
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Az intézet tudományos élete.

Azok az elvek, amelyek alapján három év előtt munkásságunkat 
irányítani kezdettük, gyümölcsözőknek bizonyultak 1912-ben is. A közös 
cél: a Magyar Birodalom földtani alakulásait minél előbb egységes kép
ben foglalhatni össze, lelkesítette az intézet mindegyik tagját.

Miután a krassószörényvármegyei hegység felvételei némi reambu- 
lálás után 1911-ben a monografikus leíráshoz megérettek, a Bihar hegy
ség az ő kiágazásaival adott hegyvidéki geológusaink legtöbbjének 
munkát.

Hozzáfoghattunk az idén a tágasabb értelemben vett Biharhegység- 
gel szemközti borsod- és hevesvármegyei Bükkhegység részletes felvéte
léhez is. A dunai középhegység északkeleti végződésének tanulmányozásá
val új területre léptünk.

Az itteni munkától érdekes eredmények várhatók annak megvilágí
tására, hogy a Nagy Magyar Alföld északkeleti öblében a dunai közép- 
hegység és a keleti magyar középhegység, vagyis a borsod-hevesi Bükk, 
a szilágy-szatmármegyei Bükk, a Meszes- és Réz hegységek milyen kép
ződményekkel és minő szerkezettel fordulnak egymás felé.

A Dunai Középhegységet nemsokára egész hosszában Miskolctól 
Keszthelyig új bejárások alapján térképezhetjük. Lelkes külső munka
társaknak köszönhetjük a Mátra, a nógrádi halomvidékek, valamint a 
túladunai részek megismerését.

Az agrogeológusok befejezték a Duna-Dráva köz átnézetes bejárá
sát. Az összegyűjtött talajminták szelvények szerinti elemzése foglalkoz
tatja most vegyészeinket. Az elemzési eredmények alapján az 1913. év 
folyamán egységes elvekkel elkészül a Nagy Magyar Alföld és a Dunán
túl átnézetes agrogeológiai térképe.

Ezzel lényegesen reméljük hazánk földmívelését szolgálhatni.
Az 1912. évben nem vette igénybe időmet a külső tudományos lekö

telezettség. Csupán a magyar orvosok és természetvizsgálók augusztus 
25—28-án Veszprémben tartott vándorgyűlése és a Magyar Földrajzi
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Társ. szept. 21—23-án Debrecenben lefolyt vándorgyűlése, amelyeken el
nöki teendőim voltak, vont el néhány napra szorosabb hivatásomtól. Részt 
vettem a m. kir. pénzügyminiszter úrtól az erdélyrészi földgáz, petróleum 
és kálisó-kutatás érdekében végzett geológiai vizsgálatokban, tanácsadó és 
felülvizsgáló minőségben.

Ezeknek a geológiai vizsgálatoknak élén kipróbált erő áll dr. nagy- 
suri Böckh Hugó főbányatanácsos, Selmecbányái főiskolai tanár úr sze
mélyében. Az ő fáradhatatlan munkásságától, amellyel nagyszámú mun
katársait irányítja és vezeti, az erdélyi neogén medence tüzetesebb geo
lógiai leírását a közeli jövőben bízvást várjuk.

Az erdélyi gyakorlati kutatások érdekében május, szeptember és 
november havában összesen öt hétig dolgoztam az Erdélyi Medence nyu
gati és délnyugati peremén. Nemcsak a gáz és kálisókutatások érdeke 
vonzott engem erre a területre, hanem az Erdélyi Érchegység keleti szé
lének megismerését is nagyon jelentősnek tekintettem.

Alább felsorolandó utazásaim közül különösen kiemelendőnek vé
lem azokat a kirándulásaimat, amelyeket telegdi R oth  L a jos  főgeológus, 
Dr. P á l f y  Mór főgeológus, Dr. P a p p  K a r o ly  osztálygeológus és Roz- 
lozsnie; P á l  geológus barátaimmal, valamint egyedül augusztus hó 
10—20. és szeptember hó 1—20. között az Erdélyi Érchegységben tet
tem különös tekintettel annak a nagy krétaszisztémabeli kárpáti homokkő 
vonulat sztratigrafiájának és tektonikájának nyomozására, amely Radna- 
Lippa vidékétől Bánffyhunyadig úgyszólván megszakítás nélkül elnyúlik. 
Arról van most szó, hogy ennek a nagy flisvonulatnak szerkezetét egye
sített leírásban ismertessük.

Az 1883 óta történt felvételekben nyolcán vettünk részt. Nemcsak 
a közreműködő eltérő szemlélődése, hanem az időközben fölmerült 
tektonikai tapasztalatok és magyarázatok is megkívánták, hogy egyesí
tett erővel igyekezzünk az alpesi hegyrendszerek legbonyolultabb tagját, 
az erupciós kőzetektől sűrűn átszövött, temérdek mészkőszirttől tarkázott 
keleti magyar középhegységbeli flisvonulat szövevényes szerkezetét föl
deríteni.

Az ország nyugati határszélén az agrogeológiai vizsgálatok ellen
őrzése közben T r e it z  P é t e r  főgeológus barátom kíséretében és egyedül 
junius és julius havában a Keleti-Alpok alján elterülő kavicstelepeket 
tanulmányoztam és ezeknek kapcsolatát nyomoztam a Rába és a Zala 
folyó melléki kavicstakarókkal.

Erről szóló tanulmányaimat a Balaton környékének geomorfológiá
ját tárgyaló sajtó alatt levő munkám ,,A Balaton tudományos tanulmá
nyozásának eredmények4 I. kötetében fogja tartalmazni.

Alkalmam volt a horvátországi és a fiumei karsztban dolgozó tár-
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saimat is meglátogatni és a társországokban főleg részletes felvételeik elő
rehaladásáról meggyőződni.

A magyar birodalomban széles elosztásban dolgoztak geológusaink. 
Erélyesen hozzáfogtunk a munka olyatén szervezéséhez, hogy a föld
tani fölvételek a régibb munkaterületekből kiindulva egymásba kapcso
lódjanak és előrehaladásukban mielőbb összeérjenek. A munkába vett új 
területek is a legrégibbekhez illeszkednek. így a kudsiri és szebeni ha
vasok tanulmányozása a zsilvölgy Hoffmann Ivároly-féle régi felvételé
hez kapcsolódik, a borsodi Bükk felvétele pedig boldog emlékű Böckh 
J ános első, 1864-ben megjelent nagyobb geológiai munkájának kiterjesz
tését és kiegészítését célozza.

Valamennyi munkatársnak szívesen vett feladatává tétetett, hogy 
a térképezés megkezdése előtt szomszédos munkatársaival együtt orientáló 
kirándulásokban megismerje az egész hegycsoportot, amelynek geológiai 
tanulmányozásában közreműködik. Kemcsak az áttekinthető rétegtani és 
kőzettani tájékozódás a célja ennek az előzetes bejárásnak, hanem a vidék 
morfológiai jellegének megismerése is. A tudomány mai állása megkí
vánja a térképező geológustól, hogy ne csupán a régi iskola geognoziai 
feladatát végezze, hanem hogy a geomorfológiai és a hidrografiai köve
telményeknek is szolgáljon. A térszini formák felismerése, a tektonikai 
elemek kinyomozása, a terraszok és völgyfejlődés kutatása, a növénytakaró 
viszonya a talajhoz mind a modern geológus, feladatai közé tartoznak.

Az első tájékozódás alapján lehet megítélni, hogy mely feladatok 
és problémák kívánnak legtöbb figyelmet a részletes munka közben és 
további tanulmányokat a téli időszakban, a munka szakában és a könyv
tárban. A szomszédok munkaközben is többször találkoznak és kicserélik 
tapasztalataikat.

Ekként az első évben nem nagy látszatja van ugyan a térképeken a 
végzett munkának, de annál gyorsabban és biztosabban halad a térképezés 
a következő években.

A felvételi munkának ezen elvek szerinti folytatása máris szép 
sikerrel járt, miként ez különösen fiatalabb geológusaink jelentéseiből 
kiderül.

Ezek után rövid foglalatját adom az ország különböző részein tör
tént felvételeknek.

Azt a sorrendet követem ebben, amely szerint a „Vezető a m. kir. 
Földtani Intézet múzeumában44 című kiadványunkban (63—67. oldalon) a 
magyar birodalom részei csoportosítva vannak.

A keleti iUpok kiágazásaihoz sorozott tengermelléki karsztban Dr. 
K adic  Otto k á r , Dr. K ormos T iv a d a r  és Dr. V ogl V ik t o r  folytatták 
Fiume tágabb környékén 1910-ben megkezdett munkájukat. Az isztriai
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határtól Noviig és északkeletre Fuzine környékéig. K och F erdo  és 
P o l ja k  J. zágrábi megbízott külmunkatársaink pedig a Senjsko bilo-ban 
és a Velebit-hegységben dolgoztak. A felismert szisztémák a permokarbon- 
tól a triász, jura és krétakorú lerakodásokon át az eocénig meghatározható 
vezérkövületekkel konstataltattak. Különösen jelentős a Mrzla vodica 
környéken a Fuzine tágabb vidékén elterjedt homokkő képződményben 
fölfedezett fossziliák megegyezése a sziciliai Sosio faunával. Tektonikai 
tekintetben egyszerűbb felépítésűnek mutatkozik a Fume vidéki karszt. 
Kern kevésbbé változatosnak Ígérkezik a Yelibit hegységnek földtani fel
építése horvátországi munkatársaink jelentéseiből.

P o sew itz  T iv a d a r  dr. főgeológus az északkeleti Kárpátokban Eper
jestől nyugatra a branyiszkói hegység és a Hernád és Tarca folyók kö
zött folytatta felvételeit. Munkájának tulajdonképen csak reambulálás 
jellege van, minthogy erről a környékről a wieni k. k. Geol. Reichs- 
anstalt az 1860—67. időben elég részletes térképet dolgozott ki.

A  déli Kárpátokban Dr. L if f a  A u r é l  osztálygeológus és Dr. 
Y eistd l  A la d á r  geológus a szebeni és kudsiri havasok bejárását kezdték 
meg. Mindenekelőtt*tájékozódtak a hegységek arculatára nézve, amelyet 
széles, a mélyen bevágódott Sebes pataktól ketté osztott tönkfelületnek 
(Rumpfláche) ismertek fel. A határos romániai területekre is átlátogat
tak, hogy a romániai geológusok munkálataihoz tanulmányaikkal csat
lakozhassanak. Ismertetik jelentésükben a magasan elterülő penepléneket, 
a kis cirkuszvölgyeket és a glaciális jelenségeket. A 2000 m t. sz. f. 
magasság fölé emelkedő hegységben kristályos palákat, gránitot, kvarc- 
porfirt és szerpentint találtak és ezeket a kőzettan újabb vívmányaival 
világítják meg.

A keleti magyar Középhegységben volt elfoglalva geológusaink na
gyobb része. Dr. Szontagh T am ás kir. tanácsos, aligazgató úr vezetése alatt 
és közreműködésével Dr. P á l f y  M ór főgeológus és R ozlozsyik P á l  geo
lógus már a múlt év óta tüzetesen reambulálják a Béli hegységet (Kodru), 
amelyet néhai P eth ő  G yula  befejezetlenül hagyott, P á l f y  M ór a hegy
ség keleti részét, R ozlozsnik P á l  a Kagyarad (Izoi) gerinc környékét 
tanulmányozta. Fáradozásaikat nagy siker jutalmazta, mert P á l f y  a 
kösseni rétegeket elég sok kövülettel fölfedezte és a hegységnek pikkelye
sen egymásratolódott, sőt fekvő redős szerkezetét konstatálta; R ozlozsnik 
P á l  pedig a triász szisztémának jól tagolt sorozatát találta meg a 
borzi rögben. A scytha, az anisusi, a ladiniai és a karniai emelet olyan 
fáciesben van itt kövületekkel jellemezve, hogy a dunai magyar közép- 
hegység túladunai részeinek, a Gerecse, Bakony, Balatonfelvidék triász
korú lerakódásainak típusát lehet a Fekete- és Fehér-Kőrös közti Béli 
hegységben keresnünk.
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Dr. Szontagh  T amás aligazgató a Fekete-Kőrös jobbjára néző 
Királyerdő neogénkorú előhegyeiben dolgozott, részletes felvételeit a 
Királyerdőben befejezve.

Telegdi R oth  K á r o ly  dr. geológus a Sebes-Kőrös Csúcsa vidéki 
szakaszában működött és észak felé a Meszes és Rézhegység könyökszerű 
Összeszögelésében Szilágy vármegyében a Berettyó forrásvidékére, majd 
a Rézhegység nyugati részére terjesztette ki munkáját. A permi veres ho
mokkő és breccsa telepedését a csillámpala és a triászkorú mészkő (gut- 
tensteini mészkő) között vizsgálta; nyomozta a felsőkréta mészkő elter
jedését Élesd vidékén. Felismerte, hogy a Ponor mészkő fennsíkja a Ki
rályerdő egykori kiágazásának vehető. A Meszes és Rézhegység között a 
neogén rétegeknek teljes sorozata megvan. A köztük fekvő kavicstelepe
ken kívül figyelmet érdemelnek azok a fiatalabb kavicstakarók, amelyek 
a Vlegyásza és a Királyerdő felől északnak lejtve az altalaj rétegeire rá
borulnak. E kavicsoknak terraszokra bontása és szintezése még megfej
tésre vár.

A Biharhegység belsejében M aros I mre geológus a Kis-Szamos 
mészkőterületén, a Czárán  G-YULÁ-tól fölfedezett és járhatóvá tett Sza- 
mosbazárban kezdett önállóan dolgozni, miután előbb még Szontagh  T. 
aligazgató vezetésével Rév vidékén az ott tőle felfedezett callovien kövü
let-lelőhelyen rendszeres gyűjtéseket végzett. Az idei rendkívüli kedve
zőtlen időjárás és a lakáshiány azonban munkájában nagyon hátráltatták.

A Biharhegység délkeleti lejtőjén fekvő Erdélyi Érchegységben,, 
annak más-más részein működött geológusokkal a fentemlített egyez
tető, 10 napi együttes kirándulások után Dr. P app  K ároly  osztálygeoló
gus a Fehér-Kőrös kőrösbányai medencéjének déli peremén emelkedő 
gyalumarei mészkőszirtes diabáz és melafir területen végezte be rész
letes felvételeit, azután Zalatna környékének reambulálását kezdette el. 
Az utóbbi helyről csak a jövő évben várhatunk tőle jelentést.

Ugyancsak az Erdélyi Érchegység délkeleti és keleti szélén Al- 
gyógy, Zalatna-Torda és Hesdát között megszakításokkal magam hosz- 
szabb időt töltöttem. Célul azt tűztem magam elé, hogy a keleti magyar 
Középhegységet félkörben Lippától Bánffyhunyadig körülfogó flisvonu- 
latot keleti részében is megismerjem. 1873 óta tanulmányozom ezt a szö
vevényes, erupciós kőzetekben is bővelkedő övét. Leszámítva három évet 
(1877-től 1879-ig), amikor Kelet-Ázsiában voltam, minden évben meg
fordultam ezen a területen, legszélsőbb részeit az Aranyostól északra 
azonban még nem ismertem. Szorgalmas följegyzéseim nagyon kívánkoz
nak már a közlésre, azonban mégis jobbnak tartom, ha még várok velük. 
Remélem, hogy az 1913. évi nyár meghozza nékem az alkalmat, hogy
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néhány szelvényt a flis öv kolozsvári szakaszában megvizsgáljak és sár 
kalatos tektonikai problémákat megvilágítsak.

Föl jegyzéseimből jelentésem végén, ahol nyári munkámról beszá
molok, mindazonáltal közlök egyet-mást.

A dunai magyar Középhegységben Dr. S c h r é t e r  Z o ltá n  geológus 
Eger és Felsőtárkány vidékén a hevesmegyei Bükkhegység új felvételét 
kezdette el. Kövületek hiánya, sűrű erdő nehezítették munkáját, amelyet 
nagy buzgalommal folytatott. Karbonkorú pala és félkristályos mészkő, 
mezozóos mészkő, eocén, oligocén és mediterrán rétegek, régi diabáz és 
harmadkori riolit, meg andezittufák nagy elterjedését választotta ki tér
képein. S c h r é t e r  Z oltá n  mellett K ulcsár  K á lm á n  és V ig h  G yula  
műegyetemi tanársegédek is résztvettek mint önkéntes gyakornokok a 
Bükkhegység geológiai vizsgálatában.

Szorosan S c h r é t e r  területéhez csatlakozik nyugatról a Mátra an
dezittömege, ezt Gyöngyös környékén N oszky J enő  késmárki ág. ev. 
lyceumi tanár, aki a megelőző években is szorgalmas munkatársunk volt, 
térképezte. K oszky J .  eleinte S c h r éter  Z.-nal együtt járta be területük 
határát Szarvaskőig, hogy a Mátra körüli harmadidőszaki rétegeknek 
karbonkorú diabáz dejkoktól átnőtt alaphegységét megismerje. Hasznos 
előzményül szolgál a Mátra geológiai térképeihez M a u r itz  B é l a  egyet, 
m. tanár kőzettani tanulmánya (A Mátra hegység eruptiv kőzetei. Bu
dapest, 1909.). N oszky J .  a Zagyva völgyétől az Ipoly és Rima vízválasz
tóján át már előbb térképezte a Mátra környékét és bízvást várhatjuk tőle 
az egész vidék monografikus leírását.

A túladunai részeken Dr. V en d l  A la d á r  geológus a felvételi idő 
elején még a velencei hegység körüli fejérvármegyei síkságon dolgozott 
az 1:75.000-es mértékű lap befejezése érdekében. V e n d l  itt múlt évi mun
káját egészítette ki.

A Bakonyban Dr. T a e g e r  H e n r ik  breslaui egyetemi asszisztens 
nagy kitartással dolgozott hét hónapon keresztül. Az Iszkaszentgyörgy, 
Bodajk, Mór, Szápár és Várpalota-Öskü közötti Bakony végződést nagy 
pontossággal térképezte és a fejérvármegyei Sárrétet is belefoglalta ta
nulmányai körébe, amelyről Dr. K ormos T iv a d a r  is értekezett már. 
T a e g e r  idei munkája tartalmasán szól a werfeni rétegekről, a közép- és 
felsőtriasz dolomitos kifejlődéséről, a tektonikai zavartságról és a Sár
rétet környező fiatalabb képződményekről.

A Balatoni el vidéken és a Balaton környékén egyáltalában az egész 
év tartamán keresztül gyakran tettem rövid kirándulásokat sajtó alatt 
levő és nemsokára megjelenő munkám érdekében.

A  Villányi hegységben fiam , if jú  L óczy L ajos  a  geológiai térkép 
reambulációját 1:25.000 mértékben semsei S em sey  A ndor dr., intézetünk
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tiszteletbeli igazgatójának anyagi támogatásával folytatta. Munkásságá
nak előzetes beszámolója a Földtani Közlöny 1912. évfolyamában je
lent meg.

Az Erdélyi Medencében T e l e g d i R oth  L ajos és H a la v á ts  G yula  
főgeológusok a régebben elkezdett térképezést folytatták. T. R otií L ajos 
Segesvár környékén a Nagy-Küküllő völgyének déli oldalán dolgozott; 
H a la v á ts  G yula  pedig Nagydisznód és Nagytalmács környékén a sze- 
beni kristályos alaphegység szegélyén térképezte a medencét. Tapaszta
lataikból figyelemreméltó a neogén rétegeknek szelíden gyüredezett volta 
a Küküllővölgy és a szebeni fennsík között.

T. R oth  L ajos főgeológus, W a c h n er  H e n r ik  segesvári főgimná
ziumi tanár sok becses megfigyelését különösen a Küküllő vidéki négy 
kavicsterrasznál reprodukálja.

Külső munkatársakként a felsőmagyarországi bányavidékek érc
bányáit A hlbukg  J. dr. porosz állami geológus és M a u r itz  B é l a  dr. 
budapesti egyetemi magántanár tanulmányozták.

A iilb u eg  tanulmányainak eredményeit Dobsina tágabb környéké
ről Évkönyvünk XX. kötetének 7. (záró) füzete tartalmazza. Ma u r itz  
B é l a  jelentése pedig Zólyom vármegye régi bányáiról, Ürvölgj^, Óhegy 
és a Gyömbér-Prassiva hegység kristályos tömegeinek telepedéséről, vala
mint az ércteléreknek ezekben való helyzetéről értekezik. M a u r itz  tanul
mányozta a Magurka arany tartalmú antimonteléreit is. A délnyugat
északkeleti és nyugati-keleti csapású kristályos palákban a telérek több
nyire merőlegesen vannak a palák rétegeire és általában a csapás szerint 
nyúlnak el, csak a magurkai dubravai telér metszi a palák csapását me
redek keleti dőléssel északkeleti irányban.

M a u r itz  még a Kis-Kárpátok Pernek vidéki és a vasvármegyei 
Alpok szalónaki antimonérc telepeit is vizsgálta, az utóbbiakat figyelem
reméltóknak mondva.

L azár  V azul  és P antó  D ezső m. kir. bányasegédmérnökök, akiket 
a m. kir. pénzügyminiszter úr geológiai gyakorlati továbbképzés végett 
rendelt a m. kir. Földtani Intézethez, Verespatak bányafelmérésén és 
bányageológiai felvételén dolgoztak. L azár  V azul azonfelül az Erdélyi 
Medencében folyamatban levő földgáz utáni geológiai kutatásokhoz ren
deltetett és ott a nyár nagyobb részében Nagysuri B öckh H ugó főbánya
tanácsos, főiskolai tanár vezetése alatt dolgozott. Miután október havában 
kir. bányamérnökké kineveztetvén, a kolozsvári m. kir. kutató bánya
hivatalhoz beosztatott, L ázár  V azul úr búcsút vett a m. kir. földtani 
intézettől, ahol három éves működése alatt nagy szorgalmával, szeren
csés gyűjtésekkel és sikerült geológiai térképezéssel a hozzáfűzött vára
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kozásnak teljesen megfelelt és bízva remélem, hogy a magyar bányászat
nak jeles szakembere támad benne.

Az agrogeológiai felvételek a mnlt évben megállapított programra 
szerint a Dunántúl átnézetes talaj felvételét végezték el.

H orusitzky  H e n r ik  főgeológus a Dunántúl északnyugati részé
ben Moson, Sopron, Vas, Győr és Komárom vármegyékben működött, 
6700 km2 területet utazva be. Ebenfurt, Celldömölk, Pápa, Komárom 
voltak területének déli határvonalai T r e it z  P é t e r  főgeológus és- Dr. 
L ászló  G ábor osztálygeológus munkatere felé. T r e it z  P. Sopron és Vas 
vármegye déli részeiben, Zala vármegye nyugati és délnyugati részében 
és Somogy vármegye nyugati részeiben működött s a stájerországi határ 
a Mura-Dráva és a Rába völgye veszik körül fölvett területét.

Dr. L ászló G ábor a Bakony tágabb értelemben vett környékét 
járta be.

B a l l e n e g g e r  R óbert  Somogy és Baranya vármegye talajviszo
nyait nyomozta a Balaton és a Duna-Dráva között.

T im kó  I m re  a Dunántúl keleti részét, Veszprém, Tolna, Fejér és 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéket járta be.

„ Ezzel befejeztetett Magyarország belsejének a földmívelésre leg- 
beesesebb vidékein egységes talajvizsgálati módszerrel való átnézetes ta
lajfelvétele. A vizsgálat természetesen az altalaj és a környező hegyvidé
kek geológiai ismeretéből indult ki, azonban nagy figyelmet fordított a 
talajnemek és azok szelvényeinek jDiológiai, vagyis a klimatényezők és 
a • növénybehatások alatti keletkezésére és ezek szerint különböztetett 
meg 10 talajtípust. Világosan kiderült a Dunántúl felvételéből, hogy 
ott a talaj nagy kiterjedésben és tetemes vastagságban a hulló porból és a 
szubérilis folyamatokból keletkezett és természete a szálban álló altalaj
tól sok helyen független..

A magam utazásairól is tartozom beszámolóval.
Felülvizsgálati utazásaimat május hó közepén (16—18.) kezdet

tem meg T imkó I m re  osztály geológus területén az Érd-Adonypuszta- 
szabolcs MÁV. állomások közötti szakasz új vasúti bevágásait tanulmá
nyozandó, amelyekben a lösztakaró alatti agyagban sokszögű hasadá
sok bizonyítják, hogy a löszlerakodás előtti időben, amikor az agyagos 
talaj a felszínen volt, az erős kiszáradás következtében 10 cm széles 
repedésekkel hasadozott meg a talaj. A hasadékok löszhomokkal és az 
összeérő szögletekben konkréciós forrásmésszel vannak kitöltve.

Ugyancsak májusban T a e g e r  H e n r ik  breslaui egyetemi asszisz
tens, külső munkatárssal a Bakony fejérvármegyei végződésén Iszkaszent- 
györgy környékén a werfeni rétegek és a kagylómész dolomitjának tele- 
pedését nyomoztam. Május hó 23-án a csobánkai Kis Ivevély barlangban
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Dr. H il le b k a n d  J enő ásatási munkálatait látogattam meg. A pleisz
tocénkorú emlősállatok gazdag csontmaradványai a tűzkő szerszámokkal 
együtt nagy sikerűnek bizonyítják a csobánkai barlang ásatását.

Junius 11-én B a l l e n e g g e r  R óbert  geológust látogattam meg 
Somogy vármegyében, amelynek átnézetes talaj felvételén dolgozott. Az
után jun. 12-től 15-ig T r e it z  P é t e r  főgeológussal Celldömölk, Szom
bathely, Szentgotthard és Pinkafő között a dunántúli agrogeológiai 
munkálatok haladását tapasztaltam. Majd jun. 18-án Dr. L ászló  G ábor  
osztálygeológus és H orusitzky  H e n r ik  főgeológus területein, a Győr, Ko
márom, Veszprém, Celldömölk közti vidéken utaztam. Junius 22-én ismét 
T r e it z  PÉTER-hez csatlakoztam és a Gyöngyös, Pinka, Lapincs, Feistritz, 
Mura, Rába és Dráva között julius 8-ig vizsgáltam a Ceti alpok aljában 
elterülő halmos térszint. Közben Grácba és Bruck a/M-on át Leobenig 
ellátogattam stájerországi szaktársaink tapasztalatainak közvetlen meg
ismerése szempontjából.

A túladunai nagy kavicstakarók és kavicstelepek nyomozása volt a 
talajvizsgálat mellett feladatom. Ezeket a kavicsokat a m. kir. Földtani 
Intézet 1870—78-ban tartott részletes felvételei legifjabb neogénkorú 
folyólerakodásokként térképezték, az osztrák geológusok ,,belvederei ka
vics “ megjelöléssel szólnak róla (H oernes  R.). Sikerült a pannóniai-pontusi 
korú folyóhordta kavicstelepeket különválasztani a Rábamelléki nagy 
kavicstakaróktól, amelyek szögletes, csak élükön simított torrenskavi- 
csokból állanak. Az Alpok kiágazásairól lenyúló törmelékkúpoknak is
mertem fel ezeket, amelyek a túladunai völgyek kialakulása és bemélye
dése előtt terültek el a posztpontusi peneplénen. A völgyek kialakulását 
két terrasz kisérte, a felső a Zala völgyéből átcsap a Marcal mellékére; a 
Rába, Feistritz, Lapincs, Pinka, Gyöngyös és a Zalától délre a Kerka 
felsőterrasza is csak szakaszokban ismerhető fel és a mai völgyet nem 
mindenütt kiséri híven. Az alsóterrasz azonban valamennyi völgyben a 
mai folyó és patakmeder járuléka. Feltűnő még a jelenkori völgysíknak 
nagy szélessége nemcsak a Rába és Zala vízkörnyéken, hanem a somogyi 
folyók völgyeiben (Kapós, Koppány, Sió) is. Fúrásokból kiderült, hogy 
a mostani holocén völgytalp alatt 6—10 méternyire kavics van, mostani 
puhatestű maradványokkal. A Balaton fenekén a vízszín alatt 6—-.7 mé
teres tőzegtelepet fúrtam meg.

Amíg a völgyek alsó terraszát és a Balatonnak 6 méterrel maga
sabb régi szintjét fossziliák alapján (Elephas prímigenius) pleisztocénnek 
ismertem fel, a völgytalpak alatti kavics és tőzegtelepeket óholocénnek 

m. Ez a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a pleisztocénkorú kavicsos 
űkba a folyó bemélyedése a völgyfenék alatti 10 m-es kavicsfenékig 

enleginél mélyebb fekvésű erózióbázis következtében történt. Azóta
A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 2
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az erózió bázisa emelkedik és jelenleg a völgyek feltöltés alatt vannak. A 
liolocénkor későbbi szakában tehát a völgyi túlmélyesztés betöltése 
történik.

Tapasztalataimnak részletes leírása a Balaton tudományos tanul
mányozásának I. köt. I-ső részében jelenik meg.

Az agrogeológiai felvételek felülvizsgálatáról jülius 10-én Zá
grábon és Fiúmén át a horvát tengerparton fekvő Noviba utaztam, ahol 
Dr. K ormos T iv a d a r  és V ogl V ik to r  geológus munkáját a tengermelléki 
eocén és kréta karsztban, a Vinodol völgyben és a Fuzine-Lié környéki 
mezozoikus-paleozoikus területen ismertem meg 5 napi kirándulások 
közben.

A Vinodol völgy árkos leszakadásának eocénkorú rétegei közt meg
ragadta figyelmemet a nummulites mészkő és a tasselonak jelölt flis 
homokkő, amelyeket eddig a nummulites mészkőnél fiatalabb korúnak 
tekintettünk. K ormos és V ogl gazdag kövülettermőhelyeket találtak a 
márgában és homokkőben, olyan alakokkal, amelyek a flist az árkos be
szakadás magas krétaszikláival összefüggő nummulites mészkővel egy
korúnak bizonyítják. A mészkő keskeny csíkjai a Vinodol-Draga völgy
ben partszéli koralligén lerakódásnak ismerhetők fel, míg a völgy köze
pén szélesen végignyúló és többé-kevésbbé összegyűrt flis az egykori csa
torna közepén lerakodott homokból és iszapból keletkezett. Hasonló lehe
tett itt az állapot az eocénkorban, mint a mai Canale di Maltempo és C. di 
Morlacca keskeny tengercsatornáiban. Ezeknek a közepén iszap és homok 
rakódik a fenékre; a hullámoktól mosott part mészkőszikláin a litorális 
állati élet (furókagylók, foraminiferák, echinoideák, cirrhipediák stb.) 
és a bekérgező algák mészkőlerakodásai lepik el a víz fenekétJ Közel egy
máshoz ekként a jelenlegi körülményekhez hasonlóan két nagyon külön
böző fáciesű üledék: a mészkő és a homokkő-márga keletkeztek.

Julius hó 18-19-én Várpalota,Bodajk és Mór között, a Bakony 
északkeleti végződésein jártam Dr. T a eg er  H. külső munkatárssal. Az 
alaphegység triász dolomitjához simuló harmadkori rétegeket vizsgáltuk, 
miközben a várpalotai legfelsőbb pannóniai korú lignittelepek nagy kül- 
szini vájásaiban feltárt gyűrődések ragadták meg leginkább érdeklődé
sünket. Világos bizonyítéka van itt a pannóniai kéregmozgásoknak és a 
Sárrét nagyon fiatalkorú beszakadásának.

Julius 22—24-én Dr. P osew itz  T iv a d a r  főgeológust látogattam 
meg Iglón. Vele Iglófüreden át Merényig ismertem meg felvételeit, ezek 
az osztrák geológusoktól 45 év előtt készített geológiai térképnek ream- 
bulálásából állanak. Szélesebb látókörű tanulmányokra, amelyek a geo
morfológiai és tektonikai viszonyokat, valamint a völgyek terraszát mér
legelni is hivatva vannak, itt a szepes-gömöri hegységben még nagy szűk-
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ség lesz. Azt emelem ki a helyszínén támadt gondolataim közül, hogy azt 
a homokkőképződményt, amely a szepesi és a liptói medencét is részben 
elfoglalja, vagyis a Magúra homokkövet, helytelenül neveztük eddig 
kárpáti homokkőnek. Kőzettani tulajdonságai, szintes, nyugodt telepedése, 
az alaphegyek peremén mutatkozó konglomerátumai ezt a képződményt 
a svájci ,,Molasse“ homokkővel liasonneműnek mutatják. A Kárpátok 
redőzése a liptói molasse-medencét nem érintette.

Julius 25-én Kassán, Bátyun, Nagyszőllősön át Felsőbányára 
utaztam és Kapnikbánya, Erzsébetbánya környékén azoknak a kövüle
teknek a termőhelyét kerestem fel, amelyek Erzsébetbányáról (Oláhlápos- 
bánya) és Kapnikbányáról az andezittömegek környékéről intézetünkbe 
kerültek. Erzsébetbányán Soós L ajos  bányafőnök vezetett el a medi
terrán tipusú Pecten maradványok termőhelyére, Kapnikbányán pedig 
M ady  Gy. helyettes főnök mutatta meg a helyet, ahonnét Congeria 
Partschi kagylók bőven kerültek a felszinre.

Mindkét termőhely a Rotunda környékének andezit tömegei között, 
a vulkáni működéstől érintett rétegekben van; amiből valószínűnek lá
tom, hogy a pannóniai időszak végével is voltak a (rutinban erupciók.

Désaknán vízellátási ügyben tettem tanulmányokat és az Erdélyi 
Medencében a földgáz és kalisókutatás érdekében folyó megfigyelésekhez 
csatoltam néhány adatot.

Telegdi R oth  K aroly  dr. Csúcsa vidéki felvételeit revideálva és 
Nagybánd, Rév környékén Dr. Szontagh  T amás aligazgató úrral és 
M aros I mre geológussal exkurálva, augusztus 1-én érkeztem vissza 
Budapestre.

A Kagybáródon látott és lefényképezett szép oszlopos elválást a 
riolitban új tapasztalatnak mondhatom.

Augusztus 5—8-án a Mátra alján Gyöngyös körül és Eger-Felső- 
tárkány vidékén jártam N oszky J enő külső munkatársunkkal és S c h r é- 
t e r  Z oltá n  dr. geológussal. Majd Gyulafehérváron át Zalatnára utaz
tam, ahol Telegdi R o tii L a jos  és Dr. P á l f y  M ór főgeológusok, Dr. P a p p  
K á r o ly  osztálygeológus és R ozlozsnik P á l  geológus urakkal volt össze
jövetelünk abból a célból, hogy az Erdélyi Érchegység flis- vagy kárpáti 
homokkő területén az alsó- és felsőkrétába tartozó rétegkomplexusokat 
a szomszédos lapokon egyeztessük, hogy a mészkőszirtek helyzetét a kár
páti homokkőhöz megvilágítsuk és a különböző korú erupciós kőzetek 
helyzetét meg a tektonikai viszonyok minéműségét nyomozzuk.

Az Erdélyi Érchegység kárpáthomokkő öve, amely Lippától Brád- 
Boica, Abrudbánya, Zalatna, Torockó, Torda városkák vidékén át Gya- 
luig 190 km hosszúságban terjed és Kőrösbánya, valamint Zalatna vi-

2*
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dókén 40—45 km szélességű, nemcsak a Kárpátoknak, hanem az egész 
alpesi hegyrendszernek egyik legszövevényesebb területe.

Az egésznek pontos fölkutatása és leírása még sok munkát kiván 
és a Bihar mészkőrögeinek megismerésével együttes tárgyalással lesz meg
oldható. Egyelőre a befejezett geológiai térképezés alapján a következő 
feladatok megoldása lebegett előttünk:

1. Miképen viselkedik a krétakorú kárpáti homokkő nagy redőzése 
az északi és déli kristályos tönkfelületekkel szemben, vagyis miként 
illeszkedik a Hegyes Drócsához, a Biharhoz és a Gyalui havasokhoz észak 
és a Pojána-Ruszkához dél felé?

2. A kárpáti homokkő nagy geoszinklinálisának tengelyében diabáz 
és melafir tömegek bukkannak fel, amelyekben porfir, porfirit, gabbró, 
sőt gránit tömzsök és dejkok ülnek. Ezeknek helyzete a kárpáti homokkő 
fekvőjében van, azonban diabázporfirit és kvarcporfir tufák és konglome
rátumok, strambergi tithonkorú mészkőtuskókkal és törmelékkel, amely
ben sokszor háznagyságú tömbök vannak, váltakoznak a kárpáti homok
kővel.

A kárpáti homokkő szintezése még nincs eldöntve. Zalatna és Gyu
lafehérvár között P a l f y  és T. R oth  az alsó és a felső krétába különí
tették el, azonban az elkülönített részek kőzetei paradox viszonyban van
nak egymással, mert amit R o tii E . alsókrétanak tartott, azt P a lfy  felső
krétának vélte és viszont.

A kőzetek nagy hasonlósága miatt csakis a részletesen térképezett 
területek figyelmes reambulálása után lehet némileg szigorú szintezést 
leszögezni. Én azt tapasztaltam, hogy a kárpáti homokkő komplexus leg
mélyebb tagjai durva konglomeráttal és kékesszürke kalciteres mészkő
lemezekkel, meg palás agyaggal kezdődnek. A hieroglifás szürke homok
kövek és palás agyagok nagy vastagságban következnek az előbbiekre. 
Apró brecssás mészkőpadok, diabáz és melafirtufás telepek óriás konglo- 
merátja a közbezárt mészkőtömbökkel van köztük.

Legfiatalabb részekül tartom azokat a kékesszürke vagy világos- 
szürke konglomerátos kvarchomokkőpadókat, amelyek tömegesen helyez
kednek el Zalatna, Abrudbánya vidékén és a Marosvölgy aradvármegyei 
részében, Milován.

Ezek közelében a palás-márgás kárpáti homokkőpadok réteglapján 
Orbitulinás (Patellinás) csomók vannak.

A kárpáti homokkő mindenütt khaotikusan van összegyűrve. A 
lágy kőzetek mállékonysága sima gyepes lejtőket ad, amelyeken a ré
tegek zavartságát nyomozni nagyon nehéz. A geológiai szelvények szer
kesztése részleteiben ennélfogva csak hézagos alapokon történhetik.

A kövület nélküli kárpáti homokkő gyüredezett régióit mint fá-
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ciest, a kövületeket tartalmazó, össze nem gyűrt, a Marosvölgyben nagy 
vastagságban, monoklinálisan fekvő felsőkréta rétegektől élesen külön 
kell választani; ami eddig R ozlozsnik , P a lfy  és R o tii térképein nem 
történt.

3. Ebben a különválasztásban különös figyelmet kiván az a tény
állás, hogy a kárpáti homokkővonulat északi és déli határán a kristályos 
palákra telepedő és a kárpáti homokkővel érintkező szintes fekvésű, ke
veset vagy épen nem zavart telepedésű kövületes felsőkréta rétegek gosaui 
fáciesben: veres konglomerát, glauconiás szenes rétegek, homokkő-marga, 
hippurites mészkő és inoceramus márga rétegkomplexnsban fejlődtek 
ki. Érintkezésük az összegyűrt flissel elmosódott, azonban átmenet nél
küli és hirtelen változó a szelvényekben. Több helyen a szintesen fekvő 
gosaui-rétegekben az összegyűrt és összegyüredezett kárpáti homokkövet 
rátelepedve láttam.

Kinyomozásra vár, hogy a gosaui fácies a flisgeoszinklinálisnak 
parti régiója-e, avagy az annyira eltérő fácies hieroglifás flisrétegek mesz- 
szebbről jövő áttolódással borultak-e reá az autochton gosaui-rétegekre?

A felsőkréta-rétegek Déva, Alvinc, Algyógy, Gyulafehérvár és az 
Ompoly völgye között 900 m-ig is fölemelkedve nagy területeket fog- 
lalnak el.

Ugyancsak a felsőkréta rétegek Alvinc táján a Marosvölgy talpan 
a kudsiri havasok aljáig terjednek és Szászsebes környékén a neogén réte
gekkel együtt gyűrve vannak. (H a la v á ts  G y u la  szerint.)

Algyógy környékén hatalmas vastagságú márga és homokkő réte
gekből áll a felsőkréta képződmény. Borberektól Gyulafehérvár felé 
mindinkább szaporodó és vastagodó konglomerátpadok vannak a márgák 
között, amelyek felső részeiben P á l f y  Móe az alvinci kréta felső senon 
faunáját, Telegdi R oth  L ajos  pedig a Gura ompolyica közelében a kép
ződmény fekvőjében turon-tipusú kövületeket talált.

4. Megfejtendő, hogy a kárpáti homokkövek gyüredezett övében 
nagyszámmal és nagyon különböző terjedelemben előforduló mészkó- 
szirtek pontosan milyen korúak és milyen helyzetűek. A mészkőszirtek 
nagy szerepet játszanak az Erdélyi Érchegység tágabb környékén Lippa 
vidékétől Torockón, Tordán át Hesdátig, majd gyengén ívelt, délkelet 
felé domború vonulatokban sorakoznak a szirtek, majd rendetlenül szét
szórva ülnek exotikus tömbök gyanánt a kárpáti homokkövön. Két fő
vonulatot lehet kijelölni, amelyeket a diabáz és melafir masszívumok 
hosszú elnyúlása választ el egymástól.

A déli mészkő-vonulat a Maros bal partján a Krassó-Szörény vár
megyei Kapriorán kezdődik és átcsapva a Maros jobb partjára, Zám, 
Boica, Erdőfalva, Gáld, Havasgyógy felé a bedellői mészkőfennsíkig
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az Erdélyi Érchegység legmagasabb csúcsait viseli magán. Az Aranyo
son túl Borév és Tnr között hasonló helyzetben találjuk a mészkőpadokat, 
mint Kapriorán, vagyis diabáz és melafirtömegekben és tufán szabályos 
nyugodt fekvésben és fillitszigetek közelében.

Diabázon és melafiron nyugosznak a boicai, erdőfalva-havasgyógyi 
és bedellői mészkőtömegek is, de egyszersmind az Erdélyi Érchegység 
legváltozatosabb mészkőrégióit is adják 1400 m-ig emelkedő csúcsokkal 
és tarajokkal; búvópatakokkal, hirtelen előtörő forrásokkal.

Az északi mészkővonulat szétszakadozott szirtekből áll; nyugaton 
Lippa közelében vannak előőrsei a Maros balján. Lalasincig a Maros 
balján marad a kárpáti homokkőbe foglalt kisebb-nagyobb mészkőtöm
bökkel megjelölt szirtvonulat. A mészkőrögök porfiritba és melafirtufába 
foglaltan mint exotikumok ülnek az erősen ráncolt flisrétegek között. 
Mészégetéshez nagyrészt már kifejtették a mészkőtömböket. A Maros 
jobbpartján kicsiny tuskókkal jelölve a szirtvonulat Batucától Maros- 
szlatinán át a Trojás és Zöldes közötti Fiatra alba gerincén vonul végig. 
Csak a Trojási Yalea Galsi völgyben van a Lalasinci óriás konglome- 
rátumos diabázporfiros mészkőszirt tömegeknek hasonmása.;

A Fehér-Kőrös völgyének andezit tömegeitől megszakítva, Kőrös
bánya és Brád vidékén találjuk a szirtes mészköveket nagyobb töme
gekben. Itt kerül egymáshoz közelébb az északi mészkővonulat a felső- 
lunkai Gyalumarevel és a boicai Szfegyellel.

Kőrösbánya, Abrudbánya és Zalatna között az Erdélyi Érchegység 
hatalmas mészkőszirtjei vonulatokba nem sorozható módon, helyesebben 
szétszórtan, olyan elhelyezkedésben vannak, mintha a nagy mészkő
takarónak szétszakadt részei volnának.

A Gyalu maré, a Grohoti fennsík, a bulzai kő, a Sztrimba, a Vul
kán, a Bredisor és a Feresi Dimbu abban különböznek a hozzájuk nem 
messzire fekvő, sőt a Dimbun azzal egyesülő déli vagy itt már keleti 
vonulattól, hogy hatalmas mészkőszirtjeik, amelyeknek korát az eddig 
belőlük előkerült kövületek alapján a maimba kell heyeznünk és szint
jüket a felső-tithon strambergi fáciesével egyeztetnünk, az alsókréta ko
rúnak szintezett kárpáti homokkő összegyűrt tömegein nyugosznak.

Az eocénkorú szárazföldi periódus és a neogénkorú abrázió még 
ki nem nyomozott folyamatokban 800—900 m t. sz. f. magasságú pene- 
plénné egyengették az Érchegység egész területét. Ebből a peneplénből 
emelkednek ki a mészkőszirtek 1000 m-ig.

Az összegyüredezés mindenesetre a felsőkrétakorú rétegek lerakó
dása előtt történt; mert csak így érthető, hogy a khaotikusan összegyűrt 
régibb kárpáti homokkő közvetlen szomszédságában Déva vidékén, Al- 
gyógyon, Alvinc körül és Kagyenyed táján a felsőkréta rétegek igen
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nagy kiterjedésükben és vastagságukban merőben gyűretlenek és lanká- 
san telepednek. A júramészkőszirteknek rátolódása az alsókrétakorú 
homokkőre és exotikus tömbökben való belegyűrődése még további tüze
tes tanulmányokra fogja geológusainkat serkenteni. Úgy látszik, mintha 
a déli és keleti autochton fekvésű mészkővonulatból indult volna ki a 
fehér-kőrösvölgyi nagy szirtes mészkőtakarók ráborulása a flisre.

Az alsókrétakorú flisben vele együtt gyűrve breccsás orbitulinás 
mészkőpadok is vannak, amelyek — hol vastagon, hol vékonyan — 
a rétegek csapása mentén hosszant elnyúló vonulatokban kibukkannak. 
Ilyen krétamészkő telepek ülnek a kárpáti homokkőben Hunyad vár
megyében a Vulkán és a Sztrimba hatalmas júramészkő szirttömegei 
alatt; ahol a két különböző korú mészkövet felületes szemléletnél könnyen 
összefoglalja a fölvevő geológus.

Még egy mészkőszirt-féleséget konstatálhatok a flisvonulatban; 
ez az alsókréta magasabb emeletéhez tartozik; konglomerátumos pati- 
linás, lithothamniumos, molluszkum-maradványokat is tartalmazó tömeges 
mészkőszirtekben jelentkezik s a flisvonulat külső keleti és déli határához 
közel merészen csúcsosodó kisebb kőszálakban lép fel. A kárpáti homok
kőben levő hosszanti törésvonalban látszanak ezek a szirtek sorakozni; 
Torockó vidékén a Kiskő, Gyulafehérvár, Sárd felett a Magurita, Ma- 
rosillye környékén a vladesti, boozi, fornadiai mészkőszirtek.

Az Erdélyi Érchegység mészkőszirtjei között a maimnál idősebb 
korúakat kövületek alapján még nem ismerünk. Azok a feltételesen dog- 
gernek szintezett mészkövek, amelyeket Dr. P a pp  K aroly  és én a dia- 
báz és a flis határán Zám vidékén találtunk, nagyon bizonytalan alapon 
vehetők régibb korúaknak a magasabb tetőkön fekvő nerineás és koráll- 
tartalmú mészköveknél. Az kétségtelen, hogy a nagy mészkőszirtek töme
ges fehér és szürke kőszálas strambergi tipusú dicerasos és nerineás mész
kőből állanak. A vékonyabb, márgásabb padokban szórványosan oxfordi 
jellegű kövületmaradványokat is találtunk. Az alsó és talán a középkréta 
is képviselve lesz a kárpáti homokkőbe telepedett mészkőpadokban.

Végre a gosaui tipusú felsőkréta hippurites mészkövei is kisebb 
szirteket adnak Hesdáton, Magyarlétán, Topánfalva vidékén.

Az Erdélyi Érchegységben tehát 5 szirtféleséget különbözte
tek meg:

1. Júrakorú nagyobb mészkőtáblákat, amelyek kristályospalán vagy 
a Bedellőn kristályos (félig kristályos) mészkövén és dolomiton (amelye
ket paleozoiaknak gondolok), legtöbb helyen pedig diabáztömegeken 
ülnek.

2. Diabázporfirit és melafirtufás óriási egyeskő halmazokat. Ezek 
olybá tűnnek fel nekem, mintha a diabáz masszivumokra lerakodott és
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már a legalsó kárpáti homokkövet elborított mészkő vön keresztül a diabáz- 
melafir kitörések megújultak volna és az egyes kitörési központok körül 
kataklizmikus erupciók óriási mészkő és diabáz tömegeket halmoztak 
volna fel; a későbbi flisrétegek befedték a lencse alakú óriási agglomerá
tumokat. A kárpáti homokkő középkrétakorú összegyűrődése a mészkő- 
lialmazokat is ráncba foglalta. A kőszirtek kimállása hatalmas egyes- 
köveket adott.

A híres Csáklya-köveket is kimállásban levő egyesköveknek nézem.
3. Az alsókréta korú, változó vastagságú breccsás, orbitulinás, néha 

molluszkumoktól és lithothomniumoktól lumasellás mészkópadok, ame
lyek az összegyűrt kárpáti homokkő közé vannak telepedve és a ráncolás 
következtében, valamint a vetődések mellett sok helyen kimeredtek a 
hegyoldalakból és a gerincekből. Olykor a gyűrődési mechanikája mint
egy kipréselte a padokat a kárpáti homokkőből.

4. A júramészkőszirtek legimpozánsabb, messzire szembeszökő tí
pusát azok a hatalmas mészkő-süvegek adják, amelyek tetemes vastag
ságban meglehetősen szintes, nyugodt fekvésben az Érchegység legszebb 
tájképeit ékesitik. Az Alsófehér és Hunyad vármegyék határán emelkedő 
1266 m t. sz. f. magasságú hatalmas Vulkán ennek a szirt-tipusnak a 
mintaképe. Ez, valamint szomszédjai: az 1035 m-es Bradisor, az 1154 m-es 
Strimba, az 1031 m-es Tomnatek feletti mészkőszirt, a 963 m-es Piatra 
Bulzu mind izoláltan az összegyűrt kárpáti homokkövön ülnek. Társaim 
hajlandók bennük töves köveket látni, a diabáz és melafir alapot sejtve 
bennük, amelyekre a mészkőszirtek hatalmas júrakorú korallzátonyok
ként borúinak reá. A khaotikusan gyűrt kréta-kárpáti homokkő hozzá 
volna gyűrve az izolált és a völgyekből 700—800 m-rel kiemelkedő szir- 
tekhez, amelyeket a flis mindenfelől köpennyel vesz körül.

Sok megfigyelés után én ezeket a mészkő-süvegeket egy eredetileg 
összefüggő mészkőlepel részeinek Ítélem. Ez a júrakorú mészkőlepel 
ki nem nyomozott tektonikai mozgások következtében borúit reá a kréta
korú kárpáthomokkőre és a későbbi völgyerozió tagolta szét, úgy, hogy 
csak a gerinceken és a hegyhátokon maradt belőle egy-egy nagyobb 
süveg.

5. A mészkőszirtek ötödik csoportjába a felsőkrétakorú hippurites- 
mészköveket sorozom, amelyeknek a kis kőszálai, a gyalui, férési, hes- 
dáti, Jára és Öklöz patakok közti gerinceken ülnek és Hunyad várme
gyében Strenc, Bulzesty vidékén is képviselve vannak. Ezek, mint koral- 
ligén litorális mészkövek a régi kristályos palák alkotta partokon szirtes 
telepedésben ülnek és a kárpáti homokkő felgyűrődésében nem vesz
nek részt.

Éles ellentét van az Erdélyi Érchegység mészkőrétegei és fliskép-
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ződményei meg a Nagy-Aranyos, Meleg-Számos (Szamosbazár) melléké
nek, Petrosz-Rézbánya vidékének és a Kodru Királyerdő, egyáltaljában 
a Bihar tönkfelületén lévő mezozóos lerakodásai között. Amazok jellege a 
Kárpátok szirtvonalainak fáciesét viseli magán, ellenben az utóbbiak a 
tágasabb értelemben vett Bihar tönkfelületeibe besülyedő, így azokon 
ülő üledékes képződmények inkább a belső hegységek, a Pécsihegység, a 
Krassószörényi mészkőhegység és a Bakony triász-krétakorú fáciesű üle
dékeinek a csoportjába illenek. A flis merőben hiányzik mellőlük.

Két lényegesen különböző fácies közeledik egymáshoz a Biharban 
és az Érchegységben, amelyek egymáshoz való regionális helyzetét és 
tektonikai viszonyát csak most kezdjük nyomozni.

Az eocén és oligocén periódusok óta szárazföld volt a Biharhegy- 
ség és az Érchegység. Az eocén transzgresszió északkelet felől a kavics- 
konglomerátos alsótarkaagyag feküréteggel 800 m t. sz. f: magasságig 
szintes fekvésben felemelkedik. Planparallel telepedése a rajta fekvő 
perforata és többi magasabb paleogén rétegekkel kizárja, hogy az alsó 
tarkaagyagot a felsőkréta dánien szintjébe illesszük. Hasonló konglomerá- 
tumos tarkaagyag, mint a nagykiterjedésű eocénkorú, még két szintben 
van a Biharhegység és az Érchegység tágas kerületén, a gosaui tipusú 
felsőkréta transzgredáló felsőrétegében és a neogén alaprétegeiben. A neo- 
génalji tarkaagyag konglomerátok Gyulafehérvár, Alvinc és Szászsebes 
környékén a Maros völgy mellékén nagy elterjedésben vannak. Magyar
igen és Alsógáld között belenyúlnak az Ompolyica és Ompoly völgybe és 
valószinűleg összefüggésben állanak azzal a hatalmas veres konglome- 
ráttal, amely Zalatna körül fellép és nyugat felé az Almásvölgybe, onnét 
Boica felé a Fehérkörös völgyébe átnyomozható.

A neogénkor elején tehát az Érchegység derekán vonult át egy el
ágazó völgyület, amelyet összefüggésben levőnek gondolok egy denudá- 
eiós szárazföldi folyamattal. Ez gyalulta le a 700—900 m t. sz. f. ma
gasságú peneplénné az Erdélyi Érchegység összegyűrt flisrégióját és ra
kott le azon magasan fekvő, most pásztás foltokban lelhető aprókavicsot, 
amely a völgyületek felé, amelyek feneke a mai völgytalpak alatt fek
szik, hatalmas konglomerátpadókba olvad bele.

A vízszintesen vagy Zalatna körül nagyon szeliden, délnyugati 
irányban lehajló rétegek egy nagy szárazföldi időszakot bizonyítanak a 
paleogén és neogén tengeri transzgressziók között. Az alsó neogénkorú 
tarkaagyagos kavicskonglomerátumok klasszikus feltárása van a Veres- 
hegyen, Szászsebessel szemközt.

Tátó, Gyulafehérvár és Alvinc környékén nagy elterjedése van a 
Vereshegy rétegeinek. Alvinc és Gyulafehérvár között a felsőkréta már- 
gáira és konglomerátos homokkőrétegeire konkordánsan fekszik reá a
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neogénkorú tarkaagyagos kavics, a Yereshegyen és Tátó körül pedig a 
tengeri neogén nyugszik rajta. A felsőkréta és a neogén tehát a közben 
lévő transzgressziós síkkal együtt monoklinális, nem gyűrt telepedésben van 
itt. Báró N oposa F eken c  dr. a Vereshegyről és Borberekről származó 
csontmaradványokat dinosaurus-októl származóknak határozta meg, a Ve
reshegy falaiból én azonban 1913 szeptemberben nagy nummulites és alvo- 
lina mészkőgörgetegeket válogattam ki, amelyek a Vereshegy tarka réte
geit paleogén utániaknak konstatálják. A Szebeni és Kudsiri havasok al
ján, Oláhpián és Szászcsór között, a vereshegyi rétegek a felsőkréta- 
rétegekkel együtt gyengén redőbe vannak gyűrve.

A nummulites mészkőgörgetegek H a la v a ts  G yula  szintezésének 
adnak bizonyító erőt. Mi legyen azonban a dinosaurus csontokkal? Be
rn osottaknak Ítéljük ezeket?

Magyarigen lajtamészkőfejtőjében, valamint Ompolyica uj gipszbá
nyáiban a neogén rétegek erős, lokális gyűrődését láttam. Az Erdélyi Érc
hegység NE—SW irányú redőzési vezérvonala mentén későbbi neogén
korú poszthumus helyi gyűrődés történt itt. Ez annál meglepőbb, mint
hogy szomszédságában délről a Gyulafehérvár, Alvinc, Algyógy, Erdő
falva, Sárd között az 1000 m t.. sz. f. magasságig emelkedő felsőkréta ré
tegek nagy vastagságban teljesen gyűretlenek és ilyen a Nagyenyed— 
Orbó közötti magas felsőkréta terület is. A két monoklinálisan SSE-felé 
hajló felsőkréta rétegkomplexus között csapásmenti árkos leszakadás van, 
amelybe a neogén tengeri rétegek alacsonyan fekvő öbölként benyúlnak 
az Érchegység szívébe. Későbbi kéregmozgások az árkos sülyedés helyén 
poszthumus ránculatokat okoztak.

Habozva állítottam össze hosszú évi megfigyeléseimből ezeket a 
szemelvényeket. Eddig követett elvem szerint szívesebben tartogattam 
volna ezeket annak a monográfiának, amelynek feladata lesz az egész 
tágabb értelemben vett Bihar, vagy keleti Magyar Középhegység geomor
fológiájának megvilágítása. Hogy mégis elhatároztam némely tapasztala
tomat itt leszögezni, arra nemcsak a kötelesség vitt reá, hanem az a szán
dék is, hogy rámutassak, mennyi megfejteni valója van ebben a bámula
tosan komplikált hegységben a tudománynak.

Egyszersmind némi intelem is legyen az elmondottakban a modern 
geomorfológusok nagyon is gyors és pozitív megfigyeléseivel meg követ
keztetéseivel szemben. Kevés geológiai, még kevesebb paleontológiái előta
nulmánnyal, de annál több képzelő tehetséggel néhány napi kirándulás 
után egész hegycsoportnak, néhány heti utazás után pedig több 10.000
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km2 területű khaotikus hegyvidéknek tüzetes paleogeografiáját képesek 
behízelgő fantáziával és élvezetes olvasmányokban élénkbe adni!

Óva intem fiatal társaimat ezen iskola követésétől. Amilyen szük
séges és hasznos a munkaszobában megszületett, szép, ábrázoló diszciplína 
gondolatmenete és filozófiája, amelyért a geológusnak őszinte hálával 
kell eltelnie, mert gyümölcsöző új gondolatirányokat adott neki, olyan 
veszélyes ennek az iskolának külső, tényleges invesztigáló munkája: mert 
temérdek nagy tévedésnek van kitéve, s a nyilvánosságnak átadott le
írások félrevezető, hibás állításait sokáig terjesztheti a népszerű iroda
lom, amíg a jobb megfigyelés kijavítja azt.

S a w ic k i L tjdomir lovag művei Erdélyről, a Felsőmagyarországi 
mészkőplatóról, amelyekben a legmagyarabb gömörmegyei magyarság 
lakóhelyét tót karsztnak nevezi, vannak előttem e sorok írásánál. Ezek 
az egyébként élvezetes olvasmányok nem igen válnak a tüzetes vizsgá
latok s a megállapítandó tudományos eredmények hasznára, sőt mond
hatom, hogy én azokat irodalmunkra inkább károsnak tartom.

(IC)

Ez évben ismét gyász érte intézetünket, könyvtárunk buzgó öreg 
gondozóját, Bruck Józsefet hosszas betegsége után elszólította körünkből 
a halál.

1851. május 18-án Budapesten született, 1876-ban mint dijnok 
nyert alkalmazást az akkori földmívelés-, ipar és kereskedelmi miniszté
riumban, 1881. október 5-én pedig az iglói m. kir. bányakapitányság
hoz végleges írnokká neveztetett ki. Majd a rozsnyói m. kir. bányabiztos
ságnál 1884. november 23-áig teljesített szolgálatot, mikor is az évi 
53.601. számú földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszteri rende
lettel ideiglenes szolgálatra a Földtani Intézethez osztatott be, hol 1884. 
december 1-én foglalta el állását.

1886. április 12-én hivataltisztté neveztetett ki, 1898. január 24-én 
a X. fizetési osztályba, majd 1900. évi május 31-én a X. fizetési osztály 
2. fokozatába lépett elő. 1911. évben segédhivatali igazgatói címmel tün
tettetek ki, majd 1912. évi február hó 23-án cím és jelleggel, segédhiva
tali igazgatóvá a IX. rangosztályba neveztetett ki.

Kezdetben az iroda körüli teendőket végezte, de 1891. év óta az 
intézetnek immár mintegy 20.000 kötetet felölelő nagyértékű szakkönyv
tárát és igen becses térképtárát gondozta szakértelemmel és ügybuzgó 
szeretettel. 1899. óta az intézeti pénztár kezelése is vállait terhelte.
1911. évben László Gábor I. o. geológus és az ő szerkesztésében fáradsá
gos és évekig tartó buzgó munkája eredményeképen megjelent az intézet 
könyvtárának első teljes betűrendes címjegyzéke és a szakcsoportok sze
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rinti jegyzéke, két vastag kötet, mely az előző és hiányos jegyzékek után 
végre magában foglalja a most már közel 26.000 kötetes szakkönyvtárunk 
és térképtárunk teljes állományát.

Már 1910-ben szívbaja, kezdődő érelmeszesedés kínozta, mely roha
mosan hatalmasodott el rajta, úgy, hogy már 1912. év őszén két havi sza
badságra ment, gyógyulást keresendő, de már nem volt segítség. 1912. évi 
december hó 10-én kínzó szenvedéseitől megváltotta a halál.,

Intézetünk benne gondos, hű és buzgó tisztviselőjét veszítette el, 
kinek elköltözése mindnyájunk szívében élénk fájdalmat keltett. Emlékét 
szeretettel őrizzük!


