), a hegyképzdési elméletek felsorolása (136. o.). A szö-

vegábrák egyrésze ^1 a u r i t z professzor volt tanítványainak fény-

képfelvétele hazai példákról; ezek között több akad, mely kivitele

s tárgya alapján bármely külföldi tankönj^ díszére válhatna.

A fejezet egyedüli hiánya, hogy egyes részeket — valószí-

nleg a terjedelem korlátozásaihoz igazodva — röviden tárgyal

pld. szénliidrogének (109—110. o.l, exogén erk (170—180. o.). Szabó
József Geológiájának megjelenése óta majdnem hatvan év telt el.

Magyarnyelv korszer ásvány- és kzettani könyvünk nincsen, így
ez a munka hézagpótlólag szolgál, különösen ha a szerz a most
elhagyott vagy csak futólag érintett részek hozzáfzésével késbb
teljes összefoglalással fogja gazdagítani az irodalmat.

Ballenegger Róbert: A termföld. (179—220. o.) Szerz
a talaj szerkezetét s a talajképzdés nagy csoportjait régebbi mun-
káiból már ismeretes elvek szerint ismerteti, könnyen érthet, vil'á-

gos fejtegetésekben. Kár, hogy nem közli Magyarország áttekinthet

talajtérképét is.

Koch Sándor: Magyarország legjelentsebb bányahelyei
és ásványelfordulásai. (221—236. o.) Koch hazánk ásványlel-
helyeit keletkezésük szerint csoportosítva sorolja fel s egyenként
sorra veszi fbb ásványaikat. A tömör összefoglalást a magyar
bányászat i’övidre fogott története egészíti ki.
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Kéz Andor: A tenger (237—387. o.). A régebbi korok ten-

gereinek romboló és épít hatásával foglalkozó geológusnak ismerni

kell a jelen tengereit is, hogy analógiák alapján következtethessen

a múltra. Mi magyarok sajnos ritkán jutva ehhez a lehetséghez,

javarészt csak elméleti ismeretekre támaszkodunk. Ezért hasznos

Kéz oceánográfiája a földtan és slénytan mveli számára is.

A tengerfenék üledékeinek felsorolása (260. o.) fáeiestanul-

mányokhoz nyvijt útmutatást; a víz só- és gáztartalmát, hmérsék-
letét (268—297. o.), valamint a tengeráramlásokat (356—387. o.) be-

hatóan leíró fejezetek termékenyítleg hatnak paleo-faunisztíkiai

fejtegetésekhez. A világtengerek eloszlása (238. o.) s a hipszografi-

kus görbe (248. o.) az általános földtan tárgykörével is közös téma.

Jaskó Sándor dr.

Geologischer Führer durch dns Tertiar- und Vulkanland des

steierischen Beckens.

Von Winkler Hermádén, A.

Sammlung geologischer Führer, Bd. 36. 1939. Berlin, Born-
traeger. Vili. 209 oldal, 3 tábla, 28 ábra. KM. 12.

—

A Sammlung geologischer Führer sorozat ismét olyan kötettel

bvült, amely nálunk is méltán tarthat számot érdekldésre. Hiszen

e könyv tárgya, a Stájer-medence, geológiai kezdete a Magyar-
medencének s peremi helyzetben és kezdeti állapotban mutatja azo-

kat a hegyszerkezeti, üledékképzdési és vulkánológiai jelensége-

ket, amelyek a Magyar-medencét kialakították. AzonbTn e mü — a

sorozat hagyományaihoz híven — olyan stílusban készült, hogy a

geológuson és geomorfológuson kívül a nem szakképzett természst-

barát is haszonnal olvashatja és így a magyar kiránduló is, akinek

régóta kedves helye Gleichenberg s a töhbi, e mben részletezett

vidék.

A könyv els harmada általában ismerteti a S ájer-medencc

geológiáját. A Keleti Alpok Grác-.vidéki virgációjában, az ÉK-
csapású Gleinalp-Weehsel és a DK-csapású Koralp kristéilyos vonu-

latai közt a miocén elején kezd besüllyedni a Stéijer medence. Ezt

két részre osztja a Sausal paleozóos küszöbje: a kisebb, idsebb
Nyugatstájer- és a nagyobb, fiatalabb Kelctstájer medencerészre.

A süllyedés a nyugati medencében, annak is a déli részén kezddött.

HNy-on, a Radel hg-ben található tehát a legidsebb üledék, a he-

lyenként 1000 m vastag burdigáliaikorú durva vadpatak-kavics

(Radel-kavics). Erre a Koralpokból származó fluviális kavicsból

és felette a már helvétkorú, limnikus homok-, agyag- és széntelc-

pekbl álló EibisAvaldi rétegek következnek. Végül c medencerész

E-i felében és tovább K és DK felé, meg a Windische Büheln-lx?n

is, tortonkorú tengeri agyagos-homokos, grundi fáciesü ,.floriáni

rétegek”, ill. slir, lajtamészk és kvarcdús lajtakonglomerát talál-
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hatók. Délen a Possruck peremein viszont már a helvéeiai korban is

tentíeri üledékek, kövületszefíény ílisfáciesü márjíák és homokok,

felettük pedifí a fíráei paleozoikumból .származó mészködús arn-

felsi koiifílomerátok és koralpi kristályos anyajíú (Kreuzheríí stb.)

kavicsok rakódtak le. — A Keletstájer medencében ez idsebb mi-

octn üledékeket na{íyrész.t fiatalabb kéi)zdmények takarják, csak

az KK-i peremen, Friedberfí és Pinkaf vidékén kerülnek felszínre

a helvéeiai („sinnersdorfi”) koiiíílomerátok. A szarmatában a brak-

kossá vált tender l)Ny-on visszahúzódott, ÉK-en elrehatolt és iííy

ennek üledékei uralkodnak a Keletstájer medence déli felén. A mé-

lyebb szarmata uralkodóan iszapos üledékeit Mureck és (jlleiehen-

berfí vidékén egy Karinthiából ered folyó deltakavicsai váltják

fel. A magasabb szarmata fleg homokokból, agyagokból és szenes

betelepülésekbl áll. ^linthogy a süllyedés továbbra is ÉK felé to-

lódott, a mélyebb i)liocén („pannon”) a medence É-i és K-i részén

uralkodik. Kifejldése tiilnyomóan kavicsos, K felé bomokosabb,

legkeleten, a magyar határ közelében a mélyebb szintekben agya-

gos, Bécsi-mcdencebeli fáciesre emlékeztet. Keleten a finomabb
üledékek közt nélu'my sfolyó kavicsos sávjai is elkülöníthetk:

Kapfensteini, Tábor és Ezüsthegyi folyók, amelyek folytatását

részben a Kisalföld déli öblében e sorok írója mutatta ki. A közép-

pliocéntl kezdve a Stájer medence is teljesen szárazzá vált és ural-

kodóan emelked irányzatú. A legidsebb folyóterrasz (500—(500 m
magasságban a Stradner Kogel-en) középoligocén- (daciai-) korú.

A felsplioeén és negyedkori terraszok pontosabb korhatározása ed-

dig itt sem volt lehetséges. Ezek már a mai folyók mentén és tiil-

nyomóan egyoldahian helyezkednek cl, jelölve a folyók oldalas el-

tolódását, éppúgy, mint a Kisalföldön. Szerz, mint ismeretes, a

peremi hegységek magas térszineit is aránylag fiatalnak, legfel-

jebb mélyebb-pliocénkorúnak tekinti, st a 700—1000 m-es „Vor-

stufe”-t középpliocénnek. — A Stájer vulkánosság 3 féle: a déli ha-

tárvidéken, a Bacher és Possruek közti gyrdési övben pacifikus

jelleg, alsómiocén lakkolTtos dacitintruziók találhatók, Gleichen-

berg vidékén középmiocén, atlanti-pacifikus átmeneti jelleg tra-

chitos-trachiandesites kitörések, végül a Keletstájer medencében
nagy területen 40 ponton elszórva — éppúgy, mint a Kisalföldön —
kb. legfelsöpontusi, atlanti tipusii „bazaltos” (nefelinbazanites, ne-

felinites) erupciók különböztethetk meg.
A könyv további részei a részletesen kidolgozott kirándulási

tervezeteket tartalmazzák. A Nyugatstájer medencére, fleg ennek
idsebb miocénjére 5-6 nap, a Keletstájer vulkánosságára és esetleg

egy wechseli tájékozódásra szintén 5-6 napos terv jut. A kirándu-
lási tervek változatosak, minden napra esik bven geológiai rész-

letérdekesség, földtani áttekintés és természeti szépség.

Valóban autentikus m ez a zsebkönvv. A Stájer medence
modern geológiai felvétele és vonatkozó bséges tudományos iro-

dalma fleg a nálunk is jól ismert szerznek 25 éves sokoldalú és
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pontos munkája. Jelen m ennek mintegy összefoglalását adja a

legérdekesebb pontok kidomborításával. Belle a geológus, geomor-

fológus és természetbarát egyaránt élvezettel ismerheti meg azt a

széles látókör szintézist, amelybe sikerült a szerznek logikus ge-

netikai egységként egybekapcsolni az Alpok keleti végzdésének
rétegtanát, üledékképzdési és korrelál lehordási viszonyait, morfo-

lógiáját, hegyszerkezetét és vulkanológiáját. Az Ízlésesen kiállított

könyv használhatóságát könnyen áttekinthet térképek, szelvények,

fényképek, betsoros mutatók és irodalmi felsorolás is elsegíti.

Szádeczky-Kardoss Elemér.

IV. TÁRSULATI ÜGYEK.

A) Szakülési jegyzkönyvek.

5. Jegyzkönyv

a Magyarhoni Földtani Társnlat 1940. április hó 17-én tartott

felolvasó ülésérl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:
Baumerth Ede, Baumerth Edéné, Balogh Györgyike, Bartkó Lajos
Bernáth Jenné, Bíró N., Bogsch László, Böhm Ferenc. Déry József,

báró Dóczy Lajos, Erd Valéria, Farbaky Gyuláné, Fekete Zoltán,
Fekete Zoltánná, Gályi István, Görgényi András, Horusitzky Ferenc,
Horusitzky Henrik, Jugovics Lajos, Kiss László, Kiss Lászlóné, Knl-
hay Gyula, Leskó Béla, Lukács Nándor, Mátyás Lajos, Mendele István,

Mikulik Gábor, Muraközy Béla, Pappné Balogh Margit, Pávai Vájná
Feren, Peja Gyz, Pörgés Richard, Rákos Lajos. Reichart Gábor,

Reiner József, Rejt Ármin, Scmidt Eligius, Schmidt Lajos, Szabadi
János, Szigethy Miklós, Szurovy Géza, Tregele Kálmán, Vigh Gyula,

Vitális István, Vitális Sándor, Vitális Sándorné, Vizer Vilmos, Zsivny
Viktor társulati tagok és számos vendég.

a) Papp Károly elnök a következ beszéddel nyitja meg az

ülést:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Magyarhoni Földtani Társulat fönnállásánek 90-ik évében

Vitális István dr. egytemi tanár iir méltsága, a magyar bánya-

geológusok legtiszteltebb tudósa hatalmas munkával ajándékozta meg
a magyar geológusokat.

Megírta „Magyarország szénelöfordidásoi“ cím nagy munkáját

4(K) oldalon, több mint száz ábrával, illetleg táblával illusztrálva.

A tudós szerz könyvét szei'etettel volt tanítványainak ajánlja,

akiket ,30 éves tanári pályáján lelkesedéssel és eredményesen tanított.

A nagy munka felöleli régi hazánknak, tehát a Magyar Szent

Korona országainak összes kszén, feketeszén, barnaszén és lignit

telepeit.
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A najíy munka értkét fokozza az a körülmény, lio<>y tudós szer-

zöjo a 8(M) közséu' határában feltárt széntelepek najíy részét saját

kutatásai alapján ismeri. Hiszen Óméltósáfíának bányász tanítványai

szerte réííi hazánk bányavidékein mködnek, s bármelyik bánya-

telepre utazik, mindenbl megtalálja szeretett tanítványát.

Kme nagy munkából megtudjuk, hogy hazánk széntermelé.se az

1840-tl 1940-ig terjed száz év alatt milyen rohamosan fejldött. Az
1840-ik évben termelt 30.(M)0 tonna szén 1869-ben eléri az 1 millió tonnát,

a millenium évében már 5 millió tonnát tesz ki s a világháborút meg-

elz 1913-ik évben 10 millió tonna termeléssel eléri a esúesteljesít-

ményt. A kommunizmus után a Trianonban megesonkított ország ter-

melése 4 millió tonnára esökken.

Hazánk ipari és gazdasági fejldését jellemzi az a tény, hogy
megesonkított országunk széntermelése 20 év é)ta évrl évre növekszik,

ez évben felszökik 10 millió tonnára, tehát elérte a régi Nagymagyar-
ország teruudéséb

Magyarország széntermelését összefoglalva Vitális tanár úr

azt írja; ha az 1840—1940 év között, tehát kereken száz év alatt kiter-

melt ásványszén 386 millió tonna tömeejét felhalmoznánk és a Szent

Margit-szigeten raktároznánk, úgy a széntömeg magassága fölülmúlná
a i6i méter ma(/as Szécbenyi-hegyet.

De átadom a szót Vitális István dr. egyetemi tanár úr

Öméltóságának, aki nagy munkája eredményeit a múlt évben már a
Magyar Tudományos Akadémiában is eladta, s most a Magyarhoni
Földtani Társulat tagjait örvendezteti meg eladásával.

Felkérem tehát Vitális István egyetemi tanár úr Öméltó-
ságát, hogy a Szénrl szóló eladását megtartani méltóztassék.

h) Vitális István dr. ezután megtai-tja vetített képekkel élén-

kített szabadelöadását, amelynek címe: A szén. Az eladás egész ter-

jedelmében megjelent a „Földtani Értesít'' 1940. évi V. évfolyamának
2-ik számában, a 41—69. oldalakon, 17 ábrával illusztrálva.

6. Jegyzkönyv
a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. május 1-én, az egyetemi ásvány-

tani intézet tantermében tartott szaküléséröl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:
Bartkó Lajos, Bertalan Károly, Brugger Frigyes, Bulla Béla, Cholnoky
Jen, Cholnoky Jenné, Erdélyi János, Erdélyi Fazekas János, Fekete
Zoltán, Görgényi András, Hegeds Gyula, Horusitzky Ferenc, Ispaits
Ferenc, Jugovies Lajos, Kádár László, Kéz Andor, Koch Sándor, Lóczy
Lajos, íklazalán Pál, ifjabb Noszky Jen, Papp Ferenc, Pappné Balogh
Margit dr.. Pávai Vájná Ferenc, Pojják Tibor, Sclierf Emil, Schmidt
Eligius, idsebb és ifjabb Schréter Zoltán, Sümeghy József, Szepes-
házy Kálmán, Szabadi János, Szalay Tibor, Szurovy Géza, Sztrókay
Kálmán, Tokody László, Tokaji Nagy Béla, Tregele Kálmán, Vadas
Jolán, Vargha Margit, Vitális István, Zsivny Viktor társulati tagok.

^-íjPapp Károly elnök a következ beszéddel nyitja meg az ülést:

„Igen tisztelt Szakülés!

Kilencvenéves társulatunknak ma két hete örömünnepe volt.
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amikor Vitális István egyetemi tanár úr Öméltósága a szén-

telepekrl tartott eladásával gyönyörködtette társulatunk tagjait.

A mai napon ismét örömünnepet ülünk, minthogy C h o 1 n o k y
Jen egyetemi tanár úr, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke fog

hozzánk szólani.

Ifjabb tagtársaink közül kevesen tudják azt, hogy a Magyarhoni
Földtani Társulatnak 40 esztendvel ezeltt 2 olyan titkára volt, akik-

nek neve ma már tündöklén ragyog a geológia és geográfia egén,

t. i. Lóczy Lajos és Cholnoky Jen.
Ugyanis abban az évben, amikor a m. k. Földtani Intézet Stefánia-

nti palotája elkészült, s amikor társulatunk elnöke, az intézet tiszteletre

méltó igazgatója; Böckh János volt, az 1899. év februári közgy-
lésen Staub Móric és Zi mányi Károly titkárok váratlanul

leköszöntek. Erre Társulatunk közgylése a triennium hátralev 2

évére Lóczy Lajost és Cholnoky Jent választotta meg a

két titkári állásra. így történt, hogy az 1899.-ik és 1900. években Böckh
János elnöklete alatt 2 geográfus titkár Lóczy Lajos és Chol-
noky Jen szerkesztette a Földtani Közlönyt. Ugyanerre az idre
esik az a nevezetes tanulmány, amelyet Cholnoky Jen A futó-

homok mozgásának törvényeirl írt, amely értekezés fontosságát leg-

jobban bizonyítja az a tény, hogy a Földtani Közlöny 32-ik kötete,

amely ezt az értekezést tartalmazza, ma már teljesen elfogyott. Egy-
kori ftitkárunk; idsebb Lóczy Lajos már 20 évvel ezeltt az

örökkévalóság hazájába költözött, egykori másodtitkárunk azonban —
hála legyen az Istennek — teljes jó egészségben és szellemi frisseség-

ben közöttünk van, st megörvendezteti Társulatunkat azzal, hogy 40

évvel ezeltt fölfedezett törvényeit a futóhomok mozgásáról személye-

sen fogja ismertetni. Mieltt Cholnoky Jen tagtársunk eladá-

sát meghallgatnék, bevezetésül legyen szabad pár szóval reá mutat-

nom Cholnoky Jen felfedezésének fontosságára.

Negyven évvel ezeltt a sivatagkutatók a homokbuckákat, bar-

kánokat félhold alakú kivágások gyanánt, hogy úgy mondjam a bucka

teste nélkül ábrázolták. A buckák legmagasabb pontját pedig a sarló-

szer kivágás peremébe tették.

Amikor Cholnoky Jen a mongol puszták széléii lev bar-

kánokat, majd pedig Treitz Péter társaságában a Duna—Tisza

közén sorakozó homok buckókat megfigyelte, észrevette, hogy a barkán

testéhez képest a félhold-alakú kivágás igen kiesiny, továbbá meg-

figyelte, hogy az oromvonal nem esik össze a tetvonallal; ugyanis

a bucka legmagasabb tetpontja mindig hátrább van az oromnál,

körülbelül azon a helyen, ahol a bucka legszélesebb.

Rámutatott arra, hogy a sivatagi kutatók mindig meredekebbre

rajzolták a buckákat a valóságnál.

Megállapította azt, bogy ott, ahol a homok születik, dünéket

találunk, egymással párhuzamos sorokban. A düjiék tovább haladva

harkánokká bomlanak szét, ilyenek a Duna—Tisza közének homok-

buckái. Kimutatta, hogy a kötöttt homokterületeken a szél irányában
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elnyúló szélbarázdák és (/armadák a munkaképes szél irányában

feküsznek, pl. a N/jirsé</cn. A buckák alakjait s a változó szél hatásait

rendszerbe foglalta. Eme nevezetes eredményekkel S ven- Hédin
ázsiai nagy munkájában két fejezeten keresztül foglalkozott. Felkérem

ezekután 'C h o 1 n o k y Jen egyetemi ny. r. tanár urat, hogy beje-

lentett eladását megtartani szíveskedjék.”

/H C b o 1 n o k y .T e ti ö r. tag megtartja „A futóhomok elterje-

désérl” szabad eladását, amelyet vetített képekkel élénkít. Az el-

adás a Földtani Közlöny következ lí)40. évi 10—12. számában lóg meg-

jelenni.

C) Hozzászólások;

Dr. Kádár László dr. Cholnoky Jennek „.4 fuiéthomok

cHerjedésérl" tartott aladásához a következ megjegyzéseket fzi:

a) A Libi/ai s\vat(u/ Homok-feaf/eréröl mondottakhoz megjegyzi,

hogy ma már a sivatagnak ezt a részét teljes egészében ismerjük

és nem csak a szélein végig húzódó homokbucka-sorokról van tndo-

niásunk. Ezen a téren A 1 m á s y L á s z 1 ó sivatagkutató szerzett her-

vadhatatlan érdemeket. — Téves Cholnoky professzornak a Homok-
tengernek észak-déli irányban húzódó, hosszú buckáiról vallott azon

nézete, hogy ezek különböz irányú szelek interferentiájából jönnek

létre, s bennük a homok semmilyen irányban sem halad. A Libyai

sivatagot környez oázisoknak évek óta mköd, modern meteoroló-

giai állomásai vannak és ezek adatai túlnyomóan uralkodó északi,

északkeleti szélre vallanak (passzát szél). A buckák ténylegesen állan-

dóan nyomulnak is dél felé, ami különösen a szem elett lév Abu
Maharig dünesor legdélibb barkánjain figyelhet meg a Kharga-
oázis-medencében. Ebben az irányban halad elre minden .,'ibyai

bucka” is,* amely formájában és haladásában sokban hasonlít a folyók

zátonyaihoz.

A libyai futóhonioknak ugyancsak megvan a maga származási

és pusztulási helye. A homokot a Szíva és Quattara oázis medencékbl
fújja ki a .szél. Innen végig-vándorol a sivatag eocén mészkövén és

nubiai homokkövén részben mint bucka-homok, részben mint szabad

futóhomok. A Szudán füves növényzete ezt a homokot ugyanúgy
megköti, mint a sivatagból kifiijt port, és a löszfelhalmozódás mellett

homokfelhalmozódást is találunk a sztyeppén. Ennek beszédes bizonyí-

tékát az A 1 m á s y-F r o b e n i u s expedíció szolgáltatta, amely itt

nraehistorikus sziklavéséseket talált két-három m mélyen homokba
temetve.

Az a tény. hogy deflációs medencék peremén ma is ott fehérük

a futóhomok, ahol azt az ókori utazók megfigyelték és leírták, vilá-

gosan mutatja, hogy a homok úgyanúgy képzdik, mint évezredek

eltt is képzdött; de tévedés azt hinni, hogy a peremén álló bucka
ma is ugyanaz, mint volt az ókorban. Az akkori buckák és homokjuk

* Ii. Dr. Kádár. Study of the Sand Sea in the Libyan Desert.
Geogr. Journ. LXXXII. 1934.
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azóta sok száz km-nyi utat megtettek, de a nyomukban állandóan

újabb és újabb buckák keletkeztek a folyton képzd homokból.
h) A Duna—Tisza közötti homokbuckákra vonatkozólag meg-

jegyzi, hogy azokat csak kis részben lehet szélbarázdák közti maradék-
gerinceknek tekinteni. A legnagyobb részük lybiai tipusu bucka,- és

igen sok közöttük a parabola-bucka, valamint a többé-kevésbbé töké-

letlen barkán. A tektonikai szerkezetre vonatkozólag eredetileg Kádár
is azt vallotta Cholnoky professzorral, hogy az a felszínen nem

érvényesülhet**^ legiíjabb morfológiai tanulmányai azonban meggyz-
ték arról, hogy SW—NE és a NW—SE irányú törések igen fontos

szerepet játszottak a Duna—Tisza köze felszínének kialakításában.*

’c) A munkaképes szél szélrózsájának megszerkesztésénél fi-

gyelemmel kell lenni a szél ersségére is, mivel ez sokkal fontosabb

a szélirány gyakoriságánál. Kádár a Budapest, Pinsk, Varsó és

Poznan munkaképes szeleirl ennek figyelembe vételével szerkesztette

meg a szélrózsát. Különösen jellemz Varsó munkaképes .szeleinek

szélrózsája, amely az európai monszun váltakozó téli és nyári szeleit

tükrözi kb. egyenl, de ellentétes széliránnyal (NW és SE). Ezeknek

a váltakozó szeleknek eredményeképen a lengyelországi szélbaráz-

dáknak nincsen garmadája.® Ez egyszersmind arra is utal, hogy a

szélirányok eredjébl nem lehet megszerkeszteni az „uralkodó mun-
kaképes szélirány“-t, sem pedig egymást lerontó szélinterferentiára

nem lehet következtetni a szélrózsa ellentett irányi! szeleibl, mert

a különböz szelek más-más idben fújnak, s mindenik ott hagyja a

maga munkájának nyomát a futóhomok-buckákon.

Kádár László tagtárson kívül még S c h e r f Emil s több

szakférfiú is hozzászólt Cholnoky Jen eladásához, hangoztatva

a futóhomok kutatásának fontosságát.

Elnök megköszönve úgy az eladó, mint a hozzászóló tagtárs

urak érdekldését, ülésünk második tárgysorozatára tér át.

D) A másik eladást Jugovics Lajos dr. r. tag tartotta:

„Az északceleheszi Gorontalo (jrúnod\or\tja“ címen.

Az értekezés megjelent jelen füzetünk 163—176; 222—230 oldalain,

magyar és német nyelven.

Hozzászólás J u g o V i c s L. dr. eladásához:

Lóczy Lajos a m. kir. Földtani Intézet igazgatója hozzászó-

lásában rámutatott az eladó kzettani vizsgálatainak jelentségére

abban a vonatkozásban, hogy a vizsgált kzet pacifikus provinciába

tartozását kimutatta, ami a nagytektonikai irányokkal is jó össz-

2 Kádár L.: Futóhomok-tanulmányok a Duna—Tisza közén.
Földr. Közi. 1935.

Fizikai földrajzi megfigyelések Újpest környékén. Gazdaság-
földrajzi gyjtemény, 1930.

* Tektonikus tájelemek az Alföldön. Földr. Közi. 1939.

® Dic periglazialen Binnendünen des Norddeutschen und Pol-

nischen Flachlandes. Comptes Rendesus du Congrs liílernaliomal

de Géographie. Amsterdam, 1938. T. T. 6.
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liaufízásbaii van, nu>rt a Tiinor-Koleteelebeszi {íeoszinklinális paciÜKUs

provim-iába tartozó maír-plutoiijaiuak Észak-Cek*besz toló vonliató

összofüírfíéscro vet viláfíot.

7. Jruyzökönjjv

az líMO június 5-én tartott szaknlésrl.

Elnök: Papp Károly eííyetenii ny. r. tanár. Mefíjelentek:
Halofíh Kálmán, Boífseh László, Plrdélyi Fazekas .János, Gedeon Tiba-
inér, Görfrényi ATidrás, Hejjredns Abtd, Hefíedüs Gyula, Hornsitzky
Ferenc, Hornsitzky Henrik, .Jufrovics Lajos, Knlbay Gyula, Lóczy
laijos, Majer István, Majzon László, idsebb és ifjabb Noszky .Jen,

Papp Ferenc, Pávai Vajmi I"\>renc, Scliinidt Elifrins, idsebb és ifjabb

Schréter Zoltán, Süincfíhy .József, Szabii Tibor, Szebényi laijos. Szen-

tes Ferenc, Sznrovy Géza, Sztrókay Iválinán, 'l'akats Tibor, Ti'b'iídi

Póth Ivároly, Trendé Iválmán, Vifíh Gyula, Vitális István, Wein
Gyöi’fíy, Zsivny Viktor rendes tajrok és számos vendéfí.

Elnök üdvözölvén a szép számmal mefíjelcnt tagokat és vendé-

geket, az ülést mcfíiiyitja s felkéri az eladó urakat bejelentett eladá-

saik mcíi'tartására.

1. Földvári Aladár rendes taj? mcfítartja eladását több

mafiyarázó térkép és szelvény kíséretében a következ címen „Az ep-

léufji (ittolódás a Bakony lieyyséyhen."' Az eladás teljes szövef>e mejí-

jelent jelen füzetünk 176—185; 231—232. oldalain, mafryar és német

nyelven.

Földvári A 1 a d á r eladásához többen hozzászóltak.

ojTelefídi Róth Károly szerint az ismertetett rétegsorból

csak abban az esetben lehet áttolódásra következtetni, ha a mangán-

ércek és kísér kzete'k valóban lerétakoriak. A mangánércek száraz-

földi, illetve mocsári keletkezésén kívül keletkezhetnek tengeri lera-

kódásokban is, a karsztos felszínt ebben az esetben a fek mészk
tengeralatti kimaródásával lehet magyarázni. A bauxitok és mangán-

ércelí nem okvetlenül egy korban keletkezett képzdmények. Tehát ha

nem ragaszkodunk a mangánércek szárazföldi képzdéséhez, úgy az

ismertetett liász rétegsorban a tengeri eredet mangánérc rétegek be-

iktatásával normális, konkordáns rétegsorral állunk szemben és nincs

szükség áttolódás feltételezésére.

bj Gedeon Tihamér az eplényi mangánércfed jura réte^

gekbl egy ammonitest gyjtött, ennek meghatározása elsegítheti a

korkérdést. Másrészt felhívja a figyelmet arra, hogy Vadász Ele-
mér a Bányászati és Kohászati Lapokban 1933-ban írt cikkében már
megállapította a bauxitok és mangánércek azonos korát.

\ ej L ó c z y Lajos dr. szerint a tengeri liász rétegeknek a

mangánérc felett való elfordulását Laezkó Dezsvel és Szentes
Ferenccel együtt megállapították. Normális konkordáns liász ré-

tegsornak tartotta az ércelforduláát. Az érctelep lehet tengeri és

mocsári eredet is. Nem tartja áttolódásnak az eplényi szelvényt,

bár a feltárást iijabban nem látta. Ha az áttolódás valóban létezik,

úgy rendkívül fontosságú ez a megfigyelés.
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(/^Szentes Ferenc szerint az eplényi mangánércfedö réte-

gek feltétlenül tektonikai hatások következtében kerültek a mai he-

lyükre. Hogy ez a tektonikai hatás valóban áttolódás-e, arra nem tud

határozott véleményt formálni, mivel a mai feltárásokat nem ismeri.

Ha ennek a tektonikai vonalnak a nyomozása csapás mentén sikerül,

ágy rendkívül nagyjelentség hegyszerkezeti felfedezés az eplényi

áttolódás. ,

e) ifj. Noszky Jen szerint az eladó nem hangsúlyozta eléggé
e fed rétegek diszkordáns rátelepülését az érclelepes csoportra, to-

vábbá a telep ers kipréseldését. Ezek a jelenségek a rátolódást iga-

zolják. Személyes tapasztalata szerint itt valóban áttolódásról van
szó. Miután nyári munkája éppen a Bakony-hegységhez köti, részletes

bemérések és slénytani gyjtések alapján szá,ndékozik az eplényi fel-

tárásokkal is foglalkozni.

f) Földvári eladó válaszol az elhangzott hozzászólásokra. Sze-

rinte az áttolódást igazolja, hogy az érctelepes tarka agyagok a fekü és

a fed felé is diszkordánsan illeszkednek a rétegsorba. A telep kipré-

seldött és helyenkint kaotikusán gyrdött a fed pikkely alatt.

Áttolódási breccsia is megfigyelhet.

Végül az érctelepes tarkaagyagok semmiképen nem illeszthetk

be a liásztengeri rétegek közé, egyrészt a fekü felé való eróziós disz-

kordancia, a tarka agyagok kontinentális jellege és tengeri kövületek

hiánya miatt. Ilyen szárazföldi periódus besorozása ellentétben állna

a dunántiili tengeri liász rétegsor eddig mindenütt megállapított foly-

tonosságával. Ilyen szárazföldi periódus csak a barrémienben képzel-

het el. Az lirkuti mangánérc telep fedjében tengeri eredet fels-

kréta rétegek vannak, tehát azok a fels kréta eltt képzdtek. A tel-

jesen azonos tipusu közelben lév eplényi mangánérc telepet más
idben és más körülmények közt képzdöttnek feltételezni teljesen

következetlen eljárás lenne. Ilyen körülmények közt tehát az eplényi

rétegsor másként mint áttolódással nem magyarázható meg.

2. Ifjabb Noszky Jen rendes tag: „Adatok a móri Csókahcf/i/

északi részének f/eolóffiájálioz“ címen mutatta be legújabb vizsgálatait.

3. E r d é 1 y i Fazekas János , Heí/ifszerkezeH megfigyelések

a Bálátonfelvidtken“ cím eladásában a következket mondotta, ami-

ket rövid, kivonatos ismertetésben foglalunk össze:

A mikrotektonikai felvétel tárgyát a balatonfclvidéki Veszprémi-

fennsík nyugati fele képezte. Az átkutatott, mintegy f,ü km--t kitev

terület egy egységes ahradált fennsík melynek átlagosan 320 m t. sz

f. magasságát csak középvonalában zavarja meg egy lekoptatott, ku-

lisszás elrendezés hegysor, mely átlagosan a fennsík nívójából 70—140

m magassággal emelkedik ki.

A terület szerkezeti felépítésében enyhe redkbe gyrt a'só,

középs és fels triász rétegsorozat vesz részt, számos lokális fácies

sajátsággal. Hegyszerkezetileg a Veszprémi-fennsíkot a Balaton tó

tengelyével párhuzamos orogén jelleg hosszanti és arra harántos, fia-

talabb kratogén törések, illetve elmozdulások uralják, melyek az emlí-
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tett enyhe kiimnériai boltozatokat elvetik és dislokálják. A hosszanti

törések, mint a litéri és veszprémi dislokációs vonalak áttolódásos jel-

leííüek, ezért alkalmasabb ezeket iöróses áttolóddsoknak tekinteni.

A lejátszódott mozfíási folyamatok délkeletnek irányuló dinári jellefí-

röl tesznek tanúbizonyságot. A kratofíén barántos törések a hosszanti

töréses áttolódásokat dislokálják és a transzverzális horizontális el-

tolódásra, valamint az összesajtolás által fellép kuliszás e^ybetoló-

dásra lebetsépret adnak. A váltós felszakadások és megismétldések

idsebbek, mint a transverzális horizontális elmozdulások, mert az

elbbieket az utóbbiak dislokálják.

A terület befryszerkezete és a Balatonfelvidék, valamint távo-

labbi környékének reprionális preofizikája között jól kimutatható kap-

csolat áll fenn. A Balaton jep:én eszközölt torziós inp:amérések által

kimutatható törések a balatonmenti hepryséprben jól nyomozhatók. A
hegyszerkezetek izostatikus geofizikai viszony,ai és balatonfelvidéki

nivóváltozások között is határozott összefüggés állapítható meg.

A légifelvételek rendkívüli szolgálatot nyújtanak a Balatonfel-

vidék szerkezetének nyomozásában, firre jó példát szolgáltat a vilo-

nyai Sukori-hegy, ahol a transverzális horizontális eltolódások a
növényzet szelektív — kagylósmészre való — települése folytán, a
fényképezhet rétegfejhatárokat és az azokat elválasztó törésvonala-

kat jól kijelölik.

Hozzászólások:

a) Dr. Lóczy Lajos, egyet. ny. r. tanár, a m. kir. Földtani

Intézet igazgatója hozzászólásában rámutatott a felvétel érdemére,

hogy a legkisebb részletekbe men beható szerkezeti kutatások alapján

vonja meg a nagytektonikai összefüggéseket. Kiemelte, hogy e téren

hazánk területérl az els munka, mely szigorú geológiai, hegyszerke-

zeti megvilágításban értelmezi az alkalmazott geofizika mérési ered-

ményeit. Egyúttal leszögezte az eladó prioritását abban is, hogy <y

volt az els, aki Magyarországon földtani, hegyszerkezeti vonatkozás-

ban a légifelvóteleket alkalmazta és azoknak fontos szerepére- a ma-
gyar föld szerkezetének nyomozásában rámutatott.

b) Dr. Páva i-V a j n a Fe r e n c m. kir. fgeológus, fbánya-
tanácsos hozzászólásában megelégedéssel állapította meg, hogy az el-
adó újabb megvilágításban beigazolta azt, amire els ízben határozot-

tan mutatott rá, hogy a balatonfelvidéki hosszanti töréseket áttoló-

dásoknak kell tekinteni.

8. Jegyzkönyv

a Magj’arhoni Földtani Társulat 1940 június 12-én délután 5 óra-

kor a kir. magy. Pázmány Péter tudományegyetem ásványtani inté-

zetének eladótermében tartott szakülésérl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:
Balogh Kálmán, Bertalan Károly, Bogseh László, Böhm Ferenc, (Jhol-

noky Jen,” Erdélyi Fazekas János, Fekete' Zoltán, Földvári Aladár,

Gedeon Tihamér, Görgényi András, Hegeds Gyula, Hojnos Rezs,
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Horusitzky Henrik, Jugovics Lajos, Krössy László, Kulhay Gyula,
Lindenberger Márta, Lóczy Lajos, Majer István, Mazalán Pál, Majzon
László, Méhes Kálmán, Noszky Jen, Pappné Balogh Margit, Papp
Simon, Pávai Vájná Ferenc, Péja Gyz, Rozlozsnik Pál, Schmidt
Eligius, Schréter Zoltán, Szalai Tibor, Szebényi Lajos, Szelényi Tibor,

Szentes Ferenc, Sztrókay Kálmán, gróf Teleki Géza, Tregele Kálmán,
Ulrich Jen, Vigh Gyula, Vigh Gusztáv, Wein György és Zsivny
Viktor társulati tagok.

Elnök köszöntvén a szép számmal megjelent tagokat, az ülést

megnyitja és felkéri góf Teleki Géza dr. rendes tagot, bejelen-

tett eladásának megtartására.

1. Gróf Teleki Géza dr. rendes tag „Adatok a duuántúli

'paleozoikum tektonikájához" cím eladásában a következ megfigye-

léseit sorolja fel:

A Dunántúl paleozoikus képzdményei két nagyobb területegy-

ségben tanulmányozhatók: 1) Velencei hegység— Polgárdi rögök—Ba-

latonfelvidék peremi és 2) Fazekasbodai hegység Mecsek perem—Me-
csek DNy-i része. Mindkét egység magját egy-egy gránitrög alkotja,

míg a burok fillitekbl, agyagpalákból, metamorf mészkövekbl stb.

áll, erre pedig a permi diasz homokk telepszik.

A gránitrögök, a C 1 o o s-féle gránittektonikai tényezk bemé-

rése alapján azt mutatták, hogy mindkett postoi’ogenetikus magplu-

ton, melyek egy már gyengén gyrt devon-karbon vonulatban törtek

fel. E variszkuszi, pacifikus kzetü plafonokban a telérek és rossz

elválás! irányok ÉK—DNy-i csapást mutatnak, míg a jó elválás és

a gránit nyúlása erre merleges. Ez annyit jelent, hogy a gránitpluto-

nok ÉK—DNy-i tektonikai nyomóerk hatása alatt merevedtek meg
és csapásuk, mely ÉÉNy—DDK-i, a moráviai zóna és a Rodope között

teremtik meg a kapcsolatot. Csapásuk tehát merleges a középhegysé-

gek csapására, amit még az is alátámaszt, hogy sok helyen a paleo-

zoikus kzetek alkotta rögök és részek is É—D-i vagy ÉÉK—DDNj’-i

csapást mutatnak, melyek csak másodlagosan vannak ersen átgyürve.

Kétségtelen, hogy a gránitok egy orogén övben törtek fel, még-
pedig a variszkuszi övben, valószínleg a sudéta fázis utóhatásaként.

A regionális petrográfiai vizsgálatok fogják ezen elgondolásra a végs
választ megadni.

Hozzászólások:

a) Dr. Lóczy Lajos választmányi tag gróf Teleki Géza
eladásához a következ megjegyzéseket fzi:

Örömmel üdvözlöm Teleki Géza els eladását, különösen

azért, mert mindjárt kezdetben mélyeiiszáiitó tudományos dolgozattal

jelent meg a nyilvánosság eltt. Paleozoikus hegységronijaink szerve-

sen beletartoznak az ókori Európát felépít variszkuszi hegyreud-

szerbe. A még nemrégen hangoztatott ama felfogás, amely a varisz-

kusi hegyszerkezeteink kifürkészését hiábavaló kísérletnek tekinti,

ma már meghaladottnak mondható. Egykori variszkusi hegységeink

paleozoikus képzdményei bár általában résztve.sznek Középhegysé-

geink mezozoikus korú uralkodó inoniklinális csapásában, néhol azon-



Társulati üfryek. 207

bán kétsóíítflenül inefínyilvánul bennük az si csapás is. A magyar-

földi ópaleozoikus képzdmények sok tekintetben különböznek a Keleti

Alpok hasonlókorú képzdményeitl és inkább a Szudeták variszkusi

képzdményeivel mutatnak rokonságot, A különbség fként abban

nyilvánul meg, hogy míg Középhegységeink ópaleozoikus képzdmé-

nyei a Szudetákéhoz hasonlóan gránitintruziókat tartalmaznak és

metamorfok, addig a Keleti Alpok karbóneltti üledékei gyakran kö-

vületesek, átalakulást nem szenvedtek és gránitintrúziók sem járták

át ket. Maghegységeink plutói képzdményeit Cloos petrografiai

módszerei szerint, regionálisan kell tanulmányoznunk. A gránit line-

áris nyúlásirányainak és hasadékrendszereinek megfigyelése az egy-

kori tektonikai felépítésre vonatkozólag jó felvilágosításokat nyújthat.

Meg vagyok gyzdve, hogyha modern eszközökkel fogunk paleozoikus

képzdményeink tanulmányozásához, világot deríthetünk variszkusi

begységmaradványaink egykori felépítésére.

b) Papp Károly elnök a Magyarhoni Földtani Társulat ne-

vében köszönti gróf Teleki Géza dr. geológus urat, aki a mai

napon körünkben els eladását tartotta. Fiatal tagtársunk a földtan

szeretetét családjának hagyománya gyanánt örökölte. Ugyanis boldo-

gult nagyatyja: gróf Teleki Géza v. b. t. t. (1849—1913) tudvalev-

leg az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek az

1892—1913. évek között 21 éven át Elnöke, s a bányageológiai kutatá-

sok buzgó támogatója volt Édesatyja gróf Teleki Pál m. k.

Miniszterelnök Ür excellenciája pedig 1930—19,36 között mint a „Geo-

lógiai Tanácsadó Bizottsági elnöke számos fontos tanácskozást veze-

tett amelyek különösen a kutató mélyfúrások kijelölése terén adtak

a magyar kincstárnak szakvéleményt. Ilyen példák nyomán fiatal

tagtársunk megyetemi bevezet tanulmánj^ai után a bécsi egyetemen

tanult és tett doktori szigorlatot a geológiából 1936-ban. Bölcsészet-

doktori oklevelét Pázmány egyetemünk 1937-ben honosította. Bölcsészet

doktori értekezése a Déli Bakony Litér vidékének tektonikájával fog-

lalkozik a Köbe r-féle takaró-elmélet alapján.

Alai eladása szervesen kapcsolódik bele a dunántúli hegyszerke-

zettani tanulmányok körébe. Gróf Teleki Géza tagtársunk m-
ködése szép eredményekkel bíztat emez újabb kutatások terén".

2. B a 1 0 g h Kálmán; „A Szilicei fennsík nyugati részének

geológiájai cím eladásában a Szepes—Gömöri Érchegység központi

tömegét kísér déli mezozóos vonulat Pelsc, Lekenye, Pelscardó,

Hossziíszó, Szadvárborsa és Kecs községek határába es, mintegy

35 kmMiyi területrészen eszközölt földtani megfigyeléseirl számolt be.

Az alsó triász seisi és campili képzdményeire alsó anisusi sötétszürke,

bitumenes mészk- és dolomitösszlet települ. Az erre következ világos-

szürke mészk Szádvárborsa közelében középs triász algaflórát tar-

talmaz. (V. ö. Pia, J. A Szilicei fennsík anisusi mésköveinek Dasy-
cladacea-algái, Tisia, IV. k., 1940, 11. o.). Az anisusi emelet fels részét

cukros dolomit és világosszürke mészk képviseli. A ladin emeletbe
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szaruköves és szarukmentes szürke mészkövek, a fels triászba pedig

fehér és — helyenként — vörös, tüzkögumós mészkövek tartoznak.

Szádvárborsától DNy-ra a fels triász fehér mészkbl gazdag bra-

chiopoda faunát gyjtött, melybl több új fajt és változatot írt le.

A terület fiatalabb képzdményei pliocén kavics, vörös és barna

agyag és alluvium.

A szerkezeti viszonyokat a képzdmények összetorlódása jellemzi.

A triász képzdmények két tektonikai egységet alkotnak, melyeket

szabálytalan lefutású, nagyjából Ny—K-i irányú feltolódási vonal

választ el egymástól. E hegyszerkezeti vonalhoz kapcsolódnak az alsó

anisusi sötétszürke mészk- és dolomitösszlethez kötött pelscardói

ólom- és cinkérctelepek is.

A fenti eladás „Adatok Pelscardó környékének földtani ismere-

téhez^' címen megjelent a „Közlemények a Debreceni Tisza István

tudományegyetem ásvány- és földtani intézetébl“ cím folyóirat 19.

számában 1 földtani térképpel és 1 kövület táblával 1—33 oldalou,

Debrecenben, az 1940. évben.

Hozzászólások:

a) Az eladáshoz elsnek Dr. Vígh Gyula szólt hozzá. Üdvö-

zölte eladót els társulati, szép eladása alkalmából. Eladó annak a

területnek déli szegélyén dolgozott, amely a cseh megs 2:állás alól 1938

szén került vissza. Megfigyelései, megállapításai érdekesen egészítik

ki azokat a vizsgálatokat, amelyeket az utóbbi években magyar geoló-

gusok a Csonkaország északi, szomszédos területein végeztek és meg-
ersítik annak pikkelyes, redzött szerkezetét.

Mikor 1915-ben eladó területének északi folytatásába e.s li. i-..

Gombaszögi závozt egy futó kirándulás keretében alkalmam volt meg-
tekinteni, meglepetve láttam a werfeni rétegek itteni kaotikus gyüró-

döttségét, majd ezt követleg a keletre fekv derni Somhegy wetter-

steini mészkbl álló nagy takaróját, amely kristályos palától kezdve

a takaró mészk fáciesétl eltér fácies triász képzdményeken és

júrarétegeken fekszik. Már Schréternek és utána Jaskónak,
majd újabban Bartkónak is sikerült a keletrl csatlakozó területen

kövületek alapján a triász különböz szintjeit kimutatni és eladó
most ezt a képet lényeges adatokkol egészítette ki. Az üledékek a

Keleti és Déli Alpokkal, st Bosznia, Dalmácia és Anatólia végül pe-

dig a faunarokonság alapján a himaláji transzproviiicia képzdmé-
nyeivel mutatnak nagy megegyezést, ami a faunában is szépen kife-

jezésre jut. Kezd létére derekas munkát végzett, a kövületszegény

terület képzdményeit elég sikerrel választotta el egymástól a szk
és teljes áttekintést nem nyújtó területen. Nagy örömmel értesültem

róla, hogy szépen indult munkáját a nyáron folytathatja és kívánom,

hogy sikerrel egészíthesse ki imént ismertetett vizsgálati adatait.

j Gedeon Tihamér r, tag figyelmébe ajánlja eladónalc,

hogy a fennsík karsztos tüneményeire s az ott található bíJM.r//-t.ele-

pek felkutatására is terjessze ki vizsgálatait.
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o) Papp Károly elnök köszönti Balogh Kálmán tagtár-

sunkat, aki épiigy, mint gróf Teleki Géza ugyancsak els eladá-

sát tartotta körünkben. Balogh Kálmán úr a debreceni egyetem

neveltje, Ferenczi István és Vígh G y u l.a tanár urak tanítvá-

nya mindjárt ilyen gazdag triász hegységrl értekezett, ahol a seisi

rétegektl kezdve a fels triász sorozatig terjed vonulatot mutatott

he elttünk. Kívánatos, hogy a felszólaló uraktól hangoztatott karsz-

tos tünemények és banxit termhelyek felkutatásával kiegészítve, ta-

nulmányait a Sziliezei fennsík egész vidékére kiterjessze.

Elnök a nyári .szünet eltt utolsó szakülésünkön, a geológiai

kutatásokhoz sok sikert kívánva, a szakülést berekeszti.

li) Választmányi ülések.

9. Jegyzkönyv
a ^lagyarhoni Földtani Társulat választmányának 1940. május 1 -éii

tartott ülésérl.

Elnök; Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:
Koeh Sándor, Pávai Vajmi Ferenc, Schréter Zoltán, Sztrókay Kál-
mán, Vitális István, Zsivny Viktor választmányi tagok, Horusitzky
Ferenc elstitkár, Bartkó Lajos másodtitkár.

Távolmaradásukat kimentették Lóczy Lajos, Papp Ferenc és

Rozlozsnik Pál választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent választmányi tagokat, az ülést

megnyitja s a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Koch Sándor és

Zsivny Viktor választmányi tag urakat.

1. Elnök jelenti, hogy az április 3-i választmányi ülés határozata

alapján felkérte Li f f a Aurél volt alelnök úr Öméltóságát, hogy mint

legtöbb szavazatot nyert jelölt az alelnöki tisztséget a csonka év tarta-

mára elvállalni szíveskednék. Eme felkérésre Liffa Aurél nyug.

földtani intézeti igazgató úr április hó 18-án hosszabb levélben vála-

szolt Bevezetjében hálás köszönettel fogadja Választmányunk ama
határozatát, amellyel alelnöki tisztsége jutalmazásául a tiszteleti tag-

sággal való kitüntetésre ajánlotta. Majd arra kéri a Tekintetes Vá-

lasztmányt, hogy a csonka év tartamára a másodelnöki tisztség vise-

lése alól mentse fel. Ennek vállalásával ugyanis úgy tnnék fel,

mintha az alelnöki tisztség viselésével nem tudna betelni. Minthogy
az elmúlt 17 év alatt elnöktársai oldalán, bven kivette részét a

Társulat vezetésébl, úgy érzi, hogy ezzel kötelességét teljesítette.

A választmány Liffa Aurél volt másodelnök lir bokros érde-

meinek elismerése mellett tudomásul veszi, hogy az alelnöki tisztsé-

get a csonka év tartamára nem fogadja el.

2. Elnök jelenti, hogy az alelnöki tisztségnek behívás által való

betöltése nem vezetvén eredményre, nem marad más hátra, minthogy
rendkívüli közgylésen válasszuk meg a másodelnököt. Minthogy az

els gylésen elreláthatólag nem jelenik meg a tagok ^/
3-ada, azé#t

ezt szaküléssel társítjuk, s az utána való rendkívüli közgylés a tagok
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számára való tekintet nélkül, megválasztja a másodelnököt. Javasolja,

hogy a két ülés idejét május 22-ére és június 4-re tüzzük ki.

Elnök javaslatát a Választmány elfogadja.

3. Elnök javasolja, hogy az alelnöki tisztségre a jelölést már
a mai ülésen ejtsük meg.

A Választmány egyhangúlag elhatározza, hogy a másodelnöki

tisztségre Vitális István és Schréter Zoltán választmányi

tag urakat jelöli, mint akik Társulatunk fejlesztésében már eddig is

igen buzgóan mködtek. A jelenlev választmányi tag urak a jelölést

elvállalni szívesek voltak.

4. Elnök jelenti, hogy az Országjárás (IV. Párisi-u. 1.) lapja át-

iratot intézett Társulatunkhoz, amelyben kéri, hogy a geológusok fel-

vételeik folyamán közöljék a helybeli tanítókkal az illet vidék geoló-

giai és hidrológiai érdekességeit. A Választmány méltányolja a kérést

és tagtársainak figyelmébe ajánlja.

5. A Magyar Tudósító (VIII., Erzsébet körút 4. sz.) knyomatos
lap kéri Társulatunkat, hogy kiadványainkat küldjük meg, amelyek-

nek közleményeit a napilapokkal óhajtja közölni.

6. Gaál István nyug. múzeumi igazgató lir április 20-án

Mátyásföldön kelt levelében bejelenti, hogy a Földtani Társulat tag-

jai sorába visszalép, abban a reményben, hogy a nagy múltú társulat

a 'jövben friss lendülettel Veti magát hazánk földjének kutatására.

Támogatása bizonyságául jelenti, hogy legközelebb értekezéssel is szol-

gál a Földtani Közlöny számára.

A Választmány Gaál István kiváló szaktársunk visszalépését

örömmel tudomásul veszi.

7. Üj tagokul jelentkeztek:

a) M. k. Ércbánya Csúcsom, Rozsnyó, ajánlják Papp Károly
és Horusitzky Ferenc.

bj Bertalan Károly tanár (XIV. Thököly-út 82.) ajánlják

Bartkó Lajos és Bogsch László.
cjRadnóty Egon egyetemi hallgató (Zsigmond-utca 9.)

ajánlják Bartkó Lajos és Papp Károly.
f/jTregele Kálmán egyetemi hallgató Pomáz, (Kossutb-u.

7.) ajánlják Bartkó Lajos és Bogsch László.

e) Fülöp Géza okleveles vegyészmérnök,' cementgyár Lábat-

lan, ajánlják Zsigmondy Hugó és Horusitzky Ferenc.

Mind az öt tagot egyhangúlag rendes tagul választják.

8. Elnök jelentú hogy az Alumínium Ércbányatársulat 100 P

segélyt küldött az 1940. évre. Az elnökség a segélyt Hitler József
vezérigazgató úr Öméltóságának megköszönte.

9. P á V a i-V a j n a Ferenc választmányi tag szóváteszi, hogy

a meghívókat késedelmesen kapta meg. Ezért felhívja a titkárok fi-

gyelmét arra, hogy a jövben a kiadványokat és meghívókat ne cso-

portosan küldjék az egyes intézetekbe, hanem külön külön minden tag-

nak a lakására póstán küldjék.
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A Választmány P á v a i-V a j n a Ferenc felszólalását helyesli,

s a jövben a kiadványok és ineíjliívók kézbesítését a posta útján,

a tagok lakására rendeli el.

Több tárgy híján Elnök megköszönve a megjelent választmányi

tagok szíves mködését, az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1940. május 1-én.

Jegyezte: Láttam:

Horusitzkjj Ferenc I^app Károly

elstitkár. elnök.

Hitelesítik:

Kocit Sándor Zsii'ny Viktor

választmányi tagok.

10. Jegyzkönyv
a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. június hó 5-én tartott választ-

mányi ülésérl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:
Hcrnsitzky Henrik, Eóezy Lajos, Noszky Jen, Papp Ferenc, Pávai
Vájná Ferenc, Schréter Zoltán, Takáts Tibor, Vigh Gyula, Vitális Ist-

ván választmányi tagok és Hornsitzky Ferenc elstitkár.
Távolmaradásukat kimentették Papp Simon, a Magyar Olaj-

ipari K. T. igazgatója: Kozlozsnik Pál, a m. k. Földtani Intézet al-
igazgatója; Zsivny Viktor, a Nemzeti Múzeum igazgató.)^, választmá-
nyi tagok.

1. Elnök üdvözölvén a megjelent Választmányi tag urakat, az ülést

megnyitja, s a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Hornsitzky Hen-
rik és V í g h Gyula választmányi tag urakat.

2. Elnök jelenti, hogy a felolvasott jegyzkönyv határozata alap-

ján, mai ülésünket május 22-én kellett volna tartanunk, azonban köz-

bejött egy esemény, amely miatt 2 héttel eltolódott ülésünk.

Ugyanis május hó 10-én Vitális István egyetemi tanár úr

Öméltósága, akit Választmányunk az alelnöki tisztségre jelölt, vissza-

lépett a jelöltségtl. Levelében kifejti, hogy az iijabb rendelkezések

szerint eladásait Sopronban szerdán kell tartania, s így üléseinken

nem vehetne részt. Kéri ezért, hogy másodelnöki jelölésétl tekintsünk

el. Ugyancsak Schréter Zoltán választmányi tag úr is visszalép a

jelöltségrl.

3. Elnök felkéri ezekután a mélyen tisztelt Választmányt, hogy
az alelnöki tisztségre két tagot jelölni szíveskedjék. Hosszú eszme-

csere után, amelyben a Választmány minden tagja részt vett, az ülés

iigy határozott, hogy Páva i-V aj na Ferenc fbányatauácsos ás

Bogsch László egyetemi magántanár urakat jelöli a tisztségre.

Ugyanis Páva i-V ajna Ferenc évtizedek óta egy'ik legbúzgóbb

tagja társulatunknak, míg Bogsch László a Földtani Közlöny német
nyelv fordításait évek óta búzgón végezi s így mindketten bokros

érdemeket szereztek a Magyarhoni Földtani Társulat felvirágoztatása

körül.

4. A kir. József nádor mszaki egyetem reclor magnificusa 1940

április 13-án kelt átiratában arra kérte a Földtani Társulat elnökségét.
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hogy a mérnöki továbbképz intézet intéz bizottságába egy tagot

küldjünk ki. Elnök, utólagos jóváhagyás reményében, felkérte Pávai-
Vajna Ferenc m. k. fbányatanácsos vál. tag urat, hogy a meg-
bizást elfogadni szíveskedjék. Fbányatanácsos úr olyan szíves volt,

hogy a képviseletet elfogadta.

5. Elnök jelenti, hogy a Zsivny Viktor múzeumi igazgató

úrtól kezdeményezett gyjtés a finn földtani intézet újjáépítésére 106

peng összeget eredményezett, amelyet Zsivny igazgató úr a finn

követség útján rendeltetési helyére juttatott.

6. Múlt ülésünk óta a következ nagyobb adományok érkeztek

Társulatunkhoz

:

1. Magyar Bauxitbánya K. T. 300 P
2. Magnezit Ipar R. T. 500 „

3. Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete 300 „

4. M. k. állami vas, acél és gépgyárak 400 „

A felsorolt intézmények mind örömmel küldik adományaikat a

90 éves Társulatnak, szerencsét kívánva a további mködéshez. Az ado-

mányokat Választmányunk nevében az Elnök meleg szavakban kö-

szönte meg. A felsorolt összegek nagyobbrészt csekken érkeztek; a

készpénzben küldött 300 P adományt Elnök átutalta Ascher Kál-
mán pénztáros úrnak.

7. A pénzkezelés ügyében Elnök jelenti, hogy titkárunk, B a r t k ó

Lajos május 15-én bevonult mint hadnagy az ugocsamegyei Nagy-
szöllösre, s így az addig általa végzett pénzkezelést az Elnök maga
vette át mindaddig, amig a másodtitkár vissza nem érkezik.

8. Elnök jelenti, hogy az els évnegyedben elkészült a Földtani

Közlöny 70-ik kötetének 1—3 füzete és a Földtani Értesít V.-ik év-

folyamának 1. füzete.

Elnök kéri a választmányi tag urakat méltóztassanak szintén

nyilatkozni, hogy eme kiadványaink juegfelelnek-e mélyen tisztelt

Választmány kívánalmainak, hogy a jöv füzetet e szerint állíthassuk

össze.

A következ füzetben már nehány ismertetés, s a szakülési hozzá-

szólások sorozata is fog szerepelni. A Választmány a jelentést tudomá-

sul veszi.

9. Üj tagul jelentkezett Semptey (Starker) Ferenc közép-

iskolai tanár (VT. Szondy-utca 41.). Az ülés 11 igen szavazattal egy-

hangúlag rendes taggá választja Semptey Ferenc tanár urat,

Bogsch László és Papp Ferenc ajánlatára.

Több tárgy híján Elnök az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1940. június 5-én.

(.

Jegyezte;

Horusitzky Ferenc

elstitkár.

Láttam:

Dr. Papp Károly
elnök.

Hitelesítik:

Horusitzky Henrik és Viyh Gyula.

választmányi tagok.
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C) Uendkívüli közgylés.

11. J<'(jjjzökö)ujv

a Magyarhoni Földtani Társulat 1940 június 12-én tartott rendkívüli

közíí^y ülésérl.

Elnök: P a p p Károly eííyeteini ny. r. tanár. MeKjelentek:
llalo^h Kálmán, Hertalan Károly, Hoíjseli László, Cliolnoky Jen,
Erdélyi Fazekas János, Földvári Aladár, (Jedeon Tihamér, lleííedüs
Gyula, Görírényi Aladár, Horusitzky Ferene, Horusitzky Henrik,
Juffovies Lajos, Hojnos Rezs Krössy László, Kulhay Gyula, Lóczy
Lajos, Méhes Kálmán, Majzon László, Mazalán Pál, Majer István,
Noszky Jen, I’ai)p Simon, Pávai Vájná Ferene, Peja Gyz, Rozlozs-
nik Pál, Sehmidt ElÍKins, Sehrét<*r Zoltán., Szalui Tibor, Szehenyi
Lajos, Szentes Ferene, Szelényi 'l'ihor, Sztrókay Kálmán, jírót' Teleki

Géza, Treífele Kálmán, Ulreieh Jen, Víííh Gusztáv, Vífíh Gyula, Wein
György, Zsivny Viktor társulati tajíok.

Távolmaradásukat kimentették l)r. Sehmidt Sándor vezériííazffató

rendes tair és I)r. Bartkó Lajos másodtitkár, aki az Uffoesa meffyei

Nagyszöllösön, mint tartalékos hadnafry hadi szolífálatban van.

Elnök üdvözölvén a 90 éves Magyarhoni Földtani Társulat rend-

kívüli közífyüléséi’iek tíiírjait, az ülést megnyitja, s az ülés jeffyzköny-

vének liitelesítésére felkéri Lóezy Lajos és Rozlozsnik Pál
választmányi taj; urakat. Elnök ezután a következket jelenti:

„Mai rendkívüli közfryülésünk tárgya társulati másodelnök vá-

lasztása. Uííyanis az 1940 február 14-én tartott évi közgylés a másod-

elnöki tisztséKre Telejfi Rotli Károly egyetemi tanár és iparügyi

miniszteri tanáesos urat választotta meg, azonban Öméltósága március

7-én másodelnöki tisztségérl leköszönt.

Választmányunk ismételten kérte Másodelnök Urat lemondásának

visszavonására, azonban Öméltósága azt válaszolta, hogy lemondását

véglegesnek tekintsük. Erre Választmányunk Liffa Aurél nyugal-

mazott földtani intézeti igazgató urat kérte föl, mint aki a tisztújító

közgylésen Telegdi Róth Károly után a legtöbb szavazatot

nyerte az alelnöki tisztségre. Azonban Liffa A u\r é 1 Öméltósága

április 18-án kelt levelében szintén elhárította magától a másodelnöki

tisztséget, azzal indokolva, hogy 17 év alatt elnöktársai oldalán bven
kivette részét a Társulat vezetésébl.

Minthogy tehát ez irányú fáradozásunk sikertelen maradt, vá-

lasztmányunk június 5-ére, majd erre 8 nap elteltével a mai napra

rendkívüli közgylést hívott össze, hogy a hátralev félév tartamára

másodelnököt válasszunk.

Választmányunk többszörös tanácskozás után úgy határozott,

hogy két jelöltet ajánl a Közgylésnek a másodelnöki tisztségre és

pedig dr. P á v a i-V a j n a Ferenc m. kir. fbányatanácsos urat,

aki évtizedek óta egyik legbúzgóbb mköd tagja társulatunknak, és

dr. Bogseh László egyetemi magántanár árat, aki a Földtani

Közlöny értekezéseinek német nyevre való fordításával szerzett ér-

demeket.
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Alapszabályaink 28 "^-a szerint a közgylésen a szavazásra jogo-

sait tagok általános szótöbbséggel határoznak.

Elnök jelentése után szót kér Lóczy Lajos, földtani intézeti

igazgató, választmányi tag s kifejti, hogy a mai rendkívüli közgylésen

a tagok nagy része nincs jelen és így a szavazatuk nem képviseli az

összesség akaratát.

Ezért javasolja a mai közgylésen az alelnöki választás elhala.sz-

tását

Cholnoky Jen r. tag pártolja Lóczy Lajos indítványát,

annál is inkább, minthogy a jelölések ügye nem volt kellen el-

készítve.

RozlozsnikPál választmányi tag ugyancsak hozzájárul a

szavazás elhalasztásához.

Elnök jelenti, minthogy halasztási indítvány történt, kötelessége

kérdést intézni a közgylés tagjaihoz, hogy kivánja-e a Közgylés
a választás elhalasztását. A feltett kérdésre 35 tag felállással szavaz

az elhalasztás mellett, 3 tag ülve maradt.

Elnök erre határozatképpen kimondja, hogy a rendkívüli közgy-
lés nagy többsége a másodelnöki választás elhalasztását kívánja. Egyéb
tárgy híján Elnök az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1940. jiinius 12-én.

Jegyezte: Láttam:

Horusitzky Ferenc Dr. Papp Károly
elstitkár. elnök.

Hitelesítik:

Lóczy Lajos és Rozlozsnik Pál

választmányi tagok.
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I. ERINNEKUNÍJ AN DIE A^íRSTOKBENEN MITGLIEDER
DES AUSSCHÜSSES.

ERINNERUNG AN FRANZ ROHM.
(1881—1940)

Mit einer Fotoíívafie iiuf Tafel V.

Tiefersehüttert vernahmcn die ungai’ischen Bcrgleute und
Geologen die traurige Nachricht über deii am 1. Juli in Gyöngyös
erfolgten plötzlichcn Tód dcs Leiters dér inontanistischen Sektion

iiu kgl. ung. Finanzininisteriuin, F r a n z B ö h ni. Wie ein tapferer

Soldat iin KainpT, starb auch er im Felde seiner Tiitigkeit. Er ver-

schied im besten Mannesalter zu einer Zeit, als von ihrn, dér als

Nachfolger von A 1, Máily von K i s s i'i r m á s unter den schwer-

.sten Umstanden die Angelegenheiten des ungarischen Bergwescns
leitete, noch viel orAvartet Avurde.

Die Avichtigsteii ^loniente seines Lebens und seiner Tiitigkeit

können folgenderAveise geschildert Averden.

Franz Böhm Avurde iin Jahre 1881 in Pécs geborcn, aa'o er

auch seine SchuLzeit absolvierte. Er Avurde dann Student dér Berg-

akademie in Selmecbánya (Schemnitz). Flier erAvarb er im Jahre

1905 das Diplom eines Bergingenieurs. Daraufhin Avurde er als n^m-

ger Bergingenieur dér kgl. ung. geologisehen Anstalt zugeteilt, um
sich auch in dér Geologie eine praktische Ausbildung zu erAverben.

Die Chemiker dér kgl. ung. geologisehen Anstalt befassten sich

damals eingehend mit dér Analyse von siebenbürgischen Salzquel-

len, um für die Kalisalzforschungen Stützpunkte zu liefern. Da
aber die Analysen für die Forschung nicht sehr AÚel Hoffnung bo-

tén, empfohlen J. v. B ö c k h. Direktor dér geologisehen Anstalt

und Prof. L. a\ L ó c z y d. Ae. dem Aerar, im Gebiete des Sieben-

bürgisehen Beckens Untersuchímgen durchführen zu lassen. Darauf-

hin betraute dér Leiter dér montanistischen Sektion des kgl. ung.

Finanzministeriums, Ministerialrat A 1. M á 1 y, den Geologen K. v.

P a p p das Siebenbürgische Beckeji mit Hilfe dér Bergingenieure
F. Böhm und E. Buday Amm Gesichtspunkte dér Kalisalze geo-

logisch zu untersuchen und die Stelle einer Tiefbohrung festzu-

setzen. Die dréi jungen Wissenschaftler bereisten zAvischen dem 16.
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Juli und 7. September 1907 das Siebcubürgische Becken. Die Stelle

dér ersten Tiefbohrung wurde bei dér Eisenbahnstation Nagysár-

más im Komitat Kolozs festgesetzt. Da auch Prof. v. L ó c z y die-

sen Plán billigte, b'^gann im Herbst 1907 die erste Tiefbohrung Sie-

benbürgens. Die Bohrung wurde uuter dér Leitung von F. B ö h m,
<ler darnals bereits die ganze Expositur von Nagysármás leitete,

von den Halle’schen Maschineningenieuren Heinrich Thumann
und Hans Neumayer ausgeführt. Naehdem diese erste Bohrung
erfolglos blieb, setzte K. v. P a p p die zweite Bohrung in dér Nahe,
auf dér Wiese „Bolygórét” von Kissármá.s, an, da er das Kalisalzr

láger hier, unter dér bittersalz- und sumpfgashaltigen Quelle, zu

erreichen hoffte. Die Arbeiten dér Bohrung II wurden im Novem-
ber 1908 bereits alléin von F. B ö h m geleitet. Aus dieser Bohrung
brach dann aus einer Tiefe von 302 m mit einem ausserordentlichen

Druek Erdgas hervor. Das Gas enthielt fást ausschliesslich Methan-
gas. Diese Bohrung ist dér grösste Erdgasbrunnen Europas gewor-

den. Gelegentlich einer Messung dér Gasmenge geriet F. B ö h m
einmal in Lebensgefahr. Wahrend dér Arbeit schlug eine 10 m hohe
Flamme von 3 m Durchmesser hoch, er konnte sich nicht rechtzei-

tig in Sicherheit bringen und es dauerte Monate láng, bis er von
seinen BrandAvunden wieder genas.

Im Frühling des Jahres 1910 fuhr er in Gesellschaft des Sel-

mecbánvaer Professors Max Hermann nach Nordamerika, um
in dér Umgebung von Pittsburg die Gasbrunnen zu studieren. Als

er von hier nach Sármás ziu’ückkehrte, übernahm er Avieder die

Leitung dér Forschungsexpositur für Siebenbürgen und leitete A'on

dieser Stelle sámtliche Bohrungen im Mezöség.

Diese Zeit enthielt zugleich auch die glücklichste Periode

seines Lebens. In dér mit Kissármás benachbarten Ortschaft Kis-

czég lernte er die Tochter dér dortigen Grundbesitzerfamilie Emma
Wachsmann kennen. Er bat um ihre Hand und die Hochzeit fand

am 16. Mai 1911 in Kisczóg statt. Die treue Gattin blieb immer eine

verstándnisvolle Begleiterin seiner aufsteigenden Laufbahn.

In den folgendcn dahren Avurde er dann schnell zum Berg-

oberingenieur, Bergrat und Oberbergrat befördert. Wahrend des

Weltkrieges, im Jahre 1917, AVurde er dér montanistischen Sektion

dér kgl. ung. Finanzministeriums zugeteilt, avo er die techni.sche

Abteilung dér Zcntraldirektion leitete. In den Jahren 1921—24

Avurde er mit dér BeA\dlligung des Finanzministers, auf Grund des

zwicchen dem ungarischen Aerar und dér Anglo— Porsian Oil Com-
pany Limited ge.schlossenen Vertrages mit dér Direktion dieser

Gesellschaft betraut. Im Jahre 1925 nabm er in Paris als SacliA’cr-

stándiger an dér Beratung teil, als dér Wert dér Berg- und Hütten-

Averke in den von lingarn abgertennten Gebieten geschatzt Avurde. Er

wolmte im Jahi-e 1926 in Begleitung les Bergratcs F. v. P á a’ a i

Vájná auch den Sitzungen des in INIadrid abgehalteu'ii XVI.
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Cleoloííon-Konfirosscs bei. Seit (lem Jahre 1925 war cr Loiter dér

montanistisclien Sektion im kííl, uiifí. Finanzniinistoriuin. Durch

seine hier entfaltote Tiitigkeit koiuite er erreichen, dass die

Sehwarzkohlenfinibe von Komló wieder zu einem rentablen staatli-

chen Betrieb wurde. Auch in dér Inbetriebsetzniifí des Goldberg-

werkes von Keesk si)ielte er eine wichtiííe Rolle. Als Vizeprasident

dér nnter dem Vorsitz des Geheimen Rates Gráfén Paul Teleki
bestandenen „Geolofíiscben Prüfnnfískomission” leistete er in den

Jahren 1930—193G {xrosse Pieuste in dér Abteufuiifí und wissen-

sehaftlicbcn Rearbeitung dér bedeutendstcn Ticfbohrnnfíen iin Ge-

biete dér Grossen Unfíarischen Tiefebene. Ain 14. Juli 1934 erhielt

er den Titel eines kgl. niiíí. Steinkohlonber''verksdirektors und
wurde in die TV. Gelialtklasse dér staallicdien basenbabnon beför-

dert und ain 30. .Tni 1937 zum Sektionscbef im kgl. unfí. b''inanz-

ministerium ernannt. Ansser mebreren Anszeiebnnngnen war er In-

haber des Ivomtnrkreuzcs des Unfíarischen Verdienstordens. Mit

seinem ausserordentlichen Fleiss und Fachkönnen, seiner Tncbtifí-

keit und Liebenswürdigkeit erreichte alsó F. Rohm alles, Avas ei-

nem unííarischen Faehmann im staatlichen Dienste zuteil Averden

kann.

Die Avichtifísten Resultate seiner Avissenschaftlichen Tiitigkeit

sind ansser zjAhlreichen FachaufsUtzen in zAvei zusammenfassenden
Arbeiten zu fiúdén:

a) Die Rescbreibunfí dér in dér Gemarkumi von Nnííysármás

und Kissármás durchgeführten Tiefbohrungen. Herausueííeben Amm
kgl. ung. Finanzministerium im Jahre 1911, S. 37—72, mit Fig.

5—14.

b) Erdi- und Erdgasbergbau in üngarn bis zum Jahre 193.5.

Erscln’enen in RáuA’ászati és Kohászíiti Lapok, Rd. 72, S. 150—1S9,

mit Fig. 1—28, Budapest 1939.

Fr. Röhm Avar seit dem Jahre 1906 ordentliches und seit

1924 Aussehussmitglied unserer Gesellschaft. Er Avohnte den Sitz-

ungen fást immer bei, zuletzt Avar er auch in dér am 12. Juni abge-

haltenen Fachsitzung zugegen, als Dr. Gráf Géza Teleki in dér

Gesellschaft seinen ersten Vertrag hielt. Umso unei’AA’arteter kam
die erschütternde Nachricht, dass F. Röhm am 1. Juli in Gyön-
gyös plötzlich starb. Bei seinem Grabe sind am 4. Juli im Farkas-

réter Friedhof in Buda zahlreiche Fachkollegen und hohe Funktio-

nare erschienen. Die ITngarische Geologische Gesellschaft Hess sich

an dem Begrabnis durch die Herren Ausschussmitglieder L. v.

L ó c z y, P. R o z 1 0 z s n i k und S t. Vitális vertreten, die auch
den Kranz dér Gesellschaft auf seine Bahi-e legten.

Möge dér Allmáchtige ihm eAvige Ruhe, dér WitAA'e und seinen

Kindern, Zoltán und Edith Trost gébén.

Éhre seinem Andenken !
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ERINNERUNG AN PAUL ROZLOZSNIK.
(1880—1940)

— Mit einer Fotografie auf Tafel V. —

Am 24. August 1940 ist Paul Rozlozsnik, Stellvertretender

Direktor dér kgl. ung. Geologischen Anstalt, korrespondierendes

Mitglied dér Ungarischen Akademie dér Wissenschaften, Ausschuss-

mitglied des Ungarischen Berg- und Hüttenmannischen Vereinsund
dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft in 60. Lebensjahre nach
kurzem Leiden plötzlich gestorhen. Sein Tód bedeutet für die unga-

rische Wissenschaft, insbesondere für die Montangeologie cinen un-

orsetzlichen Verlust. Für unsere Gesellschaft ist sein Tód ein um-
so harterer und unerwarteter Schlag, da er unserer letzten Sitzung,

dér am 12. Juni 1940 gehaltenen ausserordentlichen Generalver-

sammlung noch beiwohnte, mit Herrn Direktor L ó c z y zusammen
ciné Aussprache hielt, ja sogar auch das Protokoll beglaubigte.

Die wichtigsten Momente seines Lebens und seiner Avissen-

schaftlichen Tatigkeit können folgenderweise zusammengefasst
Averden.

Paul Rozlozsnik entstammte einer altén BergAA^erksfami-

lie. Er Avurde am 24. Dezember 1880 in Bindtbánya, im Komitat
Zips, geboren. Nachdem er das eAmngelische Gymnasium in Igló ab-

sohúerte, Avurde er Student an dér Bergakademie zu SelmecbánA'a.

Hier AA^ar er dér ei’ste Schüler des im Jahre 1901 ernannten jungen

Professors Hugó von B ö c k h . Nach Beendigung seiner Hoeh-
schulstudien Avurde er von Johann von B ö c k h, dem damaligen
Direktor dér kgl. ung. Geologischen Anstalt, zum Geologen dér An-
stalt ernannt. Sein Amtseid leistete er am 1. Juli 1903. Im Herbst

desselben Jahres begann er bereits seinen militarischen Dienst als

einjahriger PreiAvilliger dér Artillerie. Seine Tatigkeit als Geologe

fing er alsó eigentlich erst im Október 1904 an. Als Aufnahmegeologe,
den Chefgeologen Th. A^ Szontágh und M. v. Pálfy zugeteilt,

befasste er sich mit dér geologischen Kartierung des Bihar-Gebirges,

des Kodru-Móma und des Radnaer-Gobirges. Nachher studierte

Rozlozsnik die montangeologischen Verhaltnisse a’oii Dobsina

und Aranyida.

Bei Ausbruch des Weltkrieges Avurde er als Leutnant dér Ar-

tillerie eingezogen. Er Avar teihveise an dér Front, teihveise Avurde

er dem militarischen Berginspektorat in Siebenbürgen zugeteilt.

Als Kriegsgeologe untersuchtc er die Aluminium-Erzlagerstatten

des Bihar-Gcbirges und leistete mit dicsen Forschungen dér Armee
dér Zentralmiichte Avertvolle Dienste. Am Ende des Krieges rüstete

er als Hauptmann dér Artillerie und Tnhaber mehrerer Auszeich-

nungen ah. Zu seiiiem Beruf zurückgekehrt, beschiiftigte er sich

AAn'eder mit dér geologischen Aufnahme des zerstückelten Laiules.
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Detaillierto Studien führte cr in den Kohleiifíebicten von Ajka ini

lkikony-Gel)irfí«. ferner von Dorog, Tokod, Tatabánya und Pilis-

vörösvár durcb.

Seine erste wissenscbaftlicbe Studie erscbien iin Jabre 1905

im 35. Bánd dér Földtani KözJöny unter dein Titel: „T)ie ernptiv'ge-

steine des Gebietes awiscben den Flüssen Maros und Körös an dér

(írenze ded Komitate Arad und Hunyad.” In dicsér Arbeit sind die

Eesultate dér petrograpbiscben üntersucbung dér von K. v. Papp
gesamnielten Gesteine veröffentlicbt. Die Arbeit ist sowobl unga-

rise.b wie aucb deutscb erscbienen. Sóin erster Aufnabinebericbt er-

sebien in den Jabresbericbten dér kgl. ung. Geologiscben Anstalt

für 1905 nnter dem Titol: „Beitriige zr Geologie dér Uingcbung
des Nagybibar.”

Nacb dicsen ersten Arbeiten erscbienen in scbnellor Beiben-

folge seine weiteren wissensebaftlieben Publikationen. Tin Bánd 49

dér Földtani Közlöny veröffentlicbte er iin Jabre 1919 unter dem
Titel „Über die Verbreitung des Erzlagerstiittentypus „Macskainezö”

in Transylvanien” wieder eine wertvolle Studie.

Ausserordentlieb wicbtig sind seine ])alaontologiscben Arbei-

ten über Nummulinen. Er war dér wabre Xaebfolger von ^I a x von
TI a n tken. Seine erste i)alaontologisebe Studie erscbien im Bánd
I Heft 4 dér Zeitscbrift Földtani Szemle (üngariscbe Bundscbau
für Geologie und Palaontologie) im Jabre 1924 unter dem Titel

..Nummulinák Magyarország óbarmadkori rétegeibl” (Xummuli-
nen aus den alttertiaren Scbiebten Ungarns). Die Arbeit ist eigent-

lieb eine Erlauterung zu den von M. v. Hant ken und Z s. a-

darász binterlassenen Tafeln. Auf Grund dér sebönen Abbildun-
gen auf Tafeln I—V werden die sicb in den Sammlungen des geo-

logiscbon und palaontologiseben Institutes dér Pázmány-Universi-
tat befindlieben Xummulinen auf den Seiten 159—189 besebrieben.

Diese Arbeit batte eine so grosso Xacbfrage, das aucb bereits die

2. Auflage fást vergriffen ist. Als Anerkennung seiner montangeo-
logiscben, petrographiscben, geologiscben und palaontologiseben

Avissenscbaftlicben Tatigkeit wurde er im Früjabr 1927 zum korres-

pondierenen ^Mitglied dér Ungariscben Akademie dér Wissenschaften
gewablt. Er wurde von den ordentlicben Mitgliedern F. Scbafar-
z i k, K. Z i m á n y i, B. M a u r i t z, ferner von den korrespondieren-

den Mitgliedern F. Báron Xopcs a und M. Páilfy empfoblen.
Sebn damals batte Rozlozsnik 34 selbststandige wissenscbaft-

licbe Veröffentlicbungen. Rozlozsnik, dér inzwiscben zum Cbef-

geologen ernannt Avurde, bielt seinen AntrittsAmrtrag in dér am 16.

Marz 1936 gebaltenen Sitzung dér III. Klasse dér Ungariscben Akade-
mie dér Wissensebaften. Xacb seinem Vortrag begrüsste ibn im
Xamen dér Akademie Klassenprasident K. T a n g 1. Dicsér Vortrag
ist im Matbematiseben und XaturAvissenscbaftlicben Anzeiger dér

Vngariseben Akademie dér Wissensebaften Bd. 55 auf Seite 46—74
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mit 2 Tafeln in Budapest 1936 unter dem Titel „ Die tektonische

Stellung dér Bihar-Gebirgsgruppe, Mtii Apuseni, im Karpatben-
system” in ungariscber Spracbe mit einem ausfübrlicben deutscben
Auszug erscbicnen, Diese Arbeit bildet die Krone seiner jabrzebnte
lángén Geologentátigkeit.

Paul Rozlozsnik war seit 1903 ordentlicbes und seit 1932

Ausscbussmitglied dér Ungariscben Geologiscben Gesellscbaft.

Sein ganzes Leben opferte er dér Wissenscbaft und erzielte

sowobl tbeoretiscbe Avie aueb praktiscbe Erfolge. Als Ge.ologe be-

tatigte er sicb seit 1904 standig als Mitglied dér kgl. ung. Geologi-

scben Anstalt. Seine Direktorén J. von B ö c k h, L. von Lóczy, d.

A., T. von Szontagb. F. Báron Nopcsa, H. von Böckb und
L. von Lóczy d. J. scbatzten immer sebr sein grosses Können und
seinen unermüdlicben Fleiss. Wabrend seiner 36 Jabre lángén

Dienstzeit wurde er Sektionsgeologe, dann Cbefgeologe und beeu-

dete sein Leben als stellvertretender Direktor.

Erst vor 4 .Tabren bat er gebeiratet, als er die Witwe seines

friibzeitig verstorbenen Neffen Gy. R a k u s z, géb. Selma H e u t-

s c b y zr Lebensgefabrtin wáblte. Mit vaterlicber Liebe nabm er

ibre beiden Kinder Ili und Gyuszi R a k u s z bei sicb auf. Durcb
seinen Tód wurde aueb seine Mutter, I'rau Witwe Jobann Roz-
lozsnik in tiefe Trauer versetzt.

,

Seine Beerdigung fand am 28. August 1940 nacb einer Trau-

erfeier in dér Halle dér kgl. ung. Geologiscben Anstalt nacb dem
Ritus dér evangeliscben Kircbe unter Anteilnabme zablreicber Kol-

legen und Freunde statt. An seiner Babre spracb im Namen dér

kgl. ung. Geologiscben Anstalt Direktor Prof. L. von Lóczy, im
Namen dér Ungariscben Akademie dér Wissenscbaften Ministerial-

rat Prof. K. Rotb von Telegd und im Namen dér Ungariscben

Geologiscben Gesellscbaft Prásident Prof. K. von Papp.
Sein Angedenken wird uns allén in Ébren erbalten blciben.

ERINNERUNG AN DR. JULIUS WESZELSZKY.
(1872—1940)

Mit einer Fotografie unf Tafel VI.

Nacb kurzem Leiden starb am 20. Juni 1940 Oberstudienrat

Dr. Julius Weszelszky, Direktor i. R. des Radiologiscben Insti-

tutes dér Pázmány-Universitat und ebemaliger Vorsitzender dér

Hydrologiscben Sektion dér Ungariscben Geologiscben Gesellscbaft.

In den Jabren 1934—1939 war er Vorsitzender dér Hydrologiscben

Sektion und in dicsem Amt zugleicb aueb Ausscbussmitglied dér

Ungariscben Geologiscben GcscUscbaft, sodass aueb wir seiner edlcn

Persönlicbkeit nacbtrauern.
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J. Weszplszky -wurde am 10. ^lai 1872 in Szlatina, Komi-
tat Verce (Kroatien) geboreii. Nachdem er das Gynmasium dér

Zisterzienser in Pécs besucht hat, wurde er Student dér Philosopbi-

schen Fakultat dér Budapestéi’ Universitsit. Hier erwarb er sieh

zuerst das Apothekerdiplom und danu das Doktorai dér Philo-

sophie. Seine Laufbahu beííann er iiu Cheiuiseheu lustitut II dér

Philosophischen Fakultat in Budapest, wo er zuerst als Assisteut

und spater als Adjuukt tiitifí war. lm. .Tahre 1912 wurde er Dozent

dér auorganischen Chemie, im .Tahre 1916 Leiter und danu im .lahre

1918 ernannter Direktor des Radiologiscben lustitutes dér T7ni-

versitat.

Als Anerkennung seiner wissensehaftlichen Tatigko’t wurde

er am 24. Február 1928 auf Grund einer Empfehlung von G. Gróh,
H. Horusitzky und E. ’S i g m o n d ordentliches Mitglied dér

Sankt Stefan Akademie. Seinen Antrittsvortrag hielt er noeh in

demselben Jahre in dér Dezember-Sitzung. Seit 1921, alsó seit dér

Gründung dér Hydrologischen Sektion dér Ungariscben Geologi-

schen Gesellschaft war er Aussebussmitglied und in den .Tahrcn

1934—1939 Vorsitzender dicsér Sektion. Als er dann als Direktor

des Radiologischen lustitutes in Pension ging, erhielt er im Feb-

ruár 1939 auf Vorsehlag des Kultusministers vöm Herrn Reichs-

verwescr als Anerkennung seiner im Dienste des ünivcrsitatsunter-

richtes und dér wissensehaftlichen Literatur geleisteten Verdienste

den Titel eines kgl. ung. Obcrstudienrates und Direktors.

In seiner wissensehaftlichen Tiitigkeit hefasste er sich haupt-

sachlich mit dér Radioaktivitat, hesonders mit dér ^lessung der-

.selben. Zu dicsem Zweeke konstruierte er auch cinen Apparat.

Ausserordentlich wichtig sind seine I^ntersuchungen üher die

Radioaktivitat dér ungariscben IMineralwasser. Seine diesheziig-

liehen Studien sind grundlagend. Seine zahlreichen Arheiten erschie-

nen teilweise in ungarischen, teilwe’se in auslfindischen Fachzei-

schriften. Von diesen sollen hier folgende hervorgehohen werdeii:

1. Ródióaktwifns (Radioaktivitat). Herausgesehen von dér

kgl. ung. Xaturwissenschaftlichen Gesellschaft im Jahre 1917.

2. Rádium és atomelmélet. (Das Rádium und die Atomtheorie).

Herausgegehen von dér Szent István Társulat im Jahre 19’25.

3. Vher den geothermischen Gradienten. Hidrológiai Közlöny,

Bd. 2. Deutsch, auf Seite 105, 1922.

4. Cher die juvenilen Wasser. Hidrológiai Közlöny, Bd. 4—G.

Deutsch auf Seite 147—148, 1928.

5. Über die Temperaturveranderung des Wassers dér Buda-
pester Hungoria-Quelle. Hidrológiai Közlöny, Bd. 7—8. Deutsch auf
Seite 118—128, 1929.

6. Über den Ursprung des Radiumemanationsgehaltes dér

Thermen. Hidrológiai Közlöny, Bd. 16. Deutsch auf Seite 17—29, 1937.
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7. Unklare Begriffe in dér hydrologischen und geologischcn

Literatur. Hidrológiai Közlöny, Bd. 18. Deutsch aiif Seite 509— álS,

1938.

Diese letztere Arbeit war seine Prásidialeröffnungsrede, d'e

or in dér am 26. Januar 1938 gehaltenen Sclilussversammlung dér

Hydrologischen Sektion vorlas.

Nachdem er als Prasident dér Sektion abgedankt líatte, setzte

er seine wissenschaftliche Tatigkeit in dér stillen Bbe seincr Budn-
cr Villa bis zu seinem am 20. Juni 1940 erfolgten Tode fórt.

Die Beerdigung fand am 22. Juni 1940 im Farkasréter-Fried-

hof nach dem Ritus dér römisch-katholischen Kirche statt. Sowohl
die Geologische Gesellschaft als auch dérén Hydrologisclie Sektion

legte einen Kranz auf seinen Sarg. Die Trauerrede hielt H e i n r i e h

Horusitzky, dér als Prasident dér Hydrologischen Sektion scln

Xachfolger ist. In seiner Eede nahm er von J. Veszelszky
einen rührenden Abschied im Namen dér Ungarischen Geologischen

Gesellschaft, dér Hydrologischen Sektion und dér Sankt-Steian-

Akademie.
Seine Witwe, géb. Jolán Széli sowie seine Söhne Béla

und Dr. L a d i s 1 a u s \V e s z e 1 s z k y trauern ihm nach.

Sempiterna lux luceat ei!

II. ABHANDLUNGEN.

DÉR GRANODIORIT VON GORONTALO AUF NORDCELEBES.

Von Dr. L. Jngovics.*

Mit Figuren 11—14 auf Seiten 164—173.

Das untersuchte Gesteinsmaterial wurde von Prof. Dr. L u d-

wig V. Lóczy im Jahre 1928 gesammelt, als er in dem zAvischen

dem Golf von Tolo und dem von Tomini in Ost-Celebes liegendem

Gebiete von Nord Boengkoe und Bongka ciné Petroleum-Forschungs-

expedition leitete. Lóczy untcrnahm zu dicsér Zeit auch in den

benachbarten Gegenden Forsehungsreisen; so kain er auch in die

sich mehrere hundert Kilométer nach NO erstrcckende Landzunge
von Nord-Celebes, die durchwcgs aus ernptiven Gesteinen, vie

Gránitén, Dioriten und .iungen-, in Minahassa sogar noch rezenten

vulkanischen Gesteinen aufgebaut Avird.

Dér kleine Hafen von Gorontalo liegt an dér Südseite dicsér

Landzunge, bei dér Mündung dcs gleichnamigen Flusscs. Dér über

• Vorgetrageii in dér Fachsitzung dér Ungarischen Geologisebevi

Geselllschaft ani 1. Mai 1940.
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<lein Hafeii sich plötzlich aus elem Meer erheboncle Grat cles „Si^nal-

berfíes", 250 m hoeh, (von (len Einííeborenen „Gunuiifí Hnlapa” ííe-

nannt) wird dnreh den Fluss Gorontalo in einer enfíen, ca. 1300

in larifíen, steihvandiííen Schlueht durchbort. Den líafen von
Gorontalo zeijít des l>ei{íelefíte, von Lóezy staininende Licbt-

1)11(1, (1. Abb.) anf welcbem anch di(‘ Flnssinünduníí und dér dai’-

über sich erhebeiide Siíínalberfí zn seben sind; den Fundort dér

G(‘steine bezeiebnet ein Pfeil.

Die {íeoloííiseben Verbaltnisso von Xord-C'elebes zeifít nns die

beiíieleflte skizzenbafte Karte von Ablbiuíí (Abl). 2.). Wie wir seben,

wird dér mittlere nnd westliche, fírössere Teil dnreh ein iin Meso-
zoikum sich erboleenes Granit-Granodioritmassiv ííebildet, welehes
nach Ansieht dér ineisten Forscher eine einbeitliehe Masse ist,

Kopvrberg al)er niinmt an, auf Grnnd seiner in letzter Zeijít vorííe-

noinmenen Untersnehunííen, dass es sich nm inehrere kleine, von-

einander nnabhaiifíiííe Lakkolithe handelt.

Über das Gesteinmaterial dér Xord-Celebeser intrnsiven ^íassen

besitzen wir nnr ganz Inekenhafte Beobaebtiingen. Ansfiihrlichste

I’^ntersnchnng ist jene von B o n w e r, (8), er nntersncbte die Gránité
nnd Granodiorite, resj). die Kontaktgesteine derselben, das 2000 m
hbe ,,Bolio-Hutn”-Gebirge, chennsche Analysen teilte er aber
kelne mit.

Koperberg (10.) halt den sich über dem Hafen von Gorontalo er-

hebenden „Signalberg” fnr cinen in X\V—SO Richtnng verzogenen,

schmalen, ca. 9 km lángén und im Durchschnitt 250 m hohen selb-

standigen Lnkkolith, über (lessen Gestein sebon vor ihm van
Se bel le (2). B ü e k i n g (3), Hinne (4) Mitteilungen, sowie

knrze Beschreibnngen gaben; ehemisehe Analysen teilten aber auch

sie keine mit.

Van Sehelle beschreibt das Gestein des Signalberges als

Amphibol-Granitit, welcher sowohl au Farbe, wie an Korngrösse

sehr versehieden sein kann. B ü c k i n g fand im hellfarbigen, mit-

telkörnigen Gestein Orthoklas, Plagioklas, Quarz, Biotit, Amphibol
nnd diopsidischen Angit. Die im Gesteine auftretenden basisehen

nnd .sauren Asseheidungen eharakterisierte er ebenfalls. In den basi-

schen stellte er das Vorhandensein von Avenig Quarz, Orthoklas,

Plagioklas, Amphibol und Angit fest und bezeichnet dieselben als von
]\Iinette-Vogesit (?liarakter. Hinne bestimmte das Gestein als

Amphibol-Biotit-Granit, hebt den hohen Plagioklasgehalt hervor.

Die basisehen Ausseheidungen ^Slinette und Vogesite sind seiner

Meinung nach von prophyriseher Struktur. Koperberg halt das

Gestein auch für cinen Amphibolgranitit. Die Erseheinung dér

basisehen Ausseheidungen kennzeichnend erwahnt er, dass diese

nicht nur als kleine kugelige Knoten im Gestein erscheinen. són

dern auch als grössere Blöcke, oder auch als Gangé. Bezüglich ihrer

Zusammensetzung stellt er fest, dass sie nur aus Amphibol und Féld-
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spat bestehen, somit weist er ihren Platz zwischen den Vogesiten und
Spessartiten zu.

Die durch von L ó c z y eingesammelten Gesteinstücke stam-

raen vöm östliehen Grat des Signalberges und sind auf Grund
dér untén beschriebenen optischen Untersuchungen und chemischen

Analysen Granodiorite. Die erwáhnten Forscber ^bestimmten zwar
die an dér Westseite des Signalberges eingesammelten Gesteinstü-

cke als Gránité, gaben aber keine chemischen Analysen. Diese Fest-

stellungen widersprechen einander nicht, sondern besagen nur, dass

die Gesteine des Signalberges einer Differenzierung unterworfen

waren.

Das durch v. L ó c z y eingesammelte Gestein ist von hell-

grauer Farbe, von körniger Struktur, vollstandig frisch und be-

steht hauptsachlich aus Feldspat, Quarz, braunlichem Biotit — und
gegenüber Biotit zurücktretend — grünlichschwarzem Amphibol.

Die Hauptgemengteile des Gesteins sind u. d. M. in abneh-

mender Reihenfolge die folgenden: Saurer Plagioklas, Quarz.

Orthoklas, Biotit und Amphibol; Nebengemengteile sind: Apátit,

Titanit und Rutil, sekundár sind Serizit, Kaolin und Chlorit. Kenn-
zeichnend für dieses Gestein ist, dass es aus verháltnissmassig we-

uigen farbigen Gemengteilen besteht, Das Verhaltnis dér Haupt-
gemengteile ist etAva: Plagioklas : Orthoklas : Biotit : Amphibol =
= 46 : 25.5 : 11.5 : 11.5 : 4.

Kristallographiscb ist dér Plagioklas besser entAvickelt als

dér Kalifeldspat. Die nach M meist tafelig entAvickelten, manchmal
aber prismatischen Individuen werden 3.5 mm láng und 1.5 mm
breit. Zwillinge nach dem Albit- und dem Albit-Karlsbader-Gesetz

sind die Regei, vereinzelt Avarén auch Periklinlamellen zu beobach-

ten. Die Kristalle zeigen immer einen Zonarbau mit normaler Zonen-
folge und scharfen Abgrenzungen. Den An-Gehalt des Plagioklas

ergaben die folgenden Messungen.

’ Köhler, A.: Zr Bestimnuing dér Plagioklase in DoppelzAvillin-

ííen nach dem Albit und Karlsbader-Gesetz. — Tschcrmarks Miner.-Petr.

Mitteilungen Hd. 36. 1923.

Albitzwillinge, senkrecht MP.

Kern
a’M. . . .21.5°. . . .

8°
. . . . 23°

. . . .19.5°

An-Gehalt 38o/o . . .
25o/o

. . . 40“/o . . . 35<>/o

a’M 4.5°. . . 7.5°. . .
10°
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Dér Kern dér Playloklas ist doher saurer Andesin, welcher durch

Ollgoklíiszonen umgeben ist. Dér Kern ist von neufíebildeten Serizit-

schuppen. Kaolin und Kalzitkörnern erfüllt.

Dér Knlifeldspot, nur selten mit Mikroklinfíitterunfí, ist tafe-

li{? oder prismatisch, a. T. xenomorph und sind die Individuen klei-

ner als die des Plasíioklases. Zwillinfíe naeh dein Karlsbader-Gesetz

sind haufiíí.

Die xenoniori)hen, schwaeh undulös auslöschenden Körner von

Qnarz sind von verschiedener Grösse und enthalten verhaltnismassig

weniííer Einschlüsse als dér Feldspat.

Die bis 2 mm íirosson. xenomorplien, oft gezackt umrandeten

Lamellen des Biotites sind moist mit dem Amphibol verwaehsen.

Die verbogenenen, oft wellig auslöschenden Lamellen verraten eine

gewisse kataklastische Beanspruchung. Dér optiscdie Aehsenwinkel

ist sehr kiéin, fást 0®, die Doi)i)elbrechung y—a = 0.044 (r’=0.í)H(i (i

bei Dicke 22.G pl mit Bereck Komptmsator gemessen. Pleochrois-

mus:«i^7 gelb u, y= orange e fnach dér Radde’scdien Farben-

skala). Eine chloritisehe Zersetzung ist bemerkbar, besonders ent-

lang dér Spaltflacben, oft auch in grösserem Ausmasse. Die lavendel-

blaue Interferenzfarbe des Chlorites lasst auf Pennin schliessen. In

Verbindung mit dér Chloritisierung enstand sekundar Epidot, wie

auch etwas INIagnetit. Einschlüsse von Apatitprismen und Titanit-

körnchen sind haufig.

Die prismatischen, auch xenomorplien oder korrodierten Kris-

talle von Amphibol erreichen manchmal die Ijünge von 3 mm und
eine Brcite von 1 mm. Zwillinge nach (100) und ein zonarer Aufbau
kommen haufig vor. Die optischen Konstanten sind: Auslöschung
c;^ = 13.5®; Pleoehroismus: a = 9 gelb p, y= 13 grasgrün i. (Radde’-

sche Farbenskala).

Chloritisehe Zersetzung ist beim Amphibol seltener als beim
Biotit; auch hier ist mit dem Pennin, Magnetit und Epidot sekun-

dar enstanden. Dér optisch negative Pennin hat cinen sehr kleinen

Achsen-winkel und cinen Pleoehroismus mit a — blass gelblichgrün,

y
— grün. Als Einschlüsse fand ich im Amphibol Apátit sowie auch

verstreut liegende Zirkonnadeln vor.

In den untersuchten Granodioritstücken sind linsenförmige

basische Konkrefionen von 3—4 cm Durchmesser zu bemerken, die

sich durch Farbe und Korngrösse scharf vöm Hauptgestein abheben.

Dicse Ausseheidungen sind dunkelgrau und viel feinkörniger als

dér Granodiorit, von welchem sie bezüglich dér mineralogischen

Zusammensetzung abweichen; sie bestehen haupsachlich nur aus

Plagioklas und Amphibol, die anderen Gemengteile, in abnehmen-
der Reihenfolge aufgezáhlt, sind: Quarz, Orthoklas. Magnetit und
Apátit kommen nur als Nebengemengteile in Betracht. Unter letzt-

teren spielt dér Biotit, dessen Lamellen in dér feinkörnigen Masse
eingebettet liegen, eine besondere Rolle; sie sind mit idiomorphen
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Plagioklasprismen durchspickt. Es ist anzuuehmen, dass diese Pla-

gioklase bei dér Schlierenbildung in den korrodierten, ziirückge-

bliebenen Biotiten nachtráglich enstaiiden sind. Die optischen Eigen-
sehaften dieses Biotits sind jenen dér Biotite des Granodiorites ent-

spreeHend.

Die Géméngteile dér basischen Schliere weichen von denen
des Hauptgesteins folgendermassen ab: Die sehlanken, idiomoi’phen

Prismen des Plagioklases erreiehen eine Höchstlánge von 0.7 mm und
eine Breite von 0.1 mm und lassen die Fláchen dér Prismenzonen
deutlich erkennen. Die nach dem Albit, sowie Albit—Karlsbader-

Gesetz verzAvillingten Individuen zeigen manchmal auch Periklin-

lamellen. Die meisten Zwillingskristalle bestehen nur aus zwei In-

dividuen und sind stets zonar gebaut, wobei ein zersetzer, mit Neu-
bildungen erfüllter, fást undurchsichtiger Kern von einer fást ein-

sehlusslosen Hülle umgeben wird. Die Kernfüllung besteht aus Kao-
lin, Epidotkörnern und Serizitschuppen. Die Zahl dér den Kern
umgebenden Zonen ist verschieden, die Trennung oft scharf.

Die Lichtbrechung ist sehwacher als die des Quarzes und auch

'die des Kanadabalsams. Diss entspricht einen An-Gehalt von etwa

lO%.Dagegen ergaben sich im Kern folgende Messdaten:

a’

r

< to

< í

< s

< lO

Komvlexzwilling Albit-Knrlsba-

dergesetz senkrecht M^: Albitzwill inge senkrecht MP.

«’M . 1 Indiv. .
17.5° . 11° a’M. ,. .3.5°.

,, . 220/0 An

a’M . 2 „ . 14.5° .
8°

An-Gehalt .... . 410/0 . 300/0

Somit hat dieser eine Zusammensetzung die einem OUgoklas

bis sauerem Andesin entspricht.

Orthoklos und Qnarz, (von geringer Menge) nehmen als Füll-

masse den Platz zwischen den beiden Hauptgemengteilen ein. Das

erstere erscheint stellenweise auch in Gestalt von winzigen selb-

slándigen Kristallen.

Unter den Kristallen des Amphibols dér basischen Schliere

fand ich solche von 0.4 mm Lángé, 0.1 mm Breite. An den Schnit

ten J_ c Achse sind (010) und (llO)-Flachen zu erkennen. Zwillings-

bildung nach (100) ist haufig. Die Auslöschung ey == 10“, Dispersion

= ^ V , Pleochroismus ist deutlich. Teihveise ist dér Amphihol

- Köhler, A.; Zr Bestimmung dér Plagioklase in noppelzwillingen

nach (lem Albit- und Karlsbader Gesefz. — Tschermarks Min.-i>3tr.

Mitleilungen, 36. II. 1. 2. 1923.
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iii C'hlorit und Kpidot besoiiders eiitlang von Spalt-

rissi'ii.

Wie schon erwiihnt, Imbcn die Biotitlainellen dér Schliere

ííleiehe Eifíenscbaiten wie dér Hiotit des nornialen Gesteins; dieso

sind mit idioinorpiien Plafíioklasprismen dicdit vollfíespickt.

In den Sehliei'en befinden sicdi aul’fallend viol EpUlot in Ge-

stalt von kurzen, xenoniorplien Prismen oder pcrlenartifí aneinander

{lereihten Körneiien, sowohl im Ainphibol, wie im Biotit, sogar im
benachbarten Plajíioklas. Die deiitliche Spaltbarkeit, dér grosse,

fást 90" betragende optiscdie Achsenwinkel, die selír starke Disper-

sion Q <C. V
, dér sehwaehe Pleoehroisnuis und die Interferenzfarben

kennzeichnen dieses Mineral eindeutig.

Dér bei Verwitterung des Amphibols und Biotits entstandcne

rhlorit hat hier auch eine lavendelblaue InterferenzFarbe, ist daher

Pentiin, welcher dureh einen sehr kleinen optiscdien Acdisenwiidíel,

negativen Cbarakter und entschiedenen Pleoehroisnuis gekenn-

zeichnet wird.

Sehlieslieli ist in den Schlieren noeli viel Mognetit zu beob-

aehten, dessen oktaedrische oder abgerundete Körner im Amphibol
und Clorit Einschlüsse bilden.

Die Menge des Apatits ist in den Sehlieren viel grösser als im
Granodiorit.

Die ausgewahlten frischen schlierenfreien Stücke des Grano-

diorites wurden dureh den Chemiker dér Geolog. Landesanstalt Ti-

bor S z e 1 é n y i mit folgendem Ergebnis analysiert.

SiO, .... 69.62 % Niggli’sche und Becke’

TiO, 0.06 „ Projektionswerte

AlÁ 16.29 „ si 317.1

Fe.Oa .... 0.60 „ al IZA 43.7

FeO 2.30 „ fm z= 18.4

MnO .... 0.10 „ c zzr 16.3

MgO .... 1.04 „ alk = 21;5

CaO .... 3.35 „ k -V- 0.22

NaaO .... 3.76 „ mg 0.38

K,0 .... 1.66 „ qz = -f 131.1

.... 0.76 „ c/fm 0.88

.... 0.46 „ Sehnitt V.

BaO .... — — 65.2

SrO .... — V = 60.—

P,0, .... 0.09 „ 38.8

CO, .... 0.06 ,.

100.15 %
Spez. GeAvieht: 2.650.

Die Projektionswerte jener Magmentypen und chemiseh ver-

wandtér Gesteine, welche zum Vergleich herangezogen werden korí-

nén, sind in dér beigeschlossenen Tabelle I. zusammengestellt.
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Vorerst können wir feststellen, dass dieses Gestein als zr
Alkali-Kalk-Provinz gehörend betrachtet werden kann und mit dem
Plagioklas-granitischen Magma dér Niggli’schen Magmentypen Ver-

wandschaft zeigt. Mán könnte infoige des hben si-Wertes das Ge-

stein zu den typischen Gránitén rechnen, dem widerspricht aber

dér auffallend niedrige k-Wert und wir müssen es daher zr Gruppé
dér si-reichen dioritischen Magmas hinzuzáhlen; dér niedrige k-Wert
beweist auch, dass in diesem Gestein die Kali-Mineralien eine unter-

geordnetere Rolle als in dér Gruppé dér Granitmagmas spielen.

Auch die Differenz al-alk (=r 22) ist bedeutend höher als bei

den Gránitén, es enthalt alsó dér Plagioklas in unserem Gestein

mehr CaO. Von den Alkálién ist übrigens hier Nátron im Über-

gewicht. Die fm- und c-Werte stehen nahe beieinander, dies ent-

spricht auch eher dem Verhalten dér Dioritmagmen. Endlich weist

auch die mineralogische Zusammensetzung auf die Gruppé dér

Dioritmagmen hin; dér Kalifeldspat tritt gegenüber dem Plagiok-

las stark in den Hintergrund.

Übrigens bringen die zr Vergleich herangezogen Projektions-

werte dér yosemitischen (yosemitgranitische) und granodioritischen

Magmen die gesehilderten Unterschiede gut zum Ausdruck,
Von den Typen dér Diorit-Magmagruppe zieigen die Projek-

tionswerte dér Plagioklas-Granitischen Magmas eine gute Überein-

stimmung mit den entsprechenden Werten des Gesteins von Goron-

talo. Wesentlicher Unterschied ist nur bei den alk- und mg-Werten
zu beobachten, welche niiedriger sind und beim fm-Wert, welcher

höher als dér entsprechende Wert des Typus ist.

Eine vorzügliche Übereinstimmung ist sowohl bezüglich dér

chemischen, wie auch mineralogischen Zusammensetzung mit dem
unter Namen Farsundit^ beschriebenen hellen Granodiorit zu be-

obachten. Dér wesentliche Unterschied besteht darin, dass das nor-

wegische Gestein statt dem Biotit. Hypersthen und Diallag enthalt,

weiters ist dér /c-Wert unseres Gesteins noch niedriger als dér des

Farsundites. Gute Überstimmung mit dem von Celebes stammen-
den Gestein ist ferner bei dem aus dem Ober-Engadin stammenden
Bánátit von Pontresina zu bemerken; bei diesem ist dér si-Wert

niedriger, dér k-Wert aber höher, die anderen ProjektionsAverte ent-

sprechen einander.

Auch im Konzentrations tetraéder können die Verwandsehaft
und dér Zusammenhang dér aufgezahlten Gesteine gut beobachtet

werden. In dér Tetraederdarstellung finden Avir nebcn den Niggli'-

schen Magma typen auch die Beckc'schen MittelAA’erte.

Im Konzentrationstetraeder können Avir feststellen, da!<s dér

Granodiorit von Celebes in die Alkáli- Kalkreihe gehört. Dér Pro-

® Tröger, E.: Spezielle Petrographie dér Kruptivgesteine. Berlin.

1935. S. .')7—60.
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jektionspunkt liefít zwisehen (lem Becke’schen Gránit iiml dein

Granodioritinittel. l)ie Projektionspiinkte des Poutresina-Baiiatites

mid (les norwefíisehen Farsuiidites lieííeu rings um dieselben, wiili-

rend dér Punkt des Plafíioklas.iíranit-Magmentyinis sieh seineii liö-

beren ^ ( -al4-alk) Wert entspreehend in dér Iliehtnníí des Punk-
tes (les Granitmittels etwas entfernt hat.

Die Projektionswerte dér znm V\*rfíleich heranííezoí>en zwei

Glieder dér Granitfíruppe: dér Granodiorit- und dér Yoseniitfíranit-

typus sind ihrem niedrigeren, bzw. höheren si-Wert entspreehend

in etwas grösseix'r Entfernung voni Punkt (les Celebesgesteins

aufzufinden.

Zusamineni'assend können wir auf Grund dér mineralogischen

Zusainrnensetzung fesstellen, dass (hús Gestein des östlicli voin Fluss

Gorontalo erhebonden Grates des Signalberges, ein Aynphibol-IimtU-

Granodiorit ist. Diese Feststellung wird auch durch die cheinische

Zusaininensetzung bestatigt.

Auf Grund dér im Granodiorit erscheinenden basischen Konk-
retionen entspri(!ht es: bezügl. inineralogiseher Zusaininensetzung

(lem Plagioklas-Amphiliol, bei (len Ganggesteinen (leni Amphibol-
Spessartit (Plagioklas-Amphibol-Lamproi)hyr).

Als Anhang vergleiche ich den Celebeser Granodiorit mit
(len ungarlandischen Banatiten und anderen ahnlich zusammenge-
setzten Gesteinen. Dies wird auch darum von Interessé sein, w'eil,

vde bekannt, dér den Granodioriten entspreelionde Gesteintypus zu-

erst durch Cotta^ an den ungarlandischen Gesteinen erkannt
Avurde, .als er im Jahre 1864 die aus Südungarn (Comitat Krassó-

Szörf’ny) stammenden Gesteine lieschrieb und unter dem Namen
Banatlte zusammenfasste, diese enthalten neben dem Quarze auch
Orthoklas und Plagioklas als wichtige Gemengteile. Die Menge
des Quarz und dér farbigen Gemengteile liewegt sich bei diesen Ge-

steinen zwisehen ziembeh weiten Grenzen. auch die Struktur hat

sich einmal kömig, andersmal porphyrisch entAvickelt.

Die spiiteren Forscher benützten, wde bekannt, zr Bezeich-

nung dér Gesteine ahnlicher oder verwandter Zusammensetzung die

Namen: Adamellit, Monsonit, Tonalit, die amerikanischen Petrog-

raphen aber den Namen Granodiorit, wahrend die Bezeichnung „Bá-

nátit” als Sammelname im Laufe dér Zeit allmáhlich verblichen ist.

Die neuere zusammenfassende, moderné petrographische-cho-

mische Untersuchung dér Banatite aus Südungarn entstammen von
R o z 1 o z s n i k-E m s z t.® Nach ihren Festellungen kamen unter

* Cotta, B. V.; Erzlagerstatten im Bánát und Serbien. Wien. 1864.

® Rozlozsnik-Emszt: Beitrágc zr genaueren petrographischen und

chemischen Kenntniss dér Banatite des Komitates Krasso-Szörény.

Mitteilungen aus dem Jahrb. d. kgl. Ungar. Geologischen Reichs-

anstalt Bd. XVI. 1907—1909. p. 145—304.
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dem Namon Bánátit: Granodiorit, Diorite, Gabbrodiorite und dérén
Glieder von porphyrischer Struktur in geologisch znsammen.

Von diesem Gesteinen benutzte ich zum Vergleich nur die an
Orthoklas reiehen, alsó auch den Granodioriten entsprechenden
Banatittypen von körniger Struktur. Zu diesen sog ich noch drei
nordungarische Gesteine, von ánlicher Zusammensetzung bei, von
uelehen wir gute Analysen besitzen, diese sind: das Gestein des
Zobor-berges,^ (Analyse 14); dér Granodiorit aus dem südlichen
Teil des Inovec-gebirges, von Galgóc stammende Granodiorit Ana-
lyse,' (Analyse 13); endlich das wohlbekannte Diorit dér Schemnit-
zer Gegend,® (Analyse 15),

Die Tabellen I—II. zeigen die Analysen dieser Gesteine und
die Niggli-Becke’schen Pro.iektions\verte.

Es kann festgestellt werden, dass die Banatite mit den Niggli’-

sehen Granodioritmagmen verwandt sind. Ein wesentlicher Unter-
schied zeigt sich nur in den si- und /c-Werten, diese sind bei dem
Typus niedriger, wahrend sie mit dér Becke’schen Granodiorit-

Mittel gut übereinstimmen.

Von den noch aufgezahlten weiteren Gesteinen ist dér ’Gal-

góeer-Granodiorit mit den Normalgranit-Magmatipus Niggli’s ver-

wandt; die k- und mp-Werte sind niedriger, dér a/-Wert, höher
wie bei dem Typus, Dér Zobor-berger Quarz-Glimmer Diorit wird
durch einen um bedeutend niedrigeren si- und fc-Wert und höheren
mp-Wert als dér Normalgranit-Typus gekennzeichnet. Dér Diorit

aus dér Umgebung Schemnitz-Vihnye gehört schon zu den basischen

Dioriten und nimmt auf Grund seiner Projektionswerte den Platz

zwischen dem Niggli’schen Normaldiorit- und Gabbrodiorit typus

ein. Gegenüber beiden Typus wird es durch einen auffallend hben
k-Wert gekennzeichnet.

Den Zusammenhang dér in dér Tabelle aufgeziihlten Gesteins-

typen zeigt die Becke’sche Tetraederprojektion ( Abbl; ausgenom-
men den Schemnitzer Diorit Hegen allé zwischen den Projektions-

Schafarzik, F.: Über die industriell wichtigeren Gesteine des

Comitates Nyitra. — Jahresber. d. kgl. Ung. Geolog. Anstalt l'iir 1898.

p. 271—72.

Emszt, K.: Berieht aus dem cheniischen Laboratórium. — Jah-

resber. d. kgl. Uug. Geolog. Reichaiistalt für 1913. p. 490.

‘ Ferenczi, St.: Die geologischeu Verhiiltuisse Galgóc’s und ilirer

Umgebung. Jahreber. d. kgl. Uug. Geolog. Aust. für 1914. p, 213—14,

Emszt, K.: Berichte aus dem chemischeu Laboratórium. — Jahres-

ber. d. kgl. Geolog. Reichsaustalt für 1914. p. 526.

“ Papp, F.: Beitrage zr Keuiituiss dér uugarisvdieu Diorite. —
Földtani Közlöny. Bd. 55. 1926. p. 179.
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l»unkte dér (iránit und (iranodioritmittel, wahrend das orwülmte,
seineni tíabhrodioriteharaktor entsprechend, sieh in die Nalie dér

(íabbromittel verzielit.

Cheiniseh liejít von allén ungarlündischen Gesteinen das Gal-

ííóeer (íesteine (len Celebeser-Granodiorit ain niiclisten.

DIE ÜBEHSCHIEBUNG VON EBLE.NY IM BAKONY-GEBIKGE.

Von Dr. Aladár Földvári.*

Mit Fifíuren 15—24 auf Seiten 177—184.

In dér Manganerzfírube von Eplény wui'de ein Tagéban auf-

gesehlossen. Darin kain dér verkarstete Oberflaehe des nnterlias-

sischen brachiopoden- und crinoideenführenden Kalkstein znrn

V^orsehein. Darnber lagern diskordant die manganerzfnhrenden bnn-
ten Tone. Über diesen erzführenden Schiehten folgt sanft einfallend

entweder dér inittelliassische eephalopodenführende Crinoideenkalk-

stein odor (ler oberliassisehe hornsteinfnbrende gelbe Kalkstein und
Mérgei odor aber eine ans versehiedenen Gesteinen entstandene

Brekzie tektonisehen Ursprnngs. Die Deckschichten fallen unter
15”—30" in nördlicher Riehtnng ein. Dieselben Verhaltnisse sind anch
iin Tiefban zn seben. Hier liisst sieh sogar aneh dér Doggerkalkstein
nachweisen, dér nioistens konkordant über dem oberliassisohen Kalk-
stein folgt. An einer Stelle liegt dér Doggerkalkstein langs einer

steilen Verwerfnng gefaltet über dem oberliassisehen Kalkstein.

Am Ostende dér Anfschlüsse bedeckt dér Doggerkalkstein unmittel-

bar die erzführenden bnnten Tonschichten. Das Manganerz liegt alsó

mit den begleitenden bnnten Tonschichten zwischen den nnterlias-

sischen Liegenschichten nnd den Deckschichten in Form einer

ost-westlich streichenden nnd nach Norden fallenden Lagerstatte.

Die erzführenden bnnten Tonschichten lagern sowohl dem
Liegenden als anch dem Hangenden gegenüber diskordant. Gégén
ein liassisches Altér des erzführenden bnnten Tones spricht dér

Umstand, dass in dér Schichtserie des Jnra von Transdanubien
dér liassische Komplex eine nnunterbrochene marine Reihe dar-

stellt, sodass eine terrestrische Periode zwischen zwei liassischen Ho-
rizontén logisch nicht eingeschaltet werden kann. Die in Eplény be-

obachtete eigentümliche Schichtserie kann alsó nur mit einer Über-

schiebungsstrnktur erklart werden. Über dér nnteren Schnppe, die

* Vergetragen in dér Fachsitzung dér Ungarischen Geologischeii

Gesellschaft am 5 Juni 1940.
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aus unterliassischem Kalkstein und. barremischen manganerzfüh-
renden bunten Tonen besteht, wurde von Norden nach Síiden die

obere Schuppe geschoben. Die schon von Anfang an ungleiehmássig

dicke tonige Schicht ist infoige dér Überschiebung noch mehr aus-

gewálzt worden. sodass die Máchtigkeit dieser Schicht nur 20—30

cm betrágt. An manchen Stellen sind die oberen Schichten des bun-

ten Tones chaotisch gefaltet. Die unteren Teile dér oberen Schuppe
sind stellenweise ganz zerbröckelt oder wáhrend dér Bewegung
zurüekgeblieben. In solchen í állen kamen die oberen Teile in un-

mittelbáre Berührung mit dem bunten Tón. Unter dér infoige dér

Überschiebung zustandgekommenen Deckschuppe liegt die bereits

erwáhnte Brekzie. Die Schichtserie dér Deckschuppe ist von untén

nach oben wie folgt: 1. Überschiebungsbrekzie, 2. mittelliassischer,

cephalopoden- tmd crinoideenführender roter Kalkstein, 3. oberlias-

sischer hornsteinfiihrender Kalkstein bezw. Hergel und 4. Dogger-

kalkstein.

Die Schuppe sowie die Manganerzlagerstátte selbst enden

lángs einer Verwerfung, die in dér Richtung 307—127® streicht und
unter 58—62“ nach Nordosten einfállt. Hier treten bereits die miozá-

nen Bildungen auf.

Vöm paláontölogischen Geschichtspunkte aus ist das Vor-

kommen von zwei Ichthyosaurus-Wirbeln aus dem rten cephalo-

poden- und crinoideenführenden Kalkstein von besonderem Interessé.

DAS MIOZAN VON DUNÁNTÚL.

Von Dr. Tibor Szolai.

Mit Tafel VII auf Seite 194.

In den Fachsitzungen dér Ungarisehen Geologischen Anstalt

habén Herr Chefgeologe Z. S c h r é t e r und Herr Sektionsgeologe

F. Horusitzky über die untere Abgrenzung bezw. Gliederung des

ungarlándischen Miozáns ausführlich berichtet. lm den folgenden

will ich die Besprechung dér aufgeworfenen Frage fortsetzen.

In Dunántúl überflutete das Miozán-Meer vier unterscheidbare

Gebite: 1. Das nordöstliche oder Várpalotáéi- Gebiet, 2. das südöst-

liche oder Mecseker Gebiet, 3. das südwestliche oder Budafapusztaer

Gebiet, 4. das westliche Gebiet, hierher können die westlichon Miozán-

vorkommen Ungarns zugereehnet werden. Ich crwáhne .ietzt schon,

dass ich midi mit dem Tortonien und Sarmatien nicht náher bcfassen

werde und dicse Ablagerungen nur dórt erwáhnc, wo die Abgren-

zung dér Gebiete es unbodingt nötig maciit.

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ungarisehen Geologischen

Gesellsehaft ain 3. April 1940.
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Das nordöstilchc Gebiet: Dic Untersuchung dieses Gebietes

beginne ioh mit dér Bespreehuug dér südwestlichen Grenze, des

TaiK)lcaer Beckens. lm Auftrage dér K. Ung. Geol. Anstalt habé ich

die Karte des Gebietes im Jahre 1928 reambuliert. 95 km westlich

von dem vöm nordwestlicheii Ausgang dér Gemeinde Zalahaláp

andcrthalb km entfernt am Wege liegenden 18G.6 Triangulierungs

puiikt, habé ich in dem bei dem Graben eines Brunnnens zuin Vor-

schein gekommenon Tón ein neues Vorkomiuen des Helvetiens er-

kannt. Von dieser Fundstatte habé ich eine 24 Arten bezAv. Gattungen
ziihlende Makrofauua gesammelt. Ich hal)e festgestellt, dass das

Muttergestein dér Fauna dér im Liegenden des Leithakalksteins

lagernde gelbliche ein wenig tonige Sand ist. Diese Ablagerung
kann auf Grund dér Lagerungsverhaltnisse und dér Makrofauna
in den unteren Teil des mittleren ^[ioziins eingereiht werden.

L. Majz on erwies mir die Gefalligkeit, die Foraminil'eren zu be-

stimmen. Seinen Untersuchungen nach weisen die Foraminiferen

auf das Tortonien hin. Diese Mikrofauna ist auch aus dem Torto-

nien von Nógrádszakál bekannt. fíotalia papHlosa Bradp var. conip-

rcssiuscula Brady ist fossil nur in Nógrádszakál und Zalahaláp zum
Vorschein gekommen. Samtliche übrige Arten lebten schon im Hel-

vetien bezw. auch vor dem Helvetien, u. zw.: Miliolina sp.; Polysto-

mella crispa /.; Nonionia communis D'Orb; Amphistegina lessoní

D’Orb. In dicsem Fali wurde alsó die Frage durch die Bestimmung
dér Foraminiferen nicht gelöst. Ich bestimme daher diese Ablage-

rung auf Grund dér Lagerungsverhaltnisse, dér Paláogeographie und

dér Makrofauna.
Die Bohrung von Balatonföldvár durchquerte nach den Un-

tersuchungen von L. von L ó c z y s e n. ^.) das obere und untere

Mediterrán. S c h r é t e r (13.) stsllt fest, dass die in den Bohrungen
von Tapolca und Balatonföldvár aufgeklarten Verháltnisse einander

iihnlich sind. Namentlich sind an beiden Orten Süsswasseriignitschich-

ten und eruptive Tuffe am Grunde des Mediterrans vorhanden, Die

Machtigkeit dieses Gliedes betrágt in dér Bohrung von Tapolca 12.70

m. Mit dicsem Glied kann die eben besprochene Ablagerung von Zala-

haláp identifiziert werden. Namentlich zeigen die aus dem erwáhn-

ten Niveau (184—196.70 m) dér Tapolcaer Bohrung und aus 4.40—4 60

m Tiefe dér Schacht von Zalahaláp gawonnenen Foraminiferen viele

ahnliche Züge.

Die soeben erwáhnten Ablagerungen dér Balatonföldvár Boh-
rung betrachtet auch K. Eoth A'^on Telegd (18) als heU^etisch.

Neuere Angaben sprechen auch für diese Auffassung.

Im folgenden avíII ich die Quarzkonglomerate bespreehen. Das
Konglomerat besteht aus gerolltem Quarzschotter, dér mit kieseli-

gem Tón verkittet ist. Es kommt in grösster Menge am südlichen
Anhang des Vendekhegy im Gebiete des Buchstaben „S" dér Auf-
schrift A"on Szentkút vor. Machtige Blöcke Hegen hier scheinbar auf
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Hauptdolomit lagerud. Eiiiige habén auderthalb m Durchme&sei’.

Ilire Zahl betrágt beiláufig 350. Auf Grund ihrer Lage und dér

Verbaltnisse des Fallens des von ihnen Avenig entfernten Leithakalk-

steins nehme ich an, dass diese zAAÚsehen den Leithakalksteinschich-

ten, beziehungsAA^eise ini Liegenden des Leithakalksteins zr Abla-

gcrung gelangt sind.

Kleine haselnussgrosse Quarzschotter sind aucb aus den für
Mediterrán bestinnnten Schicbten dér Balatonfökh'árer Bohrung
zum Vorscbein gekommen, L. v. L o c z y s e n. schreibt (6. p. 277j
nach Böekh, dass ZAvischen Kolontár und DeA'ecser Kongloinerat
und Schotter samt Leithakalkstein an mehreren Stellen vorkoninit.
leh denke das Quarzkonglomerat von Vendekberg mit diesen
Konglomeraten identifizieren zu können. Ani Vendekberg habé
ich ein Quarzkonglomerat gefunden, dessen Bindemittel kaikig
ist und Ostrea-Scherben entbalt. Ich erAAmhne diese Angabe, da
sie bis zu cinem gCAvissen Grade das obermediterrane Altér des be-

sprocbenen Konglomerates unterstützt. Ebenso Avie aucb die fol-

gende Beobaebtung: Von Halastópuszta Avestlicb etAA^a 3/4 km ent-

fernt liegt ein Steinhaufen, hier habé ich neben dem Vendeker Kon-
glomerat ein A^ersehieden gestaltetes, A\^eniger massiges Quarzkong-
lomerat gefunden. Es ist reicb an Fossilien: Conus sp., Cerithium
fip., Lucina sp. sind zu in ihm finden. Nichts spricht gégén das oberme-

diterrane Altér des Konglomerates. NegatiA'e BeAveise führen zu der-

sellien Auffassung. Das Bindemittel dér Quarzkonglomerate des

Pannons \on dicsem Gebiete ist nicht so fest AAÚe dicsér. Icb crAvabne

noch, dass die Bruchstücke dieses Konglomerates auf mehreren

Punkten des kartierten Gebietes A’orkommen. Ich fand seine Spu-

ren in Údöröginiszta, im Yisló erd, in Vislópuszta, in Halastópuszta,

in GátA^ereti dl, in dér Umgebung Amn Billegepuszta, südlich A'on

Irtáspuszta.

Nach dér Besprechung des Zalabaláper Helvctiens und dér

in seinem Hangenden eingelagerten Quarzkonglomerate, möcbte

ich des Helvctiens Aum Várpalota gedenken. Diese Ablagernng um-

fasst sandige, kalkige Moeresablagerungen von 400—450 m Miicbtig-

keit. Ilir Altér hat K. IÍ o t b v. T e 1 e g d beslimmt (18.), ibre Fauna

babé icb im Jabre 1926 besebrieben. (10.) Foraminiferen, Cölente-

raten, Crinoideen, Vermes, Bryozoen, Muscbcln, Sebneeken, Scapbo-

poden, Krebse, Fische sind bier zum Vorscbein gekommen. Die Zabl

dér besebriebenen Arten betragt 195. Ncnestens babé icb. 30 Arten be-

stinimt und samt diesen erbob sicb die Artenzabl aus ^ arpalota

anf 231. Dió zuletzt bestinnnten Arten, soaa'Íc die bereits bek'^nnlen

sind teils im Besitze dér K. ITng. Geol. Anstalt, teils gebören f-i(‘

den Saminlnngen des ITng. Nat. Mnseums an. Die zuletzt bestiminten

Arten sind folgende:

Nucula nov. sp; Arca lacfca; Loripcs deatatus Dcfr.; Chionc

(CAauslncUa) plicafo-v'nidohonctisis nov. sp. Td'hia planafa: Corhnia



Das Miozaii von nnnáiitúl 235

<-<ir}ii(tt(i L.; Corhnld revoluta lirocchi; CrnssafcHa (Ci(issiiiella) ci.n-

ventric(i Duj. not\ var. troH.sdanubica; l)\enlomochilan decit.ssaf us

Dcfrauce: Nassa (Arcularta) dujardial; Adassa .saliaeusis Touniouer;

Fis.siirclla clj/ixaita (irat; A’afica (A'evcrita) állá M. de Ser.; Vernie-

tus intortu.s Link.; Potaniide.'i ( Ptjjchopotaniides) jiapareraeeiis íiast.;

I'irenella hiseriida Friedb.; Firenella bicineta lir.; Firenella bieineta

var. niifralis Eichw.; Pirenella moravica Horn.; Chenopus pespele-

cani Plüt.; P.ijrula yeometrp Borson; Pyrnla reticalata; Pjjrula eon-

dita Brong.; Buccinani nnitab'de L.; Murex aquitaniens (irat.; Mar
ginella ni'diacea Lk.; Terebra fu.scata; Plearotonia interrupta Broec.;

Bingicida anricidata Ménard; Bingicida striata PhU.; Euthrki in-

tcnneitia Midit. var. niinor Friedb.; Tuba bearnensi.s; Ta/ris (Gsnota)

raniosa Bast.; Cjjthern?; Petricola lithophaga Betzius.

Dióséin (lol)iot schliosst sich aueh das llolvsticn des Szent-

endre—Viseíírj'uler (iebirfíes an. Die von hier staminendcn Arton

Moisen naeli Gy. Wein (31.) aiif oine nahe Verwandsch'’ ft mit den

Arten des llelvetiens aiis Viirpalota. Auf dem nordöstlielien Gebiete

findeu sich noeh in dér Umfíebuiifí von Herend helvetiscbe Ablage-

niiifíen, mit Avelchen ich inic*h hier nieht befassen werde.

Die Unigebnng von Mecsek: Wahrend das helvetiscdie Altér

des tiefsten Gliedes des Várpalotáéi- ^lioziins festgestellt ist, kann

dasselbe vöm nntei-en Teil des Meeseker Neoííens nicht gesajít wer-

den. Dér untere Teil des Xeofíens im ^leesek ist von mehreren

Verfasseru ins Burdisíalien versetzt worden.

Nach dér Ansicht von V a d á s z (19) kann das Altér dér Abla-
fierung auf Grund faunistischer Beobachtungen nicht fixiert Aver-

den, mit Berücksichtigung dér Lagerungs- und iialaogeographischer

Verhiiltnisse sind sie aber viclmehr dér helvetischen Stufe zuzu-
rechnen.

Die Gebiete A-om ^fecsek und Várpalota Aveichen auch in fau-

nistischer Hinsicht voneinander ab. Strausz (15.T bestimmte aus
dem ]\recseker HeU-etien 40 ^Íollusca-Arten. Von dicsen sind nur
12 auch in Várpalota zum Vorschein gekoinmen. Gemeinsame Ar-
ten sind:

Cardium turonicum May; Venns multitameUa Lk.; Tellina p(o-

riata L.; Corbula carinat,a Duj.; Corbida gibba Olivi; Natica niill^-

punctata Lk.; Turritella vermicidaris Br.; Turritella archiniedis

Brong.; Pyrulo condita Brong.; Ancillaria glandformis Lk.; Terebra
(Acns) hungarica Halaváts.

Es sind die geAvöhnlichsten Arten dér heh'etischen Stufe. Dér
faunistische Unterschied dér beiden Gebiete kann nut- so gedeutet
AAerden, dass Avir eine FestlandscliAvelle zAvischen dcin Bakonygebiet
und dem Mecsek-Gebirge annehmen. Die AiiAvesenheit einer SchAvelle

nnterstützt auch folgender Umstand: Wahrend in Várpalota .5 bore-

ale Formen lebten (Chenopus alatus, Pyrula geometra, Ancilla ob-

soleta, Drillia obeliscus, Eingicula auriculata). AA'urde im jNíecsek
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riur eine (Solecurtus candidus) gefunden. Die Arten alsó, die im
Helvetien von borealen Gegenden durch das Wiener Beeken Vár-

palota und von hier das Mecsek nicht erreichen konnten, weil sie

in ihrer Fortschreitung durch die Schwelle gehindert wurden. Diese

Ansicht unterstüzt auch die Tatsache, dass von Várpalota 218

Schnecken und Muschelarten zum Vorschein kanien, vöm Mecsek
jedoch nur insgesamt 40. Es muss aber bemerkt werden, dass Terebra

(Acus) Hungariea Halaváts eine besondere Beachtung verdient,

da diese Art nur von dér Mecsekgegend und von Várpalota bekannt

ist. Dieser Umstand weist darauf hin, dass die beiden Lebensráume
zu Zeiten miteinander in Verbindung standén.

Die Umgehung von Budafapuszta: Diesbezügliche Daten über-

lieferten die Tiefbohrungen dér Magyar—Amerikai Olajipar A. G.

Die Bohrung Nr. I. durchquerte von 1545 bis 1764 m sarmatische
und tortonische, die Bohriing Nr. II. von 1523 bis 1801 m sarmati-

sche, die Bohrung Nr. VII. von 1473.75 bis 1542.5 m Tiefe miozáne
Schichten.

Wenn auch nach S. P a p p (11. p. 233—234) sarmatische Schich-

ten im Inneren dér Budafapusztaer Gewölbe zugegen sind, weicht

derén Ausbildung von dér, im Mecsek und von dér nördlich von
dér Avestlichen Umgebung vöm Balaton bekannten, kalkigen, Ceri-

tihum enthaltenden Ablagerung ab und ist den mergeligen Schich-

ten von Radoboj áhnlich. Diese Gogend kann alsó auf Grund dér

Überlegungen von S. Papp von den übrigen Lebensriiumen des

Dunántiil unterschieden werden.

Dér westUche Teil des Dunántúl: Hieher gehört dér miozáne
Ostsaum dér Ostalpen. Das Gebiet schliesst sich dem Wiener Becken
an. Zunáchst hat I. M e z n e r i c s (9.) diese Auffassung vertreten

und festgestellt, dass das Helvetien des steierischen Beckens dem
Ottnanger Schlier ani náchsten steht. Ilire Feststellung, wie wir es

seben Averden, ergibt sich auch aus den Strukturverháltnissen.

In Dunántúl steht die im Helvetien eintreffende Transgression

mit áhnlichen Verháltnissen anderer Gebiete in Zusammenhang.
Namentlich verbindet die grosse helvetische Transgression das bore-

ale und mediterráné Gebiet (4. p. 474) und es findet ein Faunenaus-
tausch statt. Dieser Faunenaustausch erklárt, dass das im Oligozán

und álteren Miozán abAveichende Faunenbild des borealen und medi-

terránén Gebietes im Helvetien viel áhnlicher A\drd.

Es ist offenbar, dass die Verbindung dér Faunagebiete die nach

Síiden gerichtete Wanderung dér Arten alléin nicht erklárt. Nábm-
lich lag Laurasicn lant lí. Staub nach dér steierischen BeAvegmig

nördlicher als früher, am Anfang des Miozáns. Die Klimaveránde-
rungen spiolten alsó ciné nicht zu unterschátzende Rolle in dér

Wanderung dér borealen Forrnen. Sie blielKui eigentlich dórt, avq sie

früher lebten, nur Avanderte ihr Lebensraum nach Síiden.
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Eiiio aliiiliclie Womlonuifí dór Landsoliildkrötoii liabe ioh in

oinor Ahhaiulliiiiíí (17.) naoliííowiosoii. Xun ist os klar, da»s vorsoliio-

iloii orjíanisic'rto Faunon dór vorscliiodonoii FrovinzcMi von iilinliohou

\ orándorunfíon ilc'r ánssoron Unistándo iilinlioli l)otrolTou wortloii.

Dió \\ andorinifíoii orsoliworon die I’aralloli.sioruiifí dór Abla-
ííorniifíon jíloiolion Altors,

lob liifío nooli hinzii, dass das ilaliiinischo Mioziin unv otwas
übor ()0 % (íattuiiíion aufwoist, dió liouto ini Mittolmoor lobon (4. p.

Gl). Ziir solbon Zoit untoi’sohoidot sioli das wosti'ranzösisobo Miozan
dnroh soinon fíorinííoron Prozontsatz an heutiííou Formon. In Wost-
trankroioh orsolioinon zablroiobo boroalo Formon. Dio.so Formon loh-
len aus dóm italiiinisohoii Ilolvotien. Ahnliohe Vcrhallnisso findoii
wir im (íobioto dós DnnantnI, wo wir im llolvotion boroale Formon
kanm i'indon und iliro Zalil samt dón im jiingoron Mioziin oisoliei-

nondon boroajon Formon nnr 11 betriifít. Dió l)oroalon Fonnon 'dos jün-
fíoron, Dunantnlor Holvotions sind i'olíionde: Footnnciilns bimaonla-
tns, Lnoina boroalis, Dontalinm badonse, Tnrritolla suliaiiííiilata, Py-
rnla fít?omotra, Canoollaria varicosa.) Znr sell)on Zoit orsohoinon im
Dunánti'il dió Formon dós italioni.schon Holvotions und dós houtigen
^littolmeeres in bodontonder Zalil. So lobt GO % dér Gattnnsen und
12 % dór Alton dór Várpalotaor Sohnoekonfanna im Mittolmoor.

D\es (leiifcf daranf h\n, dass die hel vctiscdie Fauna das Dunnát i'd

dem italienisclicn Hel rétién, ndlier steht als dón íresifranzösischen,

znm Zeiehen (lessen, dass hier ndhere. kliniatiselte und paldncico-

graphische Verbindungen bestanden.

Die Vorsebiodonhoit dér Faunon domonstriort dió Absondorung
dór Gebieto. Xiin versuoho ich dér Frago naberzutroton, varnm sich

diese Gobiote abgosondert habon nnd warnm das ?íiozan im Dunán-
ti'il bzw. nordAvestliehen Toile des Dunántúl nur im Helvotien er-

scheint.

Die letzte Phase dór im Anversien oinsetzondon Bov/egung
vorsperrt nacli den Untersuehuugen von Feronezi (2.) das Vörös-
vár—Nagykovácsiéi' Beoken mittels einer Schwelle vöm Dorogéi- Bek-
keii. Diese Scliwelle veriirsaclit einen bedeutendeii Unterschied

zAvischeii den Ablagsriingen dér am Ende des Anversien einsetzen-

den nenereu Senkung. Namentlicli bleibt im wostliolien Mittelge-

birge (Vértes, Bakony) das Eozáumeer vöm Dorog—Tatabányaer
Typ Aveiter erhalten wáhrend sich das Priabouionmeor dér Biida-

gegend mit dem Eozánineer Siebenbürgeiis verbindet. Die von dér

pyrenáischeii BeAvegiing emporgeliobene ScliAielle bleibt bis zura

Helvetieii uielír oder Aveniger erhalten und A'ersperrt so unser Gebiet.

Diese ScliAvelle lieferte das Matéria! des Hárshegyei- áandsteins. Da
diese ScliAvelle lángé Zeiten hindiirch hestand, ist das Vorkommen
des Hárshegyei- Sandsteins in A-erschiedenen NÍA-eaus loicht zu er-

kláren. Das Oligozánmeer erobert das Dunántúléi- Gebiet und in

dér zAA-eiten Hálfte dieser Epoche, zu dér Zeit dér allgemeinen Re-
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gression hebt sich das Gebiet wiederbolt empor und wird nur durcb
die synorogene ÍSenkuug dér steyerisebeu Bewegiiug verniebtet. Zu
derselbeii Zeit setzt die synorogene Senkung auch im Mecsek Ge-
birge €in und das Miozan erscbeint aucb dórt. (19. p. 104.)

Das belvetiscbe Meer transgrediert in das Várpalotaer Gebiet
von blordosten. Die Gntersucbungen von K. lio tb v. Telegd
recbtfertigen diese Transgressiousricbtung. Er bericbtet namlicb,
dass wáhrend das Várpalotaer Helvetien eme Mácbtigkeit von meb-
reren 100 m aufweist, erreiebt das Helvetien von Tapolca-Balaton-
földvár nur eine geringe Mácbtigkeit.

Zr selben Zeit transgrediert das Miozan in das Mecsekgebiet

von Osten. b’ür diese von üstén fortscbreiteude Trangression spricht

aucb die Beobacbtuug von L. S t r a u s z (14.). Nacb S t r a u s z sind

namlicb die auf das Mecseker Mediterrán bezeicbnende Arten aucb
im Krassószörényer Gebirge zugegen.

An dér westlicben Grenze dér Várpalotaer Teilgeosynklinale

erbebt sicb die Dunántúléi' Eebwelle. Diese Scbvelle bat L. v.

Lóczy sen. (7.) erkannt. Die siidlicbe bezw. südöstlicbe Grenze

diesel' Geosynklinale kann lant dér Untersuchiingen von V. Pávai
(12.) bei Balatonfkajár, Polgárdi, Urbida und in dér Umgebung
des Velenceer-Gebirges dem aucb beute sicbtbareii urkristalliuen

Gebirge entlang gezogen werden. Dicsér Geosyklinale kann in nord-

östlicber Richtung bis Ungvár, weiter südöstlich bis ziim Izatal ge-

folgt werden. Weiter uacli Süden finden wir nacb Voitesti (20.) dér

Bibar Gruppé entlang die Spiiren dér Geosynklinale, Dieses Meer
überschreitet die siidlicbe Grenze des Erdélyi Ércbegység, dringt in

einerseits von bier, von Síiden, in das Uugariscbe Becken, aiider-

seits gelangt es nacb den Angaben von A n d r u s o v (1.) vöm Wie-
ner Becken über die Myjavaer Hügelii und über das mittlere Vágtál

in das Karpatenbecken. Es ist alsó klar, dass das Meer in das iinga-

rische Becken von zwei Ricbíungen transgrediert. Es treffen sich

bier alsó die nördlichen, westlicben und südlicben Eaunen. Die grosse

Übereinstimmung dér Dunántúléi' und italieniscben Faunén weist

darauf bin, dass dér siidlicbe Einfluss bedeutender war. J. N oszky
(10.) erkannte als erster den zwiscben dem Vepor und Nagy iSIagyar

Alföld liegeuden Abscbnitt dicsér Geosynklinale.

Die junge steyeriscbe Bewegung spielt in dér Ausbildung dér

tektonischen Verháltnisse eine bedeutende Kolle. Folgende Angaben
unterstützten diese Feststellung: das miozáne Qiiarzkonglomerat

vöm Vendebegy sowie die von L. v. Lóczy sen. (0. p. 277) iiiiter-

síichten Schotter weisen darauf bin, dass im Dunántúl nacb dem
Eozán sich Gebiete crboben. Bald aber beginnt die Verwitterung

derselben. Das Verwitterungsprodukt liefert das Scbottermaterial

dér Konglomerate, kieselsiiurebaltige, warme Quellén ergeben das

Bindemittel, den Kieselton. Diese kieselsiiurebaltigen Quellén ent-

sprangen deii Brüclien entlang. Es isi alsó offenbar, dass die Érbe-
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buiiíí (los Gebiotí's mit línu‘lil)il(hin{í(Mi vovknüi)ít wai‘. So folííton

dt'r (M)irofí('notiscb(Mi Erliebniifí orofííMiotiscIu' ErsclioimimíCMi.

Dió Enstohuiifí dór Diinántúloi' Koiiiíloinorato l)Oííann iiaoli

(lom Eoziin. (Es <íil)t namlioli (íobioto, íío, zwisobon dón Kioson dió

'^orollton Briiohstiioko vöm Xnmmnlinokalstoin zn findon sind.)

Dió im Haiifíondon dór Szapáror (davnlina Szalun onthalton-

dcn Sohiobton fíolofíonon, kohlonfiibrondon Ablafíoruiiííon ans

wolohon Antraootborinm valdonso szaparonso Ébik znm Vor-

soboin kain, ist von oborolifíoziinom bozw. nacb dón Untor-

snobnmíon von Ellik von nntormioziinom Altor. Da bior das

Koiifílomorat t'oblt, in soiiiom Daii'íondon abor dór Sandstoiii, das

Konfílomorat und dió Sobottorsobiobton vorbandon sind, kaim fost-

fíostollt Avordon. dass dió Dildniifí dós Koii}ílomoratos nnr naob doni

oboron Oliíioziin bozw. im intoron IMioziin oinsotzto. Es ist fornor

nooli anoli in dón von mir niitorsnobton Gobioton fostznstollon, dass

doron Evolntion im TTolvoticm (diifísotzt bat. da dioso Koiifílomorato

vöm Holvotion foblon, im Lo'tbakalkstoin aboi' vorbandon sind.

L. A’. L()ozy són. (G. p. 2S7) Arboit Avoist daraiiF bin. dass

im Loitbakalkstoin bozAV. in dosson Liofíondom a íoI avoiiíííov Sobottor

abgola<fort ist. als anf dór Doobobono dós DakoiiA'ííobirííos. Dió lotzto-

ron Sobottor stammon naob dón Amíabon A'on Lciozy ans dóm
Sarmation. Es ist offonbar, dass dió D'^iindation am Endo dós Hoh’o-

tiens und zn Bogiim dós Tortonions viol goringor Avar als spiitor.

Die Holmiig dós donndiorton (íebiotos bogaim alsó nnr \’or doni

Tortonion.

B'n.s (Ue Hcrkuiiff diesor Sclwffer hcfrifft, stelU L. v. Lóczij
sen. fest, dass ini Mediterrán ha Dunántúl ein HocJigehirfje stand.

Ans dér .stratigraphischen Lagerung dér Sehotter folgt, dass die stei-

rische lienvgung dieses Gehirge erhob. Das niassenhafte, gleich-

zeitige Erscheinen dieser Prodnktc bestinnnt olso die Emporhebung
von Gebieten.

iUeine ]\[einnng steht im Einklang mit dér Feststellnng \mn

Kbr (5.). Die Hanptüberscliiebnngen in den Ostalpen fanclen

naob ilim nahmlich nach dem Hoh-etien mid A’or dem Tortonien bzAV.

im Tortonien statt. Dér Avestliche Teil des Ungariseben Mittelgebir-

ges schmiegt sieh den Ostalpen an. Darans folgt, dass die tektoni-

sohen Verandernngen dér Xachbargebiete auch das Mittelgebirge

beeiflnssen. Diese Wirkungen erAA’eisen sieh als Contreeoup-Er-

scheinímgen.

Dass anf diesem Gebiete nach dem Heh'etien sicli bedentende
BeAvegímgen abspielten, beAveisen aueh die durchbohrten miozanen
Ablagerímgen mit den demselben Xi\’ean angehörigen oberflachli-

chen Ablagerímgen A-erglichen. BeispielsAveise \"ergleichen Avir das

Heh'etien dér Tapolcaer Bohrnng mit demselben A'on Zalahaláp.

Wahrend das Tapolcaer Helvetien —59 m nnter dér Meeresflache
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liegt, ist die Hbe dieser Ablagerungen in Zalahaláp ca. 182.6 m
über dem Meeresspiegel. Die Sprunghöhe dér indentiscdien Ablage-

ruugen in Zalahaláp und in Tapolca betragt alsó 241 ui. Zr zeit dér

Entstehung ninsste die Hbe dieser Ablagerungen dem IMeeresspiegel

gegenüber gleicb sein. Sie gerieten alsó nach dem Helvetien in ihre

heutige Lage. Beachtenswert sind in dieser Hinsicht J a n o s c h e k’s

(3.) Feststellungen. Er erweist, dass im am Brennl)erger Hügelgebiet

sogar eine mebr als 350 m nberragende Sprungböhe vorkommt. Die

Tektonik dér tortoniscben und .jüngeren Scbicbten des Hangenden
weicht von dér Tektonik des Helvetiens ab. Es ist alsó offenbar,

dass sich die erwahnte Tektonik des Helvetiens vor dér Bildung dér

tortoniscben Ablagerungen ausgebildet hat.

Offenbar stebt die Evolution dér Dunántiiler Gebiete mit den

tebtonischen Veranderungen im Zusammenhang, sowie aueh die

Tatsache, dass das IMiozan in dicsem Gebiete nur im Helvetien er-

scheint.

Dicse Angaben weisen darauf in, dass das Becken von Dunán-
tiil keincAvegs ein bomogenes Senkungsbecken ist, sondern, wie es

schon V. P á v a i (12.) betonte, aus altén Gebirgsstreifen und dazwi-
sehenliegenden Sedimentationsgebieten aufgebaut ist.

Nach L. V. Lóczy j u n. (8.) wecbselten miteinander zonal

verordnete Gebirgsblöcke und Geosynklinalen im Palaozoikum und
Mesozoikum des Alföld und des Pannoniseben Gebietes.

Die erwahnte gestreifte Stimktur des Dunántúl stammt alsó

schon vöm Mesozoikum bér.

Literatur auf Seiten 193—194.

III. EEFERATE.

Die WeU dér N^itur. III. Die Erde und das Meer. Zusammen-

gestellt von: Dr. Béla 1\I a u r i t z. Gross 8". 397 S. mit 4 farbigen

und 20 sclnvarzen Kunstbeilagen, 158 Textfiguren. Herausgegeben

von dem Kgl. Ung. Naturwissenscbaftlicben Véréin zn seincm

hundertjabrigen Jubelaum. Budapest 1933. (Nun ungariseb.)

Das Werk entspricbt vollkommen den Forderungen eines gu-

ten popular-wissenscbaftlicben Bucbes durcb seine klare Logik und

i'iclitig zusammengewabltes IMaterial. Dics wird aucb durcb den wis-

sen.schaftlicben Rubin seines Verfassers und durcb die rcicbe Aus-

stattung des Werkes bestiitigt.

B él a M a u r i t z: Dau und Matériái dér Erde. Die Krdfte und

dérén Wirkungen in dér Erdrindc. (S. 1—178.) In dem ersten 1 eil

lemen wir den inneren Bau des Erdkörpers kenuén, die Gesteine

und die gesteinsbildenden Mineralicn. Dér zweite Icil umfasst die
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Bewefíimsíen inul die Lafíoruntisfonnen (Um- Erdriiula. Bíísondors le-

sonsworto Kapitolii sind: dió Gostalton dór Erui)tivnmsson, dió Dif-

feronzionuig dór Majíinas, iiouoro Ausohmumííon ühor Gobirfíshil-

duiifí oto. hbiiou {írosson Toil dór Al)l)ildmiííon l)ildon ííiit ííeluiifíene

Orifíinalaiirnahmon von klassisohon unfíarisoiien Bois])iolon.

Kbrt B a 1 1 e n 0 fi 0 r

:

Dcr I{o<lc7i. (S. 179—22').) Dió

Grundzüíio dór Bodonbildnufí wordon kiirz ausoinandorfíosotzt.

Alexa odor Kooh: Die ll'ichfi(/sfcn Bcifjirrrksorfe utid

Mineralvorkoiiniissc Un(;(inis. (S. 221—2;K5.) Dió Minoralionrundorte

Enfíarns sind naoh ihroin Entstohniifístyii anffíozahlt. Dió wiohlifí-

ston Minei'alion wordon an Hand dór Erörtorniifí dór oinzolnon Borí-

worko bosiíi'oolion. Das Kapitol wird dnroh die knrzfíofasste Go-

soliiohto dós Berfíbuies in I’^nfíarn orfíönzt.

Androas Kéz: Dos Mecr. (S. 237—3(S7.) Eiir dón Goolofíon

und Palaontolofíon sind haui)tsaoblioli t’olfíondo Kapitol boinorkons-

wort: die Veidoilnnfí dér hentifíen iMeorossediinonte, die choniiscbe

Zusanimeiisetzniifí und Wiinne des iNIeorwassers, Gliederniifí dér

ozeanischen Becken, Gestaltniifí dós Meeresgrundes etc.

Dr. Alexander Jankó.
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