
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Az intézet tudományos élete és nevezetesebb eseményei.

Dr. lóczi L óczy L ajos igazgatótól.

A világháború harmadik évében is hasonló körülmények között élt, 
bajlódott és munkálkodott intézetünk, mint annak kitörése után mindjárt. 
Ez azonban nem Lukasztotta tagjaink, munkatársaink és alkalmazottaink 
buzgalmát és munkakedvét. Megelégedéssel állíthatom, hogy intézetünk 
tevékenységét, közszolgálati munkásságát, kiadványainak közrebocsátá
sát haladás jellemzi az 1916. munkaévben.

Mindenekelőtt báró G h y ll a y y i I mre b. t. t., földmívelésügyi m. 
kir. Miniszter Urnák köszönhetem az elért eredményeket, aki az állami 
költségvetés keretében bizalommal támogatta intézetünket és előterjesz
téseim valamennyijét elfogadni, javasolt intézkedéseimet megerősíteni 
kegyeskedett.

Nagy segítségünkre voltak az országos felvételek zavartalan kivi
telében a cs. és kir. Hadügyminiszter és a m. kir. Honvédelmi Miniszter 
urak. akik az idén is. miként 1915-ben. intézkedtek, hogy szükséghez 
képest katonai kíséret támogassa kinnjáró geológusainkat. 1916-ban im
már legkevesebb akadály sein zavarta tagjainkat és munkatársainkat a 
kémektől rettegő nép részéről.

A  miniszter uraknak, valamint a katonai parancsnokságoknak e 
hathatós támogatásért most is meleg köszönettel adózom. Köszönettel for
dulok a közigazgatási hatóságokhoz, alispán, főszolgabíró, polgármester 
urakhoz, községi elöljáróságokhoz, úgyszintén a nagybirtokossághoz is 
a mindenütt tapasztalt szíves fogadtatásért és támogatásért. A  földtani 
kutatásoknak és tanácsadásoknak országszerte növekedik a népszerűsége!

Hadba vonult tagjaink és munkatársaink sorában a múlt évi katonai 
állapot fennmaradt. Többen nyertek kitüntetést vagy elismerést hősies 
harctéri viselkedésükért, miként ezt alább a személyi változások felsoro
lása hirdeti.

Ismételt előterjesztéseimre nehánvan bevonult geológusaink közül 
a hadviselés érdekében jelentős bányászati és kohászati természetű



10 DK . L Ó CZY L A JO S (2)

foglalkozáshoz vezényeltelek a cs. és kir. Hadügyminiszter úr, ille
tőleg a m. kir. Honvédelmi Miniszter úr részéről. így  E mszt K álmán 
dr. osztálygeológus-vegyészt a székesfehérvári hadikórházból, ahol 
1915 eleje óta mint gyógyszerészügyi tiszt teljesített szolgálatot, a Had
ügyminiszter úr 1916. évi február hó 10.-én kelt rendeletével a ma
gyar királyi földtani intézetbe visszavezényelte, azzal a paranccsal, 
hogy a katonai bányafelügyelőségektől beküldött érceket és egyéb nyers 
anyagokat a hadvezetőség céljaira elemezze. R ozlozsnik Pál m. kir. osz
tálygeológus, vártüzér-főhadnagyot, aki eddig a fronton szolgált, 1916. 
év második felében ugyancsak a Hadügyminiszter úr Biharvármegyébe 
vezényelte a bauxit telepek felkutatására és bányageológiai értékelésére.

Szín vet Merse Z sigmond m. kir. II. oszt. geológus-vegyész, hon
védhuszár főhadnagy hasonló magasabb katonai paranccsal 1916. évi 
május 12.-én Dobsinára vezényelletett az ottani kohók és kémlőlabora- 
torium vezetésére. Intézetünknek három, hadi szolgálatra tiszti ranggal 
bevonult tagja, teljesít tehát ezidőszerint. szakmájába vágó hasznos mun
kát a hadvezetőségnek.

Intézetünk személyi ügyeiről szólva, örömmel emlékezhetem meg, 
hogy a legfelsőbb fejedelmi kegyesség az intézet aligazgatóját, iglói 
Szontagh T amás dr. kir. tanácsost 1916 dec. 10.-én m. kir. udvari taná
csossá legkegyelmesebben kinevezte. Mindnyájan benső örömmel vettük 
szeretett igazgatótársamnak e nagy kitüntetését. Ritkán esett a legfelsőbb 
elismerés méltóbb férfiúra. Az ő odaadó buzgósága a m. kir. földtani inté
zet fejlesztése körül köztudomású. Sokoldalú munkásság emléke fűződik 
az ő nevéhez az intézeti palota építése, berendezése, múzeumának ren
dezése és gyarapítása körül is. Terjedelmes panegris kellene hozzá, hogy 
még oly röviden vázolhassam azt a temérdek munkát, amelyet Szontagh 
Tamás a vízügyek körül, balneológiái téren, bányászati kérdésekben 
állandóan kifejt és azt. amiben az igazgatónak mindenkor önzetlen jobb
keze. Az ő kitüntetése díszére válik a m. kir. földtani intézetnek és az 
egész magyar geológus-karnak.

Posewitz T ivadar dr. m. kir. főgeológus, akit súlyos betegsége 
már 1915-ben akadályozott az országos felvételekben, betegsége súlyos
bodásakor saját kérésére hosszabb szabadságot nyert, majd állandó nyu
galomba lépett. Meghatottsággal veszünk búcsút öreg társunktól, aki 
nagy buzgósággal dolgozott az Északkeleti Kárpátok és szőkébb hazá
jának, a Szepességnek geológiai felvételén. 1887. óta volt Posewitz T. 
a földtani intézet tagja, amikor mint segédgeológus lépett állami szolgá
latba. Megelőzőleg 5 évig a Szunda szigeteken mint orvos hollandi szol
gálatban állott.

Borneoról írt összefoglaló munkája (Borneo. Entdeckungsreisen u.
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Untersuchungen. Gégén wártiger Stand dér geologischen Ivenntnisse, etc. 
Berlin, 1889.) és „Petroleum és aszfalt Magy.arországon“ (m. ikir. földt. 
intézet Évkönyve XV. köt. 4. füzet) a nagyobb munkái. Számos érteke
zése van ezeken kívül hazai és keletázsiai kőzetekről és érces ásványokról.

Posewitz nyugdíjba lépése és Papp K ároly dr. volt osztálygeoló
gusnak már előbb egyetemi tanárrá történt kinevezése következtében 
L iffa A urél dr. osztálygeológus főgeológussá,, R ozlozsnik Pál és K or
mos T ivadar, dr. I. oszt. geológusok osztály geológusokká, Schréter 
Z oltán dr. és telegdi Roth K ároly dr. II. osztályú geológusok I. osz
tályú geológusokká léptek elő. A  megüresedett két II. osztályú geológusi 
állás egyikére T oborffy G éza dr. múzeumi tisztviselő neveztetett ki; 
Jekelius E ricii dr. pedig, aki előbb T oborffy Géza helyére, múzeumi 
tisztviselőként került intézetünkhöz, csakhamar a Posewitz nyugdíjaz
tatásával megüresedett utolsó II. oszt. geológus helyét foglalta el.

A m. kir. földtani intézet igazgatósági irodájában kezdettől fogva 
irodatiszti állásból látta el egy kezelőszemélyzetbeli hivatalnok az ügyke
zelést. Főiskolai képzettség és képesítés nélküli egyének voltak ezek, akik 
ügyeket önállóan elintézni és fogalmazványokat szerkeszteni szaktudás 
hiányában nem tudtak. Nemcsak az igazgatóknak, hanem tagjainknak is, 
akikre az ügyiratok szerkesztése hárult, tetemes munkát okozott ez és 
idejüket tulajdonképeni szakbeli hivatalos feladataiktól sokszor jelenté
keny mértékben elvonta.

Nagy megelégedésünkre szolgált tehát az, amikor a m. kir. föld- 
mívelésügyi Miniszter úr 1915. év végén verebélyt M arzsó L ajos eddigi 
könyvtárosunkat és titkári teendőkkel megbízott tisztviselőnket a m. kir. 
földtani intézet titkárává kinevezte. M arzsó L. főiskolai minősítésű, 
keleti kereskedelmi akadémiát végzett és a tudományegyetemen jog- és 
államtudományi készülséget is szerzett férfiú, aki a nyugati nyelveken 
kívül a török nyelvben is jártas.

Az igazgatósági irodának vezetését ekként főiskolai kvalifikációval 
biró titkár, vagyis a tiszti státusba illesztett társunk látja el, aki arra 
is hivatott, hogy szakbeli kérdésekben is felvilágosítást adjon az ügy
feleknek. Hogy e feladatának még jobban megfelelhessen, különösen nyá
ron, amikor az igazgatók és a geológusok az országos felvételeken van
nak, a nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi Miniszter úr megengedte, 
hogy Marzsó L ajos titkár a tudományegyetem bölcsészettudományi ka
rán a geológiai és ezzel rokon tárgyak hallgatására és gyakorlására 
beíratkozhassék; és ekként diszciplináink elméleti részét is elsajátíthassa.

Idei eseményeink között örvendetes megbízatásunk volt az, amelyet 
régebbi előterjesztésemre a cs. és kir. Hadügyminiszter és a m. kir. Föld
mívelésügyi Miniszter uraktól nyertünk az okkupáit Szerbia nyugati
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részeinek bányászati, talajismereti és geológiai szempontból való beuta
zására. Engem betegség gátolt abban, hogy a szerbiai tanulmányútra 
elmenjek: ezért helyettem iglői Szontagh T amás aligazgató vállalta el 
az expedició vezetését, amelyet október * és november havában T imkó 
I mre m. kir. főgeológus, J ekelius E rich dr. m. kir. II. oszt. geológus 
és Z sigmondy Á rpád okleveles bányamérnök, ny. bányafőfelügyelő 
munkatársunk társaságában bőséges tudományos, valamint gyakorlati 
tapasztalatokkal sikerült megvalósítania. Az eredményekről idei jelen
tésünkben alább lesz szó.

*
Az országos felvételek a magyar szent korona országainak 20 vár

megyéjében, ú. m.: Abauj-Torna, Alsó-Fejér, Arad, Árva, Baranya, Bars, 
Bihar, Borsod. Brassó, Csík. Fejér, Fogaras. Gömör, Győr, Háromszék. 
Heves, Hont. Hunyad, Kisküktillő, Ivolozs. Komárom, Krassó-Szörénv, 
Lika-Krbava, Liptó. Maros-Torda, Modrus-Fiume. Máramaros, Nógrád, 
Kag yküküllő, Temes, Trencsén, Túrócz, Udvarhely, Vas, Veszprém, Zala, 
Zemplén. Zólyom vármegyékben folytak.

Én magam márciusban történt megbetegedésem következtében, 
amely két havi szanatóriumi gyógykezeltetésre kénvszerített. nagyon 
kevés időt fordíthattam a felvételek felülvizsgálatára. Augusztus 9— 27. 
között jártam csak az Északnyugati Kárpátokban T oborfey G éza dr., 
F erenczi I stván dr. és V ogl V iktor dr. felvételeit irányítandó. Hain- 
burg, Pozsony, Trencsén, Szentmiklósvölgy és Rózsahegy környékét láto
gattam meg, a Kis-Kárpátokban, az Inovec-hegységben, a vágvölgyi 
mészkőszirtek körül és a liptói medence eocénkori képződményei között 
vizsgálódva társaimmal.

Ezen kirándulásokon kívül foglalkoztam még a badaesonyhegyi 
bazaltkő kitermelésének ügyével a heg}  ̂ természeti szépségének meg
védése szempontjából a herceg EszTERHÁZY-féle hitbizomány felkérésére. 
Tüzetes tektonikai kutatásokat tettem fiammal, ifj. L óczy L ajos egye
temi tanársegéddel és belmunkatársunkkal a Balaton-felvidéken a kiadás 
alatt lévő új l:75.000-es geológiai térképek érdekében. Beutaztam a mun
kában lévő Sió-csatorna ásásokat Fejér és Tolna vármegyék határáig és 
vizsgáltam a Balaton magas vízállásának kártételeit. A Sárvíz-csatorna 
partrogyásait SárszentmiháÍvnál Fejér vármegye közigazgatási bizottsá
gával tanulmányoztam. A balatonfüredi gyógyforrások vízmennyiségé
nek szaporítására és javítására javaslatokat adtam és irányítottam a fú
rási munkálatokat.

Március végén az Északnyugati Kárpátokban folyó újrafelvételek 
érdekében Bécsben meglátogattam a geológiai múzeumokat, az ottan őrzött 
régi gyűjtéseket megvizsgálandó.
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1916-ban az igazgatókkal 16 intézeti tag és 12 munkatársunk 
vett részt külső felvételi munkálatokban. K ormos T ivadar clr. osz
tály geológus nagy eredménnyel vezette a rendszeres gyűjtéseket; eb
ben nagy szorgalommal működtek közre K adic Ottokár dr. osztály
geológus, Sciiréter Z oltán dr. I. oszt. geológus. V ogl V iktor dr. és 
V igit G yula dr. II. oszt. geológusok, V adász E lemér dr. egyetemi 
adjunktus, Z alányi B éla dr. székesfővárosi tanár, H illebrand Jenő dr. 
egyetemi magántanár és É hik G yula dr. főreáliskolai tanár, munka
társaink.

A  múzeumban folyó rendezésekben és tanulmányokban legnagyobb 
része volt K ormos T ivadar  dr.-nak, aki a pliocén- és pleisztocénkori 
osteológiai gyűjteményt kiállította és jelzésekkel ellátta. K adic Ottokár 
dr. a barlangok pleisztocénkori emberi kultura maradványait rendezte. 
Z alányi Béla dr. a fúrópróbák elrendezésén fáradozott. L ambrecht K ál
mán dr. a fosszilis madárcsontok. L eidenfrost G yula székesfővárosi 
tanár, a Magyar Adria-egyesület főtitkára a hazai fosszilis halmarad
ványok vizsgálatát és leírását, F ejérváry Géza G yula báró egyetemi 
tanársegéd a fosszilis gyík- és kétéltű-maradványok feldolgozását, 
PongrÁcz Sándor dr. múzeumi segédőr a. radoboji rovarfauna Orthopte- 
ráinak revizióját, Szombathy K álmán dr. múzeumi segédőr pedig a Duna- 
almás-, Slittő-. Piszke-. Mogyorós-környéki pliocénkori édesvízi mész
kövekből származó brachyurák feldolgozását vállalták.

A  pestszentlőrinczi téglavetőből szerzett pompás Maslodon csont- 
ledet s általában egész M as tödön - a ny agunk tanulmányozását Schlesinger 
Günther dr., az alsó-ausztriai múzeum (Bécs) konzervátora, a vastag- 
bőrűek őslénytanának kiváló specialistája végezte múzeumunkban. Szent- 
pétery Z sigmond dr. kolozsvári egyet, magántanár az Erdélyi Érchegy
ség és távolabbi környezetéből származó mezozóos bázikus kőzeteket 
(diabáz, melafir, poríirit stb.) vette vizsgálat alá és a kolozsvári tud. egye
tem és Múzeum-Egylet részéről Szádeczky G yula ny. r. tanár nagy 
figyelméből, valamint saját buzgalmából értékes vékonycsiszolatokkal 
ajándékozta meg intézetünket.

Őszinte köszönetünk mindezen uraknak szíves közreműködésükért.
Intézetünk 1916. évi munkásságáról tagjaink és munkatársaink 

jelentései adnak tüzetesen számot. E jelentések áttekintő rövid foglalat
ját hozzáfűzött megjegyzéseimmel, miként a megelőző években, főleg 
abból a célból adom a következő sorokban, hogy a munkálataink iránt 
érdeklődő szaktársak egy összefoglalásban leljék azokat a tárgyakat, 
amelyek közelebbi figyelmüket megragadják és ennek alapján könnyen 
megtalálhassák az ezekről szóló részleteket. Ez megkönnyíti szaktársaink-



14 DR. LŐ CZ V LAJOS

nak jelentéseink használatát, anélkül, hogy az egész kötetet át kellene la- 
pozniok.

14 állami geológus, 12 külső és belső munkatárs vett részt 1916. évi 
felvételi munkálatainkon. Jelentéseik a szokott csoportokban alább követ
keznek. Foglalatukat megjegyzéseim kíséretében a következőkben adom:

Hegyvidéki országos felvételek.
A Dinaridák vidékén, a horvátországi Karsztban csak egy geológu

sunk dolgozott:
K adic Ottokár dr. osztály geológus, aki ez évben a Öabranka völ

gyében, a Kulpa felső folyásán és a horvátországi Karsztot uraló Risnjak 
1528 m magaslata körül folytatta felvételeit. Változatlan egyneműségben 
vannak itt aránylag nyugodt telepedésben a flisfáciesű paleodiász és 
raibli homokkövek és palák, a triász dolomit és a liász mészkő. A  Cab- 
ranka és a Kulpa-melléki nagy feltárások, melyek 287 és 1528 m magas
ság közt vannak, sajnos, egyetlen olyan fossziliát sem szolgáltattak, 
amelyek alapján az itteni hatalmas rétegkomplexusok megbízható és tüze
tes szintezését K adtc megkísérelhette volna. Figyelmet érdemelnek azon
ban a följegyzett dőlési irányok, amelyek nemcsak a paleodiász rétegek
ben. hanem a dolomitban és a mészkőben is észlelhetők. Számos észak- 
nyugati dőlésirányon kívül délkeleti és déli irányú réteghaji ás ok is mutat
ják e rétegek kibillenését az uralkodó északnyugat-délkeleti dinári csapás
irányból. A  hatalmas Risnjak horsztján is északnyugati a liász rétegek 
dőlése.

A  Öabranka és Kulpa-menti antiklinálist, úgy látszik, reá kereszt
ben álló feldudorodás is megzavarja; ekként az egész paleodiász-liász réteg
komplexus tektonikáját hatalmas dómszerű brachiantiklinális jellemzi. 
Gyakori ez a jelenség a szomszédságban Lokve és Delnice vidékén is és a 
Dinaridák csapásmenti összepréselődése mellett szól. Találóan írja le 
K adic a Öabranka forráspatakjainak földalatti vízfolyásait és eredésüket.

Először olvasunk bővebbet a Risnjak körül 950— 1100 m. t. sz. f. 
magasságban elterülő, elég nagy kiterjedésű, glaciális törmelékkel fedett 
laposokról. Firnmezőknek tulajdonítom e felhalmozódások keletkezését; 
a Risnjak és Snjeznik 400 m-rel magasabb, kisterjedelmű, nagyon meredek 
magaslatairól csak lavinák és kicsiny függő glecserek nyúlhattak le a 
laposok firnmezőire, ráhordva azokra a kizárólag helyi törmeléket. Csak 
Gerovo felé nyúlik le egy völgyi gleccsernek tulajdonítható törmelék kb. 
600 m-ig. A  Risnjak körüli glaciális törmeléknek egy másik, déli le- 
nyulását a Lujza-úton Kamen jak felett láttam 1912-ben hasonló magas
ságban. E jelenségek még tüzetes vizsgálatra várnak.

Az Alpok északnyugati kiágazásaiban szintén csak egy munkatár-
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mészkő 20— 22h felé hajló dőlésben, pikkelyesen, négy szabálytalanul el
nyúló, meg-megszűnő, izoklinális redőben fekszenek. Ezekben a triász
mészkő, sőt még a csillámpala is résztvesz.

A  pikkelyes szerkezetben a gresteni (ílis) képlékeny rétegei erős 
részletgyűrődéssel okozták az elfenődéseket az egymásra nyomuló pik
kelyek között.

A  temetvényi várromoktól koronázott világos színű mészkő és dolo
mit-tömeg, a tipusos choosdolomit aszimmetrikus szinklinális telepedéssel 
borul az előbbi képződményekre. Temérdek Diplopora annulata Gümb.1) és 
más A/^a-maradvány került elő ebből a takaróból. Figyelemreméltó a dolo
mitban fölfedezett 15— 20 m vastag lunzi homokkő. Ez a Fehérhegység 
Jablánc- és Prasznik-vidéki fehér dolomitjával, lunzi homokkövével azo
nosítja a temetvényi dolomitkomplexust. Annál érdekesebb a lunzi ho
mokkő jelenléte a chocsdolomit fáciesben, mert azt az Inovec déli felében 
Pöstyén-fürdő, Radosna, Nagy-Attrák és Galgóc között F e r e n c zi előbb 
a sötét triász dolomitban is megtalálta.

A temetvényi dolomitfácies triászkora ezzel mind bizonyosabbá
válik.

Az eocénkori lerakódásokat Temetvény és Yágluka között az ottani 
60— 70 m magas sziklaterrasz altalajában diszlokált, hajlott helyzetben, 
sőt a temetvényi dolomit magaslatai alá dőlve találta F e r e n c z i.

Az eocénkori rétegeket itt ugyanazon észak-déli irányú törések 
érintettél^ a Vág-völgy beszakadása mentén, mint amelyek Zsolna, Rajec 
és Vágbeszterce között a térszin morfológiáját megszabták. Nyilt kérdés 
marad még a mediterránkori, a pliocén- és a pleisztocénkori lerakódások 
szintezése és paleogeografiai mérlegelése.

K ulcsár  K á l m á n  dr. műegyetemi tanársegéd, munkatársunk He- 
gyesmajtény és Barossháza környékén dolgozott. Idei tartalmas jelentése 
nagyon sok adattal járul annak a problémának megoldásához, amelyet az 
Északnyugati Kárpátoknak ezen, talán legszövevényesebb felépítésű vidéke 
még elénk állít. A  tágabb értelemben vett Strazsó-hegység északi részében, 
a hegyesmajtényi teknőt magába záró sasbércszerű (horszt) magaslatok 
környékén a szirtvonulatok komplikálódnak a reájuk boruló chocstakaró- 
val, ametyet minden újabb adat triászkorinak bizonyít. Amíg K ulcsár

1915. évi jelentése Zsolttól délre. Kovácspalota és Bélapataka között, a 
Kis Magúra és Suchy hegység kristályos magjaira támaszkodó, erősen 
rágyűrődött (U h l ig  szerint szubtátrikus) permi-triász-jura és neokomkori 
rétegsor vonulatait tárgyalta, addig az idén a már múlt évi jelentésében

i) Meghatározását dr. Ju l iu s  von P i a  jeles osztrák specialistának köszönöm, 
akinek erről szőlő rövid közleménye az „Egyéb jelentések^ között olvasható.

A m kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916. 2
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körvonalozott szirtövi hegyredőkkel foglalkozik. Ezekben a felső-triász- 
kori szürke dolomit a legmélyebb tag; felette a kösseni, gresteni és liász- 
rétegek és a neokom márga a bizonytalan szintezési!, már flisképű szfero- 
sziderites márgával még a maghegységek rétegsorával megegyezik, a 
gresteni rétegek feletti jura azonban már eltérő fáciesű, különösen kövü- 
letekbeni b ővelked ésében, a maghegységek egykorú lerakódásaitól. Még 
inkább elkülöníti azonban a Hegyesmajtény-vidéki mészkővonulatokat 
a magliegységbeli redőktől az erősen ráncolt szirtvonillatokra reáboruló 
chocstakaró, amely világosszürke vagy fehér diploporás mészkőből és 
fehér cukros szövetű, sokhelyt breccsás dolomitból áll és gyökérnélküli 
takaróként fedi el a szirtövi redőket; majd a szferosziderites márgán, 
majd a kösseni rétegeken diszkordánsan telepedve. Egy további jellem
vonása e vidéknek, hogy az eocén lerakódások durva alapkonglomerátum- 
mal, nummuliteses mészkővel a hegyesmajtényi sasbércen 700 m felett 
transzgredálva fellépnek és innét Zsolnáig terjednek. Együtt vannak a 
szirtövi régibb képződményekkel összegyűrve DNy— ÉK irányú tara
jokba, amelyek Szulyó és Hricsóváralja felé azonban közel meridionális 
gerincekbe hajlanak. M aros és T oborffy, telegdi R oth K ároly és Y igh 
Gyula megfigyeléseivel együtt K ulcsár ezutáni lelkiismeretes és figyel
mes vizsgálatai hivatvák világot deríteni erre a szövevényes hegy szer
kezetre.

Valósággal itt van a kulcsa a szirtvonulatok és a maghegységek 
egymáshoz való viszonya megfejtésének. A  gresteni és a szferosziderites 
márga flistipusű rétegkomplexusainak megvilágitása is itt várható. Ha
sonló kőzettani kifejlődésük megkülönböztetésüket sokszor bizonytalanná 
teszi.

A  chocstakaró honnanvalóságát is itt sikerűiéiül talán kideríteni. 
K ulcsár K. munkaterülete mindezeknél fogva a leghálásabbak közé tar
tozik a Kárpátok újrafelvételében.

V igh G yula dr. II. osztályú geológus idei munkásságát a Nyitra- 
folyó felső vidékén egészségi állapotának —  remélhetőleg múló —  meg
romlása csökkentette, amennyiben a magasabb hegyeken való járást neki 
megnehezítette. Valószínű, hogy az 1915. évi nyári felvételek nagy meg
erőltetései és nélkülözései a Nyitra, Turóc és Trencsén vármegyék határán 
emelkedő, félreeső magas hegyek között okozták megbetegedését. Gyengél
kedése okozta, hogy csak a felsőnyitrai medencének németprónai és tüze
tesebben nyitrabányai öbleit, valamint a Zsgyár hegység déli szegélyét és i)

i) Lásd: T o b o r f f y  G é z a . t e l e g d i  R o t h  K a r o l y , K u l c s á r  K á l m á n  és V ig h  
G y u l a  közléseit. Földtani Intézet 1914., 1915. és 1916. évi jelentéseiben.
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a nyitrabányai szén medencét elrekesztő magas Ptacsnik andezitgerinc 
északi nyúlványát járta be.

A Zsgyár déli részében a V igh GvuLÁ-tól tüzetesen leírt grániton 
és az ennek perifériáján elnyúló gneiszon a középső-triásznak gyanított sö
tétszürke mészkő és dolomit, a lunzi homokkő, a tarka keupermárga a 
kösseni. gresteni rétegek, a foltos liászmárga és a neokommárga a mag
hegységekben megszokott kifejlődésben települnek. Ezekre a chocstakaró 
szélesen reáborul. Különbözik ez a telepedés a Strazsó hegységbelitől, 
ahol a chocstakaró K ulcsár K . megfigyelései szerint a maghegységeken 
épen nem. vagy csak kis foltokban takarja a szubtátrikusnak jelzett réteg- 
komplexust.

A  nyitrabányai völgy medence rétegsorát körülményesen ismerteti 
V igh G yula jelentése. A  közép-eocénkori mészkőből és dolomitbreccsából 
gyűjtött Natica vxdcani a felső-eocénbe utalja ezeket; a következő ho
mokkő-, breccsapadok és palás agyagok apró nummulitesei, operculinái 
is a felső-eocénre emlékeztetnek. Közelebbit a még hátralevő kövületek 
meghatározásától kell várnunk. Az oligocén rétegek meletta maradványo
kat is tartalmaznak, a velük váltakozó homokkövekben azonban még 
nummulitesek is találhatók.

A mediterránkori üledékek szintezését Schréter Zoltán gondos 
bövületmeghatározásainak köszönhetjük. A  széntelepeket is magukbafog- 
laló Unió és Planorbis tartalmú homokos rétegek alatt Mytilus Haidin- 
geri M. H oernes és Potamides margáritaceus Brocc bizonyítják bőséges 
egyéb fossziliák melett, az alsó-mediterrán (Bourdigalien) jelenlétét. A 
széntelepek felett andezittufát és breccsát, illetőleg ,,schliertu sorol fel a 
jelentés. Ha a széntelepek a ,,sohlieru alatt fekszenek, akkor legalább is 
kétséges V igh G yula szintezésének jogosultsága, mellyel a nyitrabányai 
szénképződményt R emenyik K ároly nyomán a felső-mediterránba (Vin- 
dobonien) helyezi.

Schréter Z oltán idei jelentésében a borsodmegyei és sajóvölgyi 
perecesi és sajópéterii széntelepek (korát az alsó-mediterránba sorozza be 
döntőgPaleontológiai bizonyítékokkal. Kérdés, vájjon a tüzetes vizsgálat 
nem fogja-e a nyitrabányai széntelepeket is mélyebb miocénszintbe he
lyezni? Az lakták tehát itt még nincsenek lezárva.

A V igh-tői gyűjtött andezitek és tufák mintáit F erenczi I stván 
munkatársunk volt szíves vékonycsiszolatok alapján meghatározni.

V ogl V iktor dr. II. osztályú geológus az idén új területre került, 
minthogy a tengermelléki karszt haditerületén 1910 óta folytatott felvé
teleit egyelőre abbanhagyni kényszerült. Feladatainkhoz képest és haj
lamaival is számolva, a liptói paleogén medence tanulmányozását tettük

2-
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feladatává. Rózsahegy és Liptószentmiklós között a Yágtól északra nyo
mozta V ogl a medencebeli lerakódásokat.

Becses adatokat gyűjtött az eocén rétegek parti régiójából, a triász- 
liász és alsó-kréta rétegekből álló parti hegységből. Az eocén lerakódások 
Rózsahegy környékén több feltárásból szolgáltattak jó fossziliákat.

Nevezetes megfigyeléseket tartalmaz a jelentés a medence tektoni
kájára vonatkozólag. Rózsahegy környékén ugyanis az eocén mészkő- és 
konglomerátum telepek nem normálisan, medenceszerűen nyugszanak, ha
nem északnyugati dőlésben a perem felé dőlnek és észrevehetőig a dolomit 
alá hajlanak.

Egyszersmind azt is kidomborítja a jelentés, hogy a medence jobban 
megzavart nyugati részében kisebb abszolút magasságig ér föl az eocén,, 
mint annak keleti részében (650 ill. 750 m). Vagy kisebb kiemelkedés, 
vagy későbbi lezökkenés okozhatta ezt.

A Rózsahegy körüli, kissé pikkelyesen, a chocsdolomit-komplexus- 
sal konkordánsan északnyugatra és nyugatra hajló eocén rétegek tehát 
résztvesznek azokban az eocénutáni, északdéli irányú törések okozta za- 
vartságban, amely a Vág és a Turóc völgyében uralkodik. Az árvái és 
turóci eocén medencékhez való vonatkozások nyomozása a jövő év fel
adata leend.

D ornyay B éla dr. kegyesrendi főgimn. tanár Rózsahegy vidékének 
leírását több évi tanulmány alapján doktori értekezés alakjában még 
1913-ban közölte. E tanulmány magyar nyelven jelent meg és ezért csak 
szűk körben, korlátolt számú példányban terjedhetett el. Egyik legfőbb 
eredménye volt D ornyay értekezésének az a megismerés, hogy a chocs- 
vagy kárpáti dolomit-komplexus triászkori képződmény, nem pedig alsó- 
krétabeli, miként ezt Stur óta 60 éven keresztül a geológiai térképek és 
leírások hirdették.

A fenti ok indokolttá teszi azt az óhajt, hogy most, amikor a Kár
pátok újrafelvételén energikusan dolgozunk, D ornyay alapos munkája 
nagyobb körben és külföldön is ismertté legyen. A  munka kivonatos 
reprodukálását, illetőleg átdolgozását tehát, szükségesnek Ítéltük, annál 
is inkább, mert szorosan csatlakozik V ogl V . jelentéséhez.

Figyelmet érdemel e cikkben DoRNYAY-nak az a felfogása, hogy 
Rózsahegy környékén a chocsdolomit szirtekkel emelkedik ki a kréta- 
kori foltos mészkőből, sőt a nagyobb dolomittömegek is, mint triászkori 
képződmény, szigetekként ülnek a hozzájuk tapadó jura és krétakori réte
gek között. Ha ezt Rózsahegy távolabbi környékének tüzetes bejárása 
igazolná, nagy jelentőségű bizonyosság támadna ebből arra nézve, hogy 
az Alsó-Vág és a Nyitra-melléki chocstakarónak gyökérrégiója Rózsa
hegy vidékén van.
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A Keleti Kárpátokban Jekelius E eich dr., W achner H enrik és 
P á l fy  Móric dr. dolgoztak.

Jekelius E eich dr. II. oszt. geológus a Bucsees-konglomerátum 
nagy komplexusában dolgozott. A készülőiéiben lévő romániai betörés 
érthetőleg fölöttébb akadályozta munkáját és csakhamar egészen meg
akadályozta felvételeit Brassó vidékén.

Jelentéséből kiemelem azokat a nagy mészkőszirteket (titkon és 
kevés callovien mészkővel), amelyek a Bucsecs északi lejtőjén a Muntye 
Yelikanul 1904 m-es csúcsától a Yelikán északi gerincén végig egész a 
Yidombáki-völgyig és azon túl a Rung hegyig egymás mellé sorakoznak.

Ezek az óriási tithon-mészkő sziklák a Bucsecs-konglomerátumban 
zárványokként ülnek és velük együtt a szintes fekvésű konglomerátum
komplexus a. Rung-hegy területén az erősen összegyűrt neokomkori kár
páti homokkövön (flis) ül nagy mészkőtömbjeivel. A  Rung-hegytől ke
letre a flisben is van nehány nagy tithon-mészkőszirt. E szirtek eredetére 
nézve, különösen ha olyan nagy sziklarögről van a szó, mint a Yelikán 
havason levő, csaknem 1 km hosszú és 1/2 km széles, 100 m vastagságot 
is meghaladó sziklarög, nehéz az elfogadható magyarázatot megadni. 
Minthogy Jekelius ezeket teljesen a konglomerátumba beágyazottaknak 
irja le. azt a magyarázatot, melyet 1913. évi jelentésében1) adott 
a szirtek jelenlétéről — olyan tektonikai mozgásokat téve föl, ame
lyek a tenger fenekét alkotó idősebb rétegek kiemelkedését és szír
iekbe való kimozdulását okozták —  a 800— 900 méter vastagságot is 
meghaladó, majdnem vízszintes fekvésű2) konglomerátum legmagasabb 
részeiben ülő tithon szirtekre el nem fogadhatjuk. Egyáltalában tévedés
nek vélem azt a nézetet, amely a Bucsecs-konglomerátumot és minden
féle egyéb vastag konglomerátum-komplexust tengeri lerakódásnak és 
transzgressziós jellegűnek tartja. Határozottan regresszió termékének és 
szárazföldi eredésűnek tekintek minden ilyen törmelék-felhalmozódást. 
A  Bucsecs kristályos palákból és tithon mészkőből álló tömegei a kon
glomerátum-komplexus keletkezése idején folyvást kiemelkedőben voltak 
és nagy esésű vizek hordhatták le ezekről a görgetegeket. A  transzgresz- 
sziós elmélet ellen Jekelius is állást foglalt 1913. évi idézett jelentésében.

A bucsecs-konglomerátumban ülő nagy mészkőszirtek és csillám- 
palatáblák problémáján idei jelentésében Jekelius is megütközik.

Az én felfogásom szerint csak két lehetőségben kereshető eme óriási 
zárványok magyarázata. Ha annak 900 m-es vastagságát nem homogén 
telepnek vesszük, hanem csaknem vízszintes síkokban egymásra pikke-

1) Földtani intézet 1913. évi jelentése 164. (23) old.
2) Földt. int. 1915. évi jelentése 272. (12) old.
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lyezett feltorlódásból származtatjuk, akkor a nagy mészkőzárványokat 
azokhoz a szirtekhez és idegen tömegekhez hasonlíthatjuk, melyeket az 
alpesi és kárpáti flis khaotikus gyűrődése messzire magával ragadott 
autochton alapjából, vagy távol fekvő partjáról.

Egy másik magyarázat, amelyik még rokonszenvesebb nekem, a 
glaciális.

Nemcsak hosszú glecsernyelvek szállítanak el messzire óriási kő
tömböket, hanem a glaciális régiókból lejövő fluvioglaciális vízmozgások, 
a glecserdugások vízáradatai. Példaként idézhetem a st. gervaisi katasz
trófát (1892. V II.), vagy a kaukázusi Devdorak és Genaldon glecserek 
1832. és 1902. évi lavinaszerű pusztításait. A  Devdorak-glecser pusztí
tásait Lars vidékén a Terek völgyében 1902-ben magam is láttam. Az 
áradattól elragadott tömegek 2 km hosszúságban 90 méterre töltötték fel 
a völgyet és az állomás melletti Jermolov-kő 29 -f- 15 -f- 13 m méreteivel 
2200 m3 tömegével 10 km távolságból sodortatott le a 2300 m magasság
ban végződő glecserről 1100 m felett fekvő mostani helyére.

A  Velikán-havas kilométeres tithon mészkövének hasonló elszállí
tásától persze elretten a még olyan merész képzelet is.

Ilyen óriási tömegek elszállítását H eim A rnold1) elmélkedése sem 
teszi valószínűvé. H eim A. ugyanis az úszó jég tutajozását hívta segít
ségül a helvétiai flistakaróban ülő mészkő és kristályos kőzetű exotiku- 
mok magyarázatára. A flistengerbe került úszó jégtömegek vitték volna 
el ezeket a partokról.

Talán mind a két tényezőt számba lehetne venni a Bucsecs konglo
merátumának kisebb-nagyobb méretű szir-tzárványai esetében.

W achner H enrik polgári tanítóképző-intézeti tanár, szorgal
mas munkatársunk a Persányi-hegység nyugati lejtőjén az Olt-völgy 
fogarasi mellékén és a hegységnek a barcasági síkságra tekintő déli sar
kán, Otohán környékén dolgozott. Tartalmas jelentése világosságot vet 
egy csaknem egészen „torra incognita“ -ként tekinthető terület geológiai 
felépítésére. A  brassói hegység JekeliusT oI megkezdett tanulmá
nyozása és a Persányi-hegység Olt-jobbparti vizsgálata által, melyhez az 
idén kezdett hozzá Palfy M ór dr. főgeológus, intézetünk e széles látókörű 
és szigorú kritikával dolgozó régi tagja, rövid időn belül a Déli Kárpátok 
és a Keleti Kárpátok itteni egybeolvadásáról megállapodott képet fogunk 
nyerni.

A  werfeni rétegek és a felső-liász fölfedezése Kucsuláta és Yenica *)

*) Zűr Frage dér exotischen Blöcke hu Flysch; Eclogae Geologicae Helvetiae 
IX. köt. 1907. 419— 421.
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vidékén W achneb részéről máris figyelemreméltó haladás a Persányi- 
hegység geológiai megismerésében. Miként a Brassói-hegységben és a 
JÍERBicii-től leírt Olt-jobbparti Persányi-hegységben (helyesebben Homo- 
ródi Hegység), a liász e vidéken is tetemes el terjedésűnek mutatkozik s a 
gresteni széntermő rétegek felett mindinkább a kontinentális, középeurópai 
fácieshez közeledik a mélyebb és magasabb triász és malm-tithon lerakó
dások mediterrán alpesi fáciesével szemben. Megismétlődik tehát itt 
ugyanaz a viszony, amely a pécsi hegység, a krassószörényi nyugati 
mészkővonulat és a Királyerdő mezozoikumát jellemzi, sőt a Dobrudsa 
rétegsorában is mutatkozik. Remélhetőleg a liász mélyebb tagjai is fel
lelhetők lesznek a Persányi-hegység nyugati lejtőjén és az bizonytalanság 
is eloszlik, amely miatt egyelőle kétkedő szemmel kell tekintenünk a 
W ACHNEK-től liásznak vélt dolomitra.

Figyelemre méltó a hegység magvát adó csillámpala boltozat és 
ennek szárnyain az északnyugat, illetőleg délkeletnek hajló, váltós töré
sekkel pikkelyesen rátelepedett mezozoikum. A  fogarasi kristálypala 
vonulatoknak északkeletre forduló nyúlványa van ebben. A  gault-ceno- 
mán (buesecs)-konglomerátum egy márgával társulva az egyik magya
rázó szelvény szerint konkordáns telepedéssel lankásan hajlik a fedőjé
ben levő szenon márgával, dacittal és mediterránkori sós agyaggal egye
temben az Erdélyi Medence felé. A bazalt, bazalttufa és a kavicstelepek 
egymáshoz való viszonyáról is értékes megfigyelések vannak a jelentésben.

A  Tohán-vidéki barcasági hegyszegélyen az inoceramus maradvá
nyokat tartalmazó szenonmárga előfordulását szintén a Bucsecs-konglo- 
merátummal konkordáns helyzetben találta W aciiner.

Pálfy M ór dr. főgeológus, miután éveken át tartó fáradságos mun
káját az Erdélyi Érchegység és a Bihar-hegység legnehezebben járható 
és sok helyen lakatlan vadonságaiban befejezte, 1916-ban új, nem ke- 
vésbbé nehezen kibetűzhető kárpáti hegyvidék vizsgálatába kezdett.

A Keleti Kárpátok belső vonulatai, a tágabb értelembeni Persányi- 
hegység és a közbeálleszkedő régibb meg fiatal vulkáni területek ezek. 
Pálfy kipróbált ereje van hivatva ezekre a még nagyon kevéssé tanul
mányozott hegységekre geológiai tekintetben világosságot vetni és irá
nyítóul szolgálni fiatalabb derék társainknak: Jekelius ERicn-nek és 
AVachner HET^RiK-nek, akik szorgalmas munkálkodásának már is értékes 
megfigyeléseket és térképi ábrázolásokat köszönhetünk.

Pálfy jelentése idei rövid külső munkájáról, amelyet a román há
ború kitörése hirtelen megakasztott és a gyűjtött kőzetanyagnak a szál
lítási bonyodalmak folytán megakadályozott laboratóriumi tanulmányoz- 
hatása hijján, csak a helyszíni megfigyelések előzetes közlésére szorít
kozhatott. Ebben azonban kritikai szemle alá vette H erbich. K och, Si-
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mionescu, V adász, W achner és S zentpeteey megelőző közléseit a Per- 
sányi-liegység Oltszoros-melléki szakaszáról.

Ez a kritikai szemle feltünteti az ellentétes felfogásokat ezen fölöt
tébb szövevényes szerkezetű hegység képződményeiről és ezek telepedé- 
séről. A kontroverziák legjobban illusztrálják, hogy mennyi kutatni való 
van az Erdélyi Medence keleti peremét szegélyező régibb hegységben és 
ennek fiatalkori vulkáni takarójában. Valósággal a nyugati hegyszegély
hez hasonló komplikált szerkezet vár itt megfejtésre.

A Keleti Magyar Középhegységben hárman munkálkodtak. Ifj. 
L óczy L ajos a Kisaranyos-völgy gosaui és fllis-képződményeit ta
nulmányozta. Miután megbízást nyert a magyarországi gosaui
fáciesbeli lerakódások paleontológiai-sztratigra fiai tanulmányozására, 
szükségképen előzetesen meg kellett ismerkednie e rétegek településével 
és a vele érintkező lerakódásokhoz való viszonyával. Ezen célból küldötte 
őt a földtani intézet igazgatósága az Aranyos-völgybe, ahonnan Pálfy 
M ór dr. m. kir. főgeológus szorgalmas munkáinak a legkim erí több leírá
sokat köszönhetjük. Az időközben kitört román háború következtében 
csakhamar haza kellett jönnie Erdélyből; de két klasszikus gosau-előfor- 
dulást rövid ottartózkodása alatt mégis tüzetesen tanulmányozhatott és 
közvetlen megfigyelés révén hozzászólhatott az Erdélyi Érchegység flis- 
képződményeinek szövevényes kérdéséhez.

A  látottakból kiinduló kritikai szemlélődés a terjedelmes irodalom 
felett nagyon szükséges, nemcsak a gosaui rétegek faunisztikai tanul
mányozásához. hanem a Kárpátok egész hosszúságában feltalálható kréta
kori és paleogén flisnek sztratigrafiai és tektonikai megvilágításához.

E jelentés eredménye távol marad attól, hogy e megvilágításnak 
még csak kezdetét is adja; de világosan körülírja azokat az ellentétes 
felfogásokat és következtetéseket, amelyek a Kárpátok hegyrendszerének 
flis- és gosaui képződményeihez fűződnek.

Papp K ároly dr. egyetemi tanár a Maros-völgy Bezsán, Branyicska 
és Szuliget vidéki szakaszának geológiai felépítéséről értekezik. Ez a kör
nyék meridionális irányú ellenszárnyában fekszik annak a szelvénynek, 
amelyről ifj. L óczy L ajos rövid jelentése a Kisaranvos-völgyből szólt.

A nagy flis-geoszinklinális itt a Pojána Ruszkából átnyúló fillite- 
ken nyugszik, amelynek felszin alatti továbbterjedését Nagyág vidékéig 
Pxvpp K ároly adatokkal bizonyítja. A  flis-geoszinklinális tengelyében 
végignyúló melafir-porfirit tömegeknek, mint mezozóos eruptivumoknak 
elhelyezkedését ismerteti a jelentés; a szirtes mészköveket, a kárpáti ho
mokkő- és vele társuló alsó-, közép- és felső-ikrétakori fossziliás képződ
ményeket írja le és a felső-krétakori rétegek szintezésével végződik.

Szentpeteey Z sigmoxd dr. egyetemi m. tanár és adjunktus a tága
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sabb értelemben vett Erdélyi Érchegység (Drócsa és a tulajdonképeni 
Érchegység) kőzeteiről értekezik.

E tágasabb értelemben vett Erdélyi Érchegység déli és keleti pere
mét krétakori fi isövezet kiséri, melynek összefüggő vonulatát Lippától 
Gyaluig ismerjük. Ügy szerepel ez a széles flisöv, mint egy geoszinkli- 
nális a Hegyesdrócsa— Bihar— Gyalui havasok és a Pojána Ruszka— 
Ivudsir— Szebeni havasok kristályos masszivumai között. Az Erdélyi 
Érchegység a vonulat közepén van. Az Északnyugati Kárpátok belső mag
hegységei és a Cseh— Morva— Sziléziai régi masszívumok közötti kréta- 
eocénkori flisövezet analógiája van itt délkeleten.

E tágabb értelemben vett erdélyi-érchegységi krétakori flist hol 
szélesebb, hol meg elkeskenyedő axiális tengellyel régibb mezozóos-kori 
melanokrát kőzetek választják el. Ezek Lippa vidékétől Tordáig összefüggő 
vonulatban húzódnak és a strambergi típusú tithonkori mészkőkomplexus 
ül rajtuk, mely egyszersmind velük együtt gyűrődött és zavartatott meg. 
Nyugaton mint diabáz —  H auer térképén mint diorit —  keleten mint me- 
lafir és augitporfir volt kijelölve. Az érchegységbeli flisöv tanulmányo
zása égetően megkívánta, hogy az e csoportba tartozó kőzetek egységes 
vizsgálat alá kerüljenek. Nagy örömmel vettük tehát Szentpétery Z sig
ái ond elhatározását, amelyre kérésünk bírta őt, hogy e nagy munkát elvál
lalja s az annyiunktól begyűjtött óriási anyagnak sok 100-ra menő, sőt 
1000-et meghaladó mintadarabjain vizsgálatokat végezzen.

Ebben a tanulmányban, mely értékes bevezetése a reá alapítandó 
ezutáni geológiai vizsgálatoknak, Szentpétery kimutatja, hogy a mezo- 
effúziós kőzetek közül a nyugati részben (Drócsa) a diabázoknak, a keleti 
részben (tulajdonképpeni Erdélyi Érchegység) a porfiritoknak van túl
nyomó szerepük, amelyek mellett a melafir mindkét részben teljesen hát
térbe szorul, szerepe jóformán semmi; még sokkal kisebb, mint késői 
utódjáé, a bazalté. Kimutatja továbbá, hogy míg a nyugati részen a neo- 
effuzivumok közül főleg csak az andezit szerepel, addig a keleti részben 
az andezit és dacit mellett a riolit is jelentékeny, sőt a Maros mellett 
sok apró áttörésben bazalt is előfordul. Érdekesek a kőzettanilag eddigelé 
nem ismertetett porfirit-. diabáz- és melafir-szurokkövek. Az úgynevezett 
regenerált tufák túlnyomóan üledékes, meszes-agyagos, radioláriás pelá- 
gikus lerakódásoknak bizonyultak, amelyek eruptivumok törmelékét és 
sok esetben a vulkáni hamuhullások legfinomabb anyagát is tartalmazzák. 
A jelentés végén találjuk azoknak a kőzeteknek a saját meghatározásai 
alapján készített jegyzékét, amelyeket, mint túlnyomó részben L óczy- 
féle gyűjtést, K och A ntal, K ürthy Sándor (Földt. Közi. V III.) és 
Primics G yörgy írtak le 1878-ban. A  jegyzék szerint főleg Prtmics és 
K ürthy elnevezései szenvednek nagyobb változást.

( 17)
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A Dunai Magyar Középhegységben ez évben szintén három tár
sunk dolgozott.

S c h r é t e r  Z o l t án  dr. I. osztályú geológus a borsodi Bükkheg^^sé 
északkeleti részét és dombos elejét térképezte és ezzel az egész hegysé 
részletes felvételét, az északnyugati résznek még bejárásra váró kicsiny 
foltja kivételével befejezte.

A megelőző években leírt képződmények alárendelt előfordulásai 
vannak jelen a hegység északkeleti részén is. Ezek közül a diabáz és a 
porfirittufa hosszú keskeny vonulatom elhelyezkedését, valamint a felső- 
triászkorinak feltételezett fehér mészkő nagy kiterjedésű pásztáit Hámor
tól északnyugatra bővebben ismerteti a jelentés.

Konstatálja az eocén és az oligocénkori mészkő, konglomerátum és 
homokkő meg agyag jelenlétét a felszínen és a neogénkori széntelepek 
fekvőjében, ahol a bányarnívelés akadt reájuk. A paleogén lerakódások is 
tehát, miként a neogénbeliek, az egész Bükköt körülveszik.

A Pereces és Sajószentpéter vidéki szénbányákban feltárt neogén 
rétegek fossziliás szintjeit vizsgálva, S ch r éter  jellemző kövületek alap
ján (Mytilus Haidingeri M . H o e r n , Ostrea crassissima L á m ., Melanopsis 
Hantkeni H o f m ., Turritella Beyriehi H o f m .) ezeknek az alsó-mediterrán 
emeletbe (Bourdigalien) illő szintezését állapította meg. Ez figyelemre 
méltó eredmény, mely örvendetesen módosítja a borsodvármegyei szén- 
telepekről eddig fennállott azt a nézetet, hogy azok a felső-mediterrán 
emeletbe (Yindobonien) tartoznak.1) Ezzel a Salgótarján vidéki és egyéb 
nógrádi széntelepekkel kerülnek a borsodvármegyeiek is szorosabb sztra- 
tigráfiai rokonságba.

A riolittufa, mely Salgótarján vidékén a széntelepek fekvőjében 
van. a sajószentpéteri területen azok felett fekszik és a piroxén andezit- 
tufás breccsával és konglomerátummal együtt a felső-mediterrán aljába 
tartozik, ami a hosszú geológiai időkön keresztül tartó és megismétlődő 
vulkanizmus mellett szól a Bükk körül. A neogénkori üledékek, amelyek 
a nagy magyar medence kitöltésénél a Bükkh egységet szigetként kör
nyezik. ÉÉIv— DDNy irányú törésekkel vannak szabdalva és ezek között 
DK és KD K  felé kissé kibillent egyközű pásztákra szakadoztak. A  
bányavájásokban talált s a felszínen sehol nem mutatkozó diszlokációkat 
tanulságos átmenetnek illusztrálja.

K o szk y  J enő  késmárki főgimnáziumi tanár, régi munkatársunk a 
Cserhát északi részéről ad idei szorgalmas bejárásai alapján fölöttébb

1) Papp K á r o l y : Miskolcz környékének geológiai viszonyai A m. kir. Földt. 
Intézet Évkönyve XVI. köt., 112— 117. old. —  A Magyar Birodalom vasérc- és kőszén
készlete. A in. kir. Földt. Intézet kiadványa, 1916. 764— 791. old.
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érdekes leírást. A  vidék felszíni rétegei a nógrád-gömöri halomvidék 
tőle régebben ismertetett alsó- és felső-oligocén, alsó- és felső-mediterrán 
rétegkomplexusaiból állnak. A balassagyarmati 625 50 m mélységű ered
ménytelen ártézi fúrás próbáinak vizsgálatából azonban 59150 m alatt 
a kristályos palákat konstatálta. Ezek felett pedig bizonytalan korú (pre- 
oligocén) durva, sárgásfehér kvarchomok van. mely talán a permi kvarcit- 
homokkőből származik.

A mezozóos és eocénkori rétegek tehát a Cserhát északi részében 
a mélységben is hiányoznak, ellenben a kristályos palák nagy elterjedé- 
sűek, amit a balassagyarmati és losonci mélyfúrások paláin kívül az 
andezites erupciós tömegek zárványai (Karancs) bizonyítanak. Ez a meg
figyelés azt állapítja meg, hogy az oligocén lerakódásokat megelőző idő
ben és a mezozoikumban egy kristályos palákból álló masszívum emel
kedett ki a Nagy Magyar Medencéből, amely a reárakódott oligocén és 
neogén rétegekkel együtt eusztatikus ingadozásokkal merült el a mély
ségbe. A kimutatott gyengébb, ÉK— DNy és ezekre keresztben álló 
ÉÉNy— DDK irányú uralkodóbb vetődések között olyan rögökben kép
zelhetjük ennek a kristályos tömegnek összetöröttségét. mint a dunántúli 
kristályos tömegek roncsait a Velencei Hegységben, Polgárdi, Urhida, 
Balatonföldvár között és a Balaton keleti részén Alsóőrs körül a felszí
nen, Siófok és Balatonföldvár között pedig 100— 300 m mélységben. 
A Pécsi Hegység előtti fazekasboda— morágyi granitmasszivum is ha
sonló ősi morfológiára utal. Az alsó-mediterránkori széntelepeket itt már 
csak nehány cm-es telepecskék képviselik. A Cserhát északi felén vannak 
azok a hosszú piroxén-andezit dejkok, amelyeknek a kitörését N oszky a 
felső-mediterránkor elejére teszi.

Morfológiai ecseteléssel végződik N oszky jelentése, amelyben a vető
dések szerepe a keresztvölgyek kialakulására és a dombvidék altalajának 
karsztos egyenetlenségei a, nagymértékű mediterrán utáni denudáción és 
pleisztocénkori defláción vannak röviden érintve. Az Ipoly menti alföldi 
jellegű nagy homokbuckás pászták talán már a holocénkorból valók.

Ifj. L óczy L ajos egyet, asszisztens, belmunkatársunk Balatonfüred 
környékét tanulmányozta azzal a megbízással, hogy a Balaton-felvidéken 
és a Bakonyban tőlem, L aczkó D ezső-íőI és T aegek HENRiK-től felismert 
töréses tektonikai jelleget egy jól megközelíthető és jól feltárt helyen a 
lehető legnagyobb részletességgel nagy mértékű (1:12.500-as) térképen 
szemléltesse.

Annál inkább láttam ennek szükségét, mert felülvizsgáló utazá
saim közben 1913— 1916. években az északnyugati maghegységekben, sőt 
már régebben a tágabb értelemben vett Biharhegységben is a töréses hegy- 
szerkezetet még olyan helyeken is megfigyelhetni véltem, ahol inkább
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az alpesi és kárpáti reclőzéses szerkezet uralja a tektonikát. Ezekben 
a kárpáti tipusú hegycsoportokban azonban a sűrű erdőtakaró, a nehéz 
hozzáférhetőség egyelőre még lehetetlenné teszi nekünk az olyan tüzetes 
bejárásokat, mint a kopár és sziklás talajú, csaknem mindenütt feltárt 
Balaton melléki felvidéken, ahol otthoni kényelemben lehetett intézni 
az ilyen természetű, ugyancsak vesződséges munkát.

A déli szigethegységben ugyancsak hárman dolgoztak.
V adász M. E lemér dr. egyetemi adjunktus, régi derék munkatár

sunk 1910-ben elkezdett, 1912-ben komoly megbetegedés miatti, 1915-ben 
pedig a háború okozta (haditerületi tilalom) megszakítás után, 1916-ban 
külső munkálatait a Pécsi Hegységben befejezte. Ezt az érdekes és a 
nagy magyar neogén medence kialakulási történetére nagyjelentőségű 
szigethegységet már előbb legtehetségesebb és legtapasztaltabb geológu
saink: Peters K., B öciíh J. és H ofmann K. vizsgálták és értékes közle
ményeket írtak róla. Az egész hegységnek összesített leírása, sőt két részé
ben másoktól származó geológiai térképének magyarázó szövege azonban 
nem készült el.

Múlhatatlanul szükséges volt tehát a hegységnek újrabejárása egy 
összefoglaló leírásnak és tökéletesített új 1:75.000 mértékű geológiai tér
képeinek kiadása, valamint magyarázata érdekében. Érdemes elődeink
nek járó kegyeletes szolgálat is volt ez.

Avatott erőre bíztuk e feladatot, akinek lelkesedése tárgya iránt, 
nagy munkabírása és tudása biztosítékul szolgál nekünk, hogy a Pécsi 
Hegység geológiai, monográfiája és térképe rövid időn belül elkészül.

Idei befejező munkájában V adász M. E. a Pécsi Hegység nyugati 
felében tett megfigyeléseiről ad számot és különösen a Szent Jakab-hegy 
távolabbi környékének perm-triászkori képződményeit ismerteti. ÁÁlágo- 
san, szigorú kritikával tárgyalja a permi-grödeni homokkő szintezését 
arra a kontroverziára való tekintettel, amely a Pécsi Hegység és a bala- 
tonfelvidéki rokon telepedósek taglalása között fölmerült. Majd általános 
geomorfológiai és tektonikai képét adja a jelentés az egész hegységnek. 
Szembeállítva mérlegeli a nyugati és keleti rész sztratigrafiai és földkéreg
mozgató különbségeit. Nagy szerepet tulajdonít a hegység keletkezésében 
a déli: fazekasboda— morágyi ismeretes gránittömegnek és az északi olda
lon is feltételezett hasonló mozdulatlan masszivumnak.

Őszinte örömmel üdvözlöm kedves munkatársunkat hazánk egyik 
legérdekesebb geológiai egységének tüzetes bejárása után.

K ormos T ivadar dr. osztálygeológus, egyet, magántanár a Villányi 
hegység preglaciális képződményeit és faunájukat tanulmányozta. Ered
ményeiből kiemelem azt a, tapasztalatokra alapított, nézetet, hogy a 
G eiyttz és mások (L epsiüs) szerint is egységesnek tekintett jégkorszak
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előtt hazánkban félsivatagos meleg klima uralkodott. A  délebbi hegy
vidékeink egyes pontjain lévő karsztos üregekben ilyen kiimára utaló 
rendkívül érdekes állattársaság csontmaradványai találhatók.

Ez a paleontológiái és biológiai vizsgálódáson alapuló felfogás telje
sen egybevág az én geomorfológiai irányból származott hitemmel, miként 
azt előzetesen a Balaton környékéről írt munkámban több helyen (egye
bek között a 453., 475. oldalon) érintettem. A  villányi preglaciáliskori 
karsztos üreg- és hasadékkitöltésekből K ormos 60 állatfajt sorol fel, ezek
ből tizenkettő szorosan mediterrán vonatkozású, köztük egy majom is van.

K och F erdo tanár, a zágrábi nemzeti múzeum őre, horvát-szlavon- 
országi állandó munkatársunk, a szlavóniai Dráva— Szávaköz hegységei
ben dolgozott és a Psunj, Ravna-Gora, Crni vrch, Papuk, Kamlija és Dilj 
hegységek általános ismertetése után tüzetesebben a Požeška-Gora geoló
giai fölépítését, vulkáni, paleozoi, felső-krétakori (gosaui fáciesű) kép
ződményeit és e hegyrögöket szirtesen körülövező és őket valamennyire 
egybekötő oligocén és neogén lerakódásokat, valamint a fiatalabb kori 
(postgosaui) erupciós kőzeteket ismerteti.

Örömmel üdvözöljük leírásait erről a nagyon kevéssé ismert dél
vidéki szigethegységről, amelyről magyar nyelven —  Papp K ároly 
egyik rövid közleményén kívül —  eddig tudomásom szerint misem jelent 
meg. Most e hegységről egyszerre bőséges adatokat olvashatunk.

Nagy érdekesség fűződik a Dráva— Szávaköz hegységeihez, mert 
egyfelől az északboszniai hegy rögökhöz, másfelől dunántúli déli sziget- 
hegységeinknek a Villányi és Pécsi hegységekhez szolgálnak, mint közbe
eső kiemelkedések, átmenetül.

Bármennyire becsesek K och F. érdemes munkatársunk tanulmá
nyainak eredményei, a tőle leírt hegyvidéknek geológiai ismeretét még 
kim erí tettnek nem vallhatom. Kövületek gyűjtése, különösen a gosaui 
fáciesű rétegekből, a paleogénből és a neogénből, ezek tanulmányozása, 
a kőzetek petrografiai vizsgálata, a tektonikai vonalak gondos nyomozása 
még hátra van, hogy a keleti, déli. nyugati és északi szomszédságban 
emelkedő hegységekhez a Pozsega.-vidéki hegység sztratigrafiai és tek
tonikai viszonyai kideríttessenek.

A z Erdélyi Medence területén ezidén egyedül H alaváts Gyula

m. kir. főgeológus dolgozott, aki a nyári munkáját azokkal a reambulá- 
ciókkal kezdte meg, amelyeket szükségesnek látott a kiadásban lévő rész
letes geológiai térkép adatainak pótlásához. Ezután Hunyad és Alsó- 
Fehér vármegyékben néhány olyan, tőle régebben tanulmányozott helyet 
látogatott meg, amelyekről az irodalomban később eltérő vagy kétséges 
közlések jelentek meg. Déva. Hátszeg. Szászváros és a Szászsebes-vidéki 
Vereshegy voltak e helyek; az utolsó helyről elhozott görgetegeknek fora-
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minifera tartalmát dr. F kanzenau Á goston m. n. múzeumi igazgató-őr úr 
megliatározásai eocénkorinak bizonyították.

A  román betörés tulajdonképeni munkaterületéről, a fogarasi balom- 
vidékről liazaszólította H alaváts GrYULÁ-t.

A hány a geológ iái felvételek eredményeit két becses munka képvi
seli intézetünk idei jelentésében.

Ezek egyike Pálfy Móric dr. főgeológustól származik, aki a szat- 
márvármegyei bányavidék Ilobabánya, Mészbánya és Láposbánva geo
lógiai viszonyait egy hónapig tanulmányozta.

A  terület alapja H ofmann K ároly szerint a pontusikori márga. 
Ennél fiatalabb kvarcos, kontaktosodott homokkő van Nagybánya és Kis- 
bánya környékén. A  pontusi rétegekre majd riolit, majd legtöbb helyen az 
idősebb piroxénes andezit tufája, breccsája és lávája települt. Az idősebb 
piroxénes andezit erupcióját a riolit kitörése követte, erre az andezit 
erupció megismétlődött.

Mind a két andezit többé-kevésbbé propilitosodott és néha átvezet 
dacitos kőzetbe. A riolit nagyon mállott, kaolinosodott. Amíg a Nagy
bánya környéki érctelérekben pirithez van kötve az arany, a kereszthegyi 
bányáké pedig ólmos és zinkes telérekhez, addig Felsőbánya felé a bor
pataki völgyön túl a piriten, galeniten és szfaleriten kívül chalkopirit 
is bőven van az aranyban szegény telérekben. Csak Firizánbánya tartal
maz tonnánként 6— 7 gr aranyat. Az ilobabányai bányászat (Firizán
bánya, Jakabtárna, Mihály tárna, Sándortárna) 3 és 9h csapásban haladó 
teléreket fejt, ezek az andeziterupciókkal szoros viszonyban vannak.

A  mészbányai bányászat szintén többnyire 3h-ás teléreket fejtett. 
Láposbányán már alig látható nyoma az egykor itt virágzó bányamíve- 
lésnek. Palfy azt véli, hogy itt főleg ezüstöt termeltek. A leírt bánya
vidék telérei részint a riolitokhoz, részint a propilitos piroxénandezitek- 
hez vannak kötve.

R ozlozsnik Pál osztálygeológus, mint tüzérfőhadnagy teljesített 
a háború kezdete óta az északi és déli harctéren szolgálatot, mígnem a leg
főbb hadvezetőség őt a hadi bányamíveléshez rendelte és a magyarországi 
hadi bányakutató parancsnoksághoz osztotta be.

E minőségben tett vizsgálatai közül a Biharhegység északi részé
ben előforduló bauxit telepedési körülményeiről adott nekünk értékes 
tanulmányt, amely a Biharhegységben befejezett részletes felvételeinket 
értékesen kiegészíteni hivatott.

A bihari bauxit előfordulások régibb szerzőktől származó leírásait 
röviden felsorolva, ezekkel ellentétben, nagyjelentőségű és a bihari bauxit 
keletkezését magyarázó tapasztalatát szögezi le R ozlozsnik. Eszerint a 
bauxit a bihari összetörött mészkőfennsík mezozoi konkordáns rétegsoré-
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Továbbá nem fogadhatom el bebizonyítottalak TiiErrz-nak azt a 
felfogását sem. mely az* aradhegyaljai löszfele takarót kizárólag hulló 
porból keletkezettnek tartja.

Aradhegyalja lösznemű altalajában bőven van a sziklás alapnak 
kődarája és apró pora is. B allenegger R óbert tanulmányai is nagyon 
megingatják T reitz szélsőleges nézetét e tárgyról.1)

Tévedésnek tekintem a jelentésnek ama leírását is, mely az arad
hegyaljai patakok és árkok törmelékkúpjait egész Maroscsicsérig, 6— 7 
km-re a hegy lábától, terjeszti és az itteni folyóhordta kavicson nyugvó 
sárga, homokos agyagot az aradhegyaljai hegyekről újabb időben lehor
dott lösztakaróból származtatja. Ez ellentétben áll azzal, amit 1883. évi 
felvételi jelentésemben az aradvármegyei Alföldről közöltem.2)

Fölöttébb érdekes és tanulságos T reitz P. jelentése; túlnyomóan 
hipotetikus jellege érdemét nem csorbítja. De éppen ez kihívja a kritikát 
és az ellenvetéseket, amelyeket nemcsak a geológusoktól és agrogeoló- 
gusoktól, hanem a fizikusoktól, meteorologusoktól és a növény-fiziológu- 
soktól is várnunk és kérnünk kell; hogy megállapodás kerüljön bele a 
modern talajismeret diszciplínáiba.

Minthogy E mszt K álmán dr. osztálygeológus és Szinyei-Merse 
Z sigmond dr. geológus-vegyészek hadivegyészi szolgálatot teljesítenek, 
chemiai laboratóriumainkban ezidén is csak két kipróbált munkaerővel 
dolgoztunk.

H orváth Béla dr. m. kir. geológus, főiskolai m. tanár 89 elemzés
nek adatait közli. 19 kőzet és érc, 8 agyag és szén, 60 foszfortartalmú 
anyag és 2 talaj- és vízelemzésről számol be a jelentés.

B allenegger R óbert II. oszt. geológus terjedelmes munkában szá
mol be azokról az elemzésekről, amelyeket magyarországi talajmintákon 
végzett. A  múlt évben ugyanis intézetünk talajgyűjteményeket állított 
össze a mezőgazdasági szakoktatás céljaira és ezeket a megrendelő inté
zetek között szétosztotta. Ekként csaknem valamennyi gazdasági taninté
zet a talajismereti tudomány mai állapota szerint gyűjtött és megvizsgált 
gyűjteményhez jutott, melyben a hazai fő talajtípusok, vagy legalább a 
nagy elterjedésűek és a mező-, erdő-, rét- és kertgazdaságra jelentékenyeb
bek, képviselve vannak. Kimerítő magyarázó szöveg előzi meg a talajelem
zési táblázatokat; ezek bizonyára hasznosak és kedvesek lesznek azoknak, 
akiknek feladata leend a gyűjteményt a szakoktatás keretében értékesí
teni. Figyelmet érdemel egyebek mellett B allenegger jelentésében a

*) M. kir. Földtani Intézet 1915. évi jelentése 436— 444. old. és Földt. Közlöny.
2) Földtani Közlöny XIV. kötete.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916 3
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flistipusű kárpáti homokkő feletti talaj (80 cm vastag) vizsgálata. Ezt 
a chemiai és a mechanikai elemzés a kárpáti homokkő málladékának 
bizonyította. Tehát T keitz Petek derék társunknak nézeteit a hulló por
nak túlságba hajtott jelentőségéről1) az Északkeleti Kárpátokra nézve is 
reálisabb világításba helyezi ez a jelentés.

A  hozzánk forduló megkeresésekből a M. A. V., a vízépítési igazr 
gatóság és az útépítési vezetőségtől minden év elején bekért építési terve
zetek létesítésének megtekintéséből származnak részben egyéb jelenté
seink.

A  gyűjtések és ásatások intézetünk külső munkásságának egyik 
jelentős feladatául szolgálnak, melyet régtől fogva öntudatosan ápolt az 
intézet vezetősége. Rajta vagyunk, hogy jól átgondolt terv szerint telje
sítsük ezt.

Gyűjtjük mindazt, ami hazánk geológiája és paleográfiája megvilá
gítására szolgál, de egyszersmind az ipari célokra alkalmas nyers anya
gokat is, amelyek azután a chemiai laboratóriumban azonnal tüzetes 
vizsgálat alá kerülnek.

A  cementgyártáshoz felhasználható homokokról van jelentésünk 
e részében T keitz PéterT őI egy figyelemreméltó tanulmány. H orusitzky 
H enrik ismerteti a győri csatorna talajszelvényét. A  kiásott pleisztocén
kori óriás kavics, amelynek kőtömbjei a Kis-Kárpátokból és a Kyitrai- 
hegységből származtak, nagy jelentőségű a Kis Magyar Alföld pleisz
tocénkori paleográfiái ismertetéséhez.

A  históriai geológiát megvilágító gyűjtések egyrészt kövületek ki
ásásával történnek. Robbantószerek hiánya ezt ezidőszerint nagyon kor
látolja; annál élénkebben folyt azonban a barlangi kutatás és a lágy 
felszini fiatalabb képződményekben rejtőzködő fosszilis csontok gyűjtése. 
A  hazai barlangok talajainak vizsgálata nemcsak a pleisztocénkori csont- 
maradványokért, hanem a remélt —  de sajnos, nem eléggé bőséges —  ás
ványos foszfortrágya termelhetése kedvéért is történt. H orusitzky H en
rik , K adic Ottokár dr. és K ormos T ivadar  dr. buzgólkodtak különösen a 
barlangok tanulmányozása körül.

E téren K ormos T ivadar dr. kezeibe van letéve a vezetés.

Az intézet 1916. évi vízügyi működéséről igklói Szontagii T amás 
aligazgató adott kimerítő jelentést.

Z alányi Béla dr. a mélyfúrások kőzet anyagának feldolgozásáról 
és törzskönyvezéséről, valamint balatonkenesei folytatólagos munkálatai-

) M. kir. Földtani Intézet 1014. évi jelentése 418— 422. old.
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ról, K ormos T ivadar dr. pedig a gyűjtésekről s a múzeumi munkálatokról 
adott jelentést.

%

Intézetünk sokoldalú munkásságáról tesz tanúságot 1916. évi tartal
mas jelentésünk, melyet abban* a reményben adunk át a köznek, hogy leg
közelebbi jelentésünkben már nyugodtabb, békésebb idők munkájáról ad
hatunk majd számot.
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