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III. ISMERTETÉSEK.

A természet világa. III. A föld és a tenger.

Szerkesztette: dr. M a u r i t z Bél a.

Nagy 8", 397 1., 4 színes és 20 fekete mümelléklettel valániint

158 szövegközti ké})pel. A kir. Magyar Természettudományi Társu-



VII. sz. mellíklet a Földtani Közlöny 1940. évi LXX. kötelének 7-9. fzetéhez.

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.
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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-


