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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-



Könyvismertetések. 197

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.


