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FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LXVlII. kötet, 1938. január— március. Heft 1—3. füzet.

KEIM ALBERT EMLÉKEZETE.

Irta: Lóczy Lajos.*

ZR EBIENERENG AN ALBERT HEIM.

Von Ludwig von Lóczy. **

A Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagjainak egyikét

vesztette el az újkori geológiai tudomány legnagyobb úttörjében,

Heim A 1 b e r t-ben, aki 1937. augusztus hó 31 én örökre lehúnyta
szemét.

Amidn Társulatunk elnökének megtisztel megbízásából ar-

ra vállalkoztam, hogy elhunyt tiszteleti tagunk tudományos ered-

ményekben hihetetlenül gazdag munkás életét és kiváló egyéniségét
méltassam, igen nehéz feladat eltt állok, mert csak külön stúdiu-

mok alapján lehetne Heim Albert dús munkásságát hatalmas
mben összefoglalni s tevékenységérl tökéletes képet adni.

Meg kell elégednem tehát azzal, hogy a szkreszabott keretek
közt csupán életének fbb állomásait és kimagasló tudományos
eredményeit ismertessem.

Hálás szeretette] és megindultsággal idézem fel Heim
Albert csodálatos emlékét, akihez mindenkor mély tisztelet és
meleg tanítványi vonzalom fzött. Az elhunytban zürichi tanító-
mesteremet és Ldesatyám kortársát gyászolom, aki Apámmal diák-
korától kezdve, mindvégig szoros tudományos kapcsolatot és me-
leg baráti viszonyt tartott fenn. amelynek áldásaiban késbb en-
gem is részesített.

Heim A bért élete és mködése mindvégig a tudomány
szolgálatában telt el és a fokozatosan fejld harmonikus élet-
nek legszebb példáját mutatja. Mint kutató és mint tanár szinte
át nem tekinthet irányító hatást gyakorolt úgy a geológiai tudo-
mányra, mint a hálás tanítványok generációira. Kitn eladó és
elsrangú pedagógus volt. Ragyogó és meggyz eladóképessége
élénk temperamentummal párosult, amely szenvedélyesen nyilvá-
nult meg minden oly esetben, midn az általa helyesnek ismert
valamely vélemény védelmére kelt. Lebilincsel eladásai éppen
ezért hallgatóira nézve valóságos ünnepély-számba mentek és ál
lnndóan nagy auditórium mellett folytak le.

* Eladta a M. Fokit. Társulat 1938. február 9-én tartott közgy-
lésén.

** Aus tler Generalversammlung- d. Ung. Geol. Gesellschaft am
9. Feber 1938.
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Csaknem négy évtizedes tanári mködése alatt a zürichi geo-

lógiai tanszéket világhírvé tette, amelyet a világ minden részébl

felkerestek a geológiai pályára készül hallgatók.

Tudományos mködése t nemcsak hazájában Svájcban, ha-

nem világviszonylatban is a legels geológusok élére állította. Vas-

szorgalmú kutató volt és páratlanul éles látású megfigyel.

Legnagyobb érdeme az Alpok tektonikai kutatása, amelynek mo-

dern alapjait vetette meg. A svájci geológusok módszere a megfi-

gyeléseknek minél szélesebb látókörrel, minél több rokon-tudomány
igénybevételével való alkalmazása volt. E módszer teljes kiépítése

Heim Abert érdeme. A geológiai kutatásnál mindenkor a rész-

letes bejárásra és minuciózus pontosságra törekedett. A fsulyt

azonban emellett arra helyezte, hogy a geológiai felvétel ne legyen

kizárólag geognóziai természet, hanem ügyet vessen a hegységek

morfológiájára, általános tektonikájára és az erózió jelenségeire is.

Csodálatos megfigyelképességének titka kétségtelenül ritka m-
vészi rajzolási készségében rejlett, amelyet teljes mértékben a tudo-

mány szolgálatába állított. Bámulatos rövid id alatt meg tudta

örökíteni a legkomplikáltabb hegyformákat is. Alpesi panorámái
és az ezek alapján készült dombormvei tökéletesek.

Irányító szerepre termett egyénisége határtalan energiával

párosult és tekintélyének befolyása az egész földkerekségen a geo-

lógia minden ágazatára kiterjedt. Ritka szervez tehetséggel, ön-

zetlen buzgolkodással hatalmassá építette ki a svájci geológiai

térképezést. Nem esünk túlzásba, ha megállapítjuk, hogy m i geo-

lógiai szempontból az egész világon Svájc a legpontosabban térké-

pezett ország, ami elssorban Heim érdeme.
H e i m Albert Zürichben 1S49 április 12-én született régi

St. Gallen-i családból. Egyetemi és megyetemi tanulmányait Zü-

richben végezte, ahol fleg Escher von dér Lintli geológiai

eladásait hallgatta és résztvett kirándulásain. Hiisz éves korá-

ban, 1869-ben megszerezte a Megyetem természettudományi fakul-

tásának szaktanári diplomáját és óriási lelkesedéssel folytatta to-

vább geológiai tanulmányait, majd 1870-ben a berlini egyetemen és

bányaakadémián tanult. Ugyanebben az évben geológiai tanul-

mányutakat tett és megismerte Csehországot, Riigent, Norvégiát
és Dániát. Hazájába visszatérve 1871-ben a svájci geológiai ko-

misszió munkatársává szegdött és megkezdte a Glarusi-Alpokban
geológiai felvételeit. Ugyanazon évben megszerezte a zürichi egye-

tem és megyetem magántanári képesítését és a gleccser tanból el-
adásokat tartott.

Escher von dér Lintli elhunyta után, 1873-ban fiata-

lon, alig 24 éves korában került az Eidgenössische Technisehe
Hochschule geológiai tanszékére, majd 2 évvel késbb a zürichi tu-

dományegyetem geológus-professzorává is megválasztották. Kit-
n tanár volt. Tanítványaival szemben tanúsított viselkedése, min-
den cselekedete oktatás volt. Sohasem zárkózott el ellük. Bármily
nagy is volt elfoglaltsága, a tanácsért hozzá fordulókat mindenkor
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szívesen támogatta. A geológiai tudomány iránt való lelkesedése

állandóan hevítette t és fáradtságot nem ismerve különösen kirán-

dulásain tanította meg hallgatóit a geológiai és tektonikai kutatás

elemeire. Mint zürichi diák 1910-ben és 1911-ben két szemeszteren

keresztül magam is résztvettem kirándulásain. Azonban a tanszék-

rl történ visszavonulása után is^ többször kitüntetett azzal, hogy
alpesi 'és j ú rá hegység i magánki rándulásaira meghívott. Különö-
sen ezeken a kettesben megtett felejthetetlen emlék utazásokon
ismertem meg valójában az csodálatos egyéniségét és káprázatos

tudását.

Egyetemi eladásai közül fleg az „Általános geológia”,

„Technikai geológia”, „Az ember störténete”, „A hegység geoló-

giája” és „Svájc geológiája” cím kollégiumai tntek ki. Világos,

minden tekintetben lebilincsel, szellemes eladásaivá, 1 lelkesít

hatást gyakorolt hallgatóságára és számos ifjút serkentett a geoló-

giai pályára. Eladásaiban eleven ervel nyilatkozott meg geoló-

giai hitvallása. Mindvégig Darwin fejldéstanának híve, a geo
lógiai események magyarázatában pedig Lyell követje volt. A
geológia múlt eseményeit nem katasztrófákra, hanem a ma is ta-

pasztalható jelenségekre vezette vissza. Teljes mértékben aktualista
lévén, számos újabb adattal igazolta azt a törvényt, amely szerint

a. ma megnyilvánuló erk azok, amelyek a földtörténeti változáso-
kat elidézték. Jóllehet ezek az elgondolások nem minden tekintet-
ben voltak újak, azok alátámasztásánál Heim legtöbbször a saját
tudományos eredményeire hivatkozott, ami eladásainak mindig
eredetiséget és sajátos egyéni vonást kölcsönzött.

Mint polihisztor úgyszólván a természettudomány összes ága-
ira kiterjed sokoldalú eladásaiban a geológiai kereteket gyakran
túllépte és fanatikus lelkesedéssel eladott bölcs tanítása a termé-
szettudományt szinte vallássá emelte.

Tankönyvet nem írt, azonban eladásainak anyagát átengedte
Kayser Emanuelnek, aki kitn általános geológiai tankönyvének
második kiadásától kezdve állandóan Heim Albert tanítására
hivatkozik.

Nemcsak mint tanár volt Heim egészen kiváló, hanem min-
denütt elismert tudományos mködése révén Svájcban, st világvi-
szonylatban is a leghíresebb geológusok élére került. Tudományos
publikációinak száma jóval meghaladja a 300-at.

Mveinek méltatása eltt ismételten meg kell 'emlékeznem
csodálatos rajz- és szobrásztehetségérl is, annál inkább, mert mind-
kettnek rendkívüli szerep jutott Heim tudományos alkotásai-
ban. Jól emlékszem, hogy geológiai kirándulásaink alkalmával
szinte percek alatt nemcsak a geológiai szelvényt, hanem sokszor
komplikált hegyalakulatok képét is jegyzkönyvünk lapjára vázol-
ta. Különösen fiatalabb éveiben nagy szeretettel foglalkozott az Al-
pok szobrászati ábrázolásával is. Tulajdonképen volt a tudomá-
nyos hegység-reliefek életrekeltje. Az általa készített Süntis-relief
valóságos remekm, amely a legfinomabb részleteket is hihetetlen
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•ontossággal tünteti fel. De nemcsak tökéletes dombormvei, hanem
nagyszer hegység-panorámái is kifejezésre juttatják fíeim rend-

kívül magas mvészetét.
Geológiai kutatásait Eseti er von dér Linth szellemé-

ben a Tödi-Windgállen hegycsoportban kezdte meg. Studer, a

svájci geológiai komisszió akkori elnöke már 1871-ben megbízta t
az Altdorf-Churi 1 : 109.000 térképlap geológiai felvételével. E vi-

déken, majd késbb a Sá n tis-hegységben kutatott H e i m évtizede-

ken keresztül. Hegyszerkezeti felfogását minden tekintetben az ezen

a felvételi területen szerzett benyomások érlelték meg benne.

Els nagyobb mve az 1878-ban megjelent két kötetes „Me-
chanismus dér Gebirgsbildung” cím könyve, amelyben a Tödi-

Windgallen-hegység gondos tektonikai vizsgálatából kiindulva, az

ott szerzett megfigyelések alapján a. hegyképzdési-dynamika tör-

vónyszerségeit mutatja ki. Ebben a munkában a földkéregnek ki-

hlés folytán bekövetkezett összezsugorodása útján magyarázza a

hegyképz erket, amelyek vertikális és horizontális diszlokáció-

kat hoznak létre. Elsnek foglalkozik az alpesi gyrdés, valamint
a kzetek dynamomefcamorfozisának okaival és méreteivel. Kitér

a hegyképzdésnél fellép kzetmetamorfozisra is. amelyet dyna-
mikai és tektonikai befolyásra, vezet vissza. Nézete szerint az al-

pesi gyrdést horizontálisan ható erk hozzák létre. A passzívan

viselked központi gránit-masszivumok a gyrdésben résztvesz-

uek. A kristályos kzetek palás textúráját és a hegyszerkezetet

ugyanozon hegykópz folyamatokra vezeti vissza. E müvében is

részletesen foglalkozik a sokat vitatott glarusi duplaredvel, ame-
lyet egyoldaliéi ható nyomással, alátolás útján magyaráz. Sze-

rinte a glarusi duplared a gyrdés-áttolódás egyik legszebb pél-

dája. A völgyek keletkezését nem tektonikai okokra, hanem kizá-

rólag a víz eróziójára, vezeti vissza.

Ileim Albert ezen els nagy munkája merész, új ösvé-

nyeken haladó igazi mesterm, amelyben a dynamikai geológiának

ma is elfogadott tételeit elsnek szövegezte meg.
Irodalmi munkásságának egy másik nagyobbszer alkotása

Margerie E m m a n u e 1-el közösen megírt 1888-ban megjelent

mve: „Über die Dislocation dér Erdrinde”, amelyben a dynamikai

földtan elemeivel, különösen a hegyszerkezettannal foglalkozik.

Egyik legimpozánsabb remekmve az Altdorf-Churi 1:100.000

geológiai térképlap 1885-ben jelent meg, majd 1891-ben annak ma-
gyarázó szövege „Hochalpen zwischen Reuss und Rhein” címmel.

E két mvében bontakozik ki igazán H e i m zseniális geológiai

tudása és fáradhatatlan munkaképessége. Geológiai térképét rend-

kívüli részletesség jellemzi, mely bámulatos megfigyeltehetségérl

és ábrázolási készségérl tanúskodik. II e i m a végletekig men
pedáns bejárásra helyezte a fsúlyt. Fölvételi területének minden
pontját többszörösen végigjárta s úgyszólván nem volt rétegf,

amelyet kalapácsa nem érintett volna többször is. Észleléseinél az

igazság becsületes keresésére törekedvén, mindig elvigyázatos és
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pontos volt s a kétségesnek látszó dolgokat újból és újból megvizs-

gálta.

A térképábrázolási technikát illetleg már ez a mve soha

nem tapasztalt magas fejlettséget mutatott, amellyel iskolát terem-

tett. Remekbe készült, eredeti szelvényrajzokkal dúsan illusztrált

térképmagyarázójíában gazdag tektonikai adathalmazt dolgozott

fel, amelyben kiterjeszkedett a Bünxleni-palahegység, valamint az

Aare és Gotthardmassziv tektonikai felépítésre is.

A geológiai térképezésnél elért nagy sikere folytán már 1880-

ban beválasztották t a „Schw eizerische iNaturforschende Gesell-

scliaft” kebelében mköd geológiai komisszióba, amelynek 49 éven

keresztül munkás tagja és 1894-tl 1926-ig elnöke volt.

Térképez munkájának második mestermve a Sántis-hegy-

sógrl szóló nagy monográfia, amely 1905-ben jelent meg. Ebben a

munkájában, amelyet J evoscli M., B lum'e r E. és fia Hetim
A r nid közremködésével készített, a hegyszerkezeti kutatások

és azok eredményeinek ábrázolása tekintetében a legnagyobb töké-

letességet érte el. Igazibb és mesteribb képet, mint amilyent Heim
ebben a Sántis-hegységrl alkotott, magas hegységrl senki eltte

nem rajzolt.

Az 1894-ik évtl kezdden, amikor a geológiai komisszió ve-

zetését Heim vette át, megindult a svájci geológiai térképezés

fénykora. Ritka szervez-képességgel maga köré gyjtötte a. leg-

kiválóbb geológusokat, akik vezetése- mellett lelkesedéssel fogtak

hozzá a svájci föld geológiai reambulációjához. Gyors ütemben,
egymásután jelentek meg a kiválóbbnál-kiválóbb monográfiák
1 : 25.000-es és 1 : 50.000-es részlet-térképekkel, amelyek úgy tech-

nikai kivitelüket, mint tudományos tartalmukat illetleg messze
felette állottak az addig készült geológiai térképeknek. H e i m el-

nöklete alatt a geológiai komisszió közel 100 térképlapot és 59 ma
gyarázószöveget adott ki, a

(
mi páratlan teljesítmény !

Heim munkaköre kiterjedt a gleccserek tanulmányozására
is, amely már diploma-szakdolgozatának is tárgya volt. Az 1885

ben megjelent „Handbuch dér Gletscherkunde” cím nagy mun-
kája ugyancsak korszakalkotó, amelyben eredeti kutatásaira tá-

maszkodva a gleccsermozgás törvényeit szögezte le. Ebben és a,

késbb megjelen glaciológiai tanulmányaiban az alpesi hegyfor-
mák keletkezése tekintetében a morfológusokkal és geográfusokká!
szemben arra az álláspontra helyezkedett, hogj az Alpok dombor-
zatának kialakulása a folyóvíz mindent uraló eróziós munkájára
vezethet vissza. Szenvedélyes temperamentummal fordult szembe
azzal a felfogással amely szerint a, magas-hegységek legfontosabb
vonulatai a glaciális sziklaskulpturának következményei. A genfi

1907-i nemzetközi földrajzi, majd a stockholmi 1910-iki internaci-

onális geológiai kongresszuson elhangzott glaciológiai viták örök-

ké emlékezetesek maradnak elttem, amelyeken Heim lelkesen

harcolt felfogása érdekében. Fiatal kora óta vallott meggyzdése
mellett, amely a glaciális erózió lehetségét elutasítja, mindvégig
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kitartott. — Rendkívül jellemz azonban H e i m nagy egyénisé-

gére nézve, hogy ezzel szembein a glarusi duplaredre vonatkozó

felfogását, amelyet eleinte a takaróelmélet híveinek körülményes
magyarázataival szemben ugyancsak körömszakadtáig védelmezett

késbb revidiálta s miután az utóbbinak jogosult voltáról meggy-
zdött, maga is a takaróelmélet leglelkesebb hívévé vált.

Heim 1911-beu a tanítástól fleg azért vonult vissza, hogy
minden idejét és munkaerejét hazája földjének kutatására és nagy
monográfiájának megírására fordíthassa. Az 1916—1922 években
jelent meg „(leologie dér Schweiz” cím monumentális mve, amely
valóságos bibliája a Svájcra vonatkozó geológiai tudásnak. Hason-
ló tökéletes geológiai monográfiával egyetlen más ország sem di-

csekedhetik. E munkáját nagyszerúbbnél-nagyszerbb rajzok és

szelvények illusztrálják, amelyekben mégegyszer megcsodálhatjuk
H e i m bámulatos ábrázoló-képességét és mvészetét.

H e i m nemcsak a tudományos geológiát mvelte, hanem az

alkalmazott geológia terén is serényen tevékenykedett. Különösen
professzori éveiben gyakran nyújtott szakvéleményt vízellátási,

hegycsuszamlási és nyersanyagkutatási esetekben. Vizier-mvek
és alagutak építésénél is sokszor adott tanácsot. Szakvéleményei
alkalmával szerzett értékes tapasztalatait „Technikai Geológia” cí-m megyetemi eladásain, valamint kisebb közleményeiben rend-

szeresen ismertette.

A gyakorlati geológiának Heim ugyancsak világhír isko-

lát teremtett. Évtizedeken keresztül az nevelése alól kerültek ki

a petróleum-vállalatok legkiválóbb olajgeológusai is.

Heim Albert nem volt egyoldalú tudós. Éles megfigyel-
képessége és a természet iránt való határtalan szeretete nemcsak
geológiai téren, hanem sokszor más irányban is megnyilvánult.
Egész életében kiváló turista és lelkes alpinista, volt. annak dacára,

hogy 16 éves korában súlyos baleset érte. A Sántisben turistáskod-

va egy magas sziklafalról a mélybe zuhant és súlyos csonttörést

szenvedett, amelynek következtében bal lába 8 cm-el rövidebb lett.

Mindez azonban nem gátolta t késbb a hegymászásban és geoló-

giai kutatásaiban.

A tudás mélysége, a toll, a rajzirón és a szó mesteri kezelése,

a szívnek nagy jósága együttvéve adták azt a ritka harmóniát,
amelyet II e i in A 1 b e r t-ben a tudósban, a mvészben és emberben
egyaránt csodáltunk és tiszteltünk. Igaz ember volt munkakörében,
hivatása és szolgálata mezején. Az igazságon kívül nem ismert

más érdeket, de ezért élete utolsó napjáig fiatalos hévvel és lelkese-

déssel tudott dolgozni és küzdeni.

Heim Albert tudományos mködése mellett jelents köz-

életi tevékenységet fejtett ki. Politikával is foglalkozott. Harcias
vezetje volt annak a nagyszabású mozgalomnak, amely a zürichi

krematórium felállítását szorgalmazta, ami 1889-ben teljesedésbe is

ment. Mindvégig absztinens volt és mint az alkoholellenes mozga-
lom lelkes harcosa, több ízben nyilvánosan fellépett, különösen a
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fiatalság alkohol-élvezete ellen. Hevesen ellenezte a svájci jaték-

bankok felállításának tervét és több vezércikkben erélyesen tilta-

kozott az ellen, hogy Svájc a Népszövetségbe lépjen. Az mindig

izzó és gyakran expanzív temperamentumának szüksége volt ezekre

a harcokra, amelyeknek sokszor magasra-esapó, de mindenkor

tiszta hullámain nagy energiája kiegyenlítdött.

H ei in A I b e r t-et a Mindenható magas életkorral ajándé-

kozta meg, — 88 és fél évet élt.

Utoljára 1934 évben zürichbergi otthonában láttam t vi-

szont, ahol könyvei között szeretetteljesen fogadott. Öszbecsavaro-

dott nemes feje, pátriárchára emlékeztet külseje még kifejezbb
volt, mint azeltt. Bár testileg megtört, de jóságos és mélységes tu-

dást sugárzó okos szemei még mindig a régi fénnyel ragyogtak és

szellemi frissesége változatlan maradt.
Csak rövid szemelvényekben számolhattam be H e i m gaz-

dag szellemi hagyatékáról. Mint tudósban és gyakorlati geológus-

ban gazdag alkotót és úttört csodálhatunk benne. Újat tanított,

elre megsejtett olyan dolgokat, amelyek ma már mind a köztudat-

ba mentek át és elfogadásra találtak.

Ileim Albert munkáiban megnyilvánuló sert a tudo-

mányos világ mindig bámulattal fogja tisztelni és mi magyar g“

ológusok is hálás kegyelettel zárjuk t lelknkbe.
Dicsség emlékének.

* * *

Die Ungarische Geologi||he Gesellschaft hat den Verlust eines

ihrer verdienstvollsten Ehrenmitglieder zu beklagcn: Am 31. Au
gust 1937. hat Albert Heim, einer dér grössten Bahnbrecher
neuzeitlicher geologischer Forschung im Altér von S8 T

/„ .Tahién für
immer die Augen geschlossen.

Das Wirken Albert Heims ist zeit seines Lebens im Dien-
ste dér Wissenschaft gestanden. Als Forscher wie auch als aka-
demischer Lelirer hat er sowohl auf die geologisehe Wissenschaft,
wie auf General ionén seiner stets dankbaren Schiller cinen lcaum
zu überblickenden richtungsgebenden Einfluss ausgeübt. Wall rend
seiner beinahe vier Jahrzehnte hindurch wahrenden Professur hat
er den Zürieher geologischen Lehrstuhl weltberiihmt gemacht. Er
wird seit dem von dér Studentenschaft aller Weltteile, die sich

für die geologisehe Laufbahn vorbereitet, aufgesucht.

Sein wissenschaftliches Wirken hat ihn nicht nur in seinem
Vaterland, dér Schweiz, sondern auch in Weltrelation an die Spit-

ze dér Geologen gestellt. Er war ein ausserordentlieh fleissiger

Forscher mit beispiellos scliarfsichtiger Beobachtungsgabe. Sein

grösstes Verdienst ist die tektonische Erforschung dér Alpen, zu

dér er den Grundstein geleg't hat. Seine zum Fiihrer geschaffene

Persönlichkeit wa>r mit grenzloser Energie ausgestattet, seine sich

auf allé Zweige dér Geologie erstreckende Autoritat war auf dér

ganzen Erde bekannt und ánerkannt.

Als Nachkomme einer alton St.-Galiener Familie wurde Al-
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bért Heim am 12. April 1<S4Í) in Zürich geboren. Nach Absolvie-

rung seiner züricher Studicn erwarb cm - 20 Jahre alt 18(59 das l)i-

plom an dér Technisclien Hochschule als Fachlehrer an dér Fakul-
tüt fiir Naturwissenschaften. lm Jahre 1871 trat er als Mitarbeiter

dér Schweizerischen Geologischen Komission bei. lm selben Jahre
erwarb er an dér Züricher Universitat und Technisclien Hochschu-
le die Dozentur fiir Gletscherkunde.

Nach dem Tode sieines Lehrmeisters Escher von dér
L i n t h békám A 1 b e rt H e i m im Jahre 1873, kaum 24 Jahre alt,

den Lehrstnhl fiir Geologie a.n die Eidgenössische Technische
Hochschule, zwei Jahre spáter wurde er an dér Züricher Univer-
sitat zum Professor dér Geologie gewahlt.

Als Polyhistoi* hat Albert Heim die engeren Grenzen dér
Geologie haufig iiberschritten und in seinen mit fanatischer Bc-
geisterung vorgetragenen philosophischen Betrachtungen hat érdié
Naturwissensehaft sozusagen zr zweiten Religion erhoben.

Seine wissenschaftlichen Publikationen habén die Zahl von
300 weit iiberschritten. Sie zeichnen sich durch staunenswertes
zeichnerisches Talont und hervorragende Darstellungskunst aus.

Heims grosses Verdicnst war, dass er die techniche Wiedergabe
dér Karton auf die liöchste Stufe brachte. Er hat daruit eine neue

Schule gegründet. Infolge seiner grossen Erfolge auf dem Gebiete

dér Kartographie wurde er im Jahre 1880 in die im Ralimén dér

Schweizerischen Naturforschenden Geselltechaft wirkende Geolo-

gisehe Komission gewahlt, in dér er 40 Jahre hindurch ein eifri

ges Mitglied und von 1894 bis 192(5 Prasident war. Wahrend dieser

Zeit hat er 100 geologische Spezialkarten und 50 Erlauterungen
herausgegeben, was als bcispiellose Leistung gewertet werden nmss.

Albert Heim ist im Jahre 1911 hauptsachlich deshalbvom
Katheder zurückgetreten, um seine ganze Zeit und Arbeitsenergie

dér Erforschung seines schweizerischen Vaterlandes und dér Aus-
arbeitung seiner umfangreichen Monographie dér Schweiz zu wid-

inen. Sein in den Jahren 191(5—1922 unter dem Titel „Geologie dér

Schweiz” erschienenes monumentales Work ist eine wahre Bibéi

dér Schweizer Geologie geworden.
Aber nicht nur in dér wissenschaftlichen Geologie, sondern

aucli auf dem Gebiete dér angewandten Geologie hat er sich eifrig

betatigt und eine weltberiihmte Schule geschaffen.

Sein tiefgriindiges Wissen, seine meisterhafte Handhabung
dér Feder, des Zeichenstifts und des Wortes im Verin mit seiner

Herzensgiite schufen jene seltene Harmonie, die wir an Albert
II e i m s Wissen, Wíerken und seiner Person selbst bewundern und
achten.

Die Urkraft seiner wissenschaftlichen Arbeiten wird die Ge-

lehrtenwelt immer mit Staunen ehren und wir ungarischen Geolo-

gen schliessen ihn mit dankbarer Pietiit in unsere Seele.

Éhre seinem Andenken!
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MAROS IMRE EMLÉKEZETE.

Irta: Horusitzky Ferenc*

ERINNERUNG AN IMRE v. MAROS.

Von: Franz Horusitzky .**

A geológus az évmilliók történetének tudósa ! A múlt szinte vég-

telen távlatait öleli át merészen az emberi gondolat, rég letnt vi-

lágokkal, életekkel, melyeknek ma már mása sincsen s távoli tit-

kokkal, melyek már ott állnak rt a kozmikus lét sködbe burkolt

bölcsje eltt. A geológus szeme hozzáedzdött az id örökkévaló-

sággal határos dimenzióihoz. Ha otthonosan néz szét az évmilliók-

nak abban a szinte végtelen távolában, mely az e léptékben pillanat-

nyi földi létünk megelzte, mért nézzen idegen borzongással az id-
nek abba az örökkévalóságába, mely a földi lét e röpke epizódját

követi? Valóban, talán leginkább a geológusnak kellene az emberi
földi elet elmúlását „sub spécié aeternitatis”, — az örökkévalóság
szemszögébl — nézni tudni; ... az Élet elmúlását és az örök Éle-

tet, e kérlelhetetlenül következetes örök törvényt, melyet oly gyak-
ran betzhet ki az átkutatott földrétegekbl, a teremtés nagy köny-
vének ezen egymásraboruló hatalmas, beszédes lapjairól. Ezt a sze-

met mégis elfutja a könny, mikor a Teremtés Ura egy-egy szere-

tett lelket átszólít a földi lét nagyon is gyenge és hézagos korlá-

tain. A könnyek azonban a szívbl fakadnak, a szivet pedig ezer és

ezer láthatatlan véredény fzi össze társak és barátok szivével s

ha egy-egy ilyen hozzánkkapcsolt élet tlünk elszakad, fájdalmas

seb marad nyomában. A szív világszemlélete már nem lehet Sok-

ra tesé; távlatainak az anyaföld keik horizontja szab határt, közege

ez a küzdelmes, vérrel és könnyel áztatott élet, melyben annyi a

bánat, a baj, a szenvedés, a küzködés, a vergd jószándék és a ke-

ser megaláztatás s mely felett — oly kék az ég, hol arany suga-

rat hint a Na]), dalol a madár, vidám, friss szell jár a hegyek

felett, s tarka, illatos szirmokat nyílnak a virágok. Az ember vi-

lága ez, mely oly gyönyör tud lenni, hol Beethovenek leikébl ki-

lencedik szimfóniák fakadnak s Rhodinek faragják kbe lázas köl

tészetük. Igen: itt fény töri át az árnyakat, mely elhozza, e tisza-

virág létbe a Végtelent, a pillanatban is idtlent.

* Eladta a M. Földt. Társulat 1938. február 9-én tartott közgy-

lésén.

** Aus dér Generalversamnd 'ing d. Ung. Geol. Gesellschaft aui

9. Feber 1938,
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Mélyen tisztelt Közgylés! Mikor, engem érvén a megtisztel-
tetés, hogy 1937 május 14-én a jobbik létbe költözött szeretett tag-
tarsunk, kartársunk és barátunk, kisbotskói és konyhai Maros
Imre m. kir. fgeológus emlékét közgylésünk elé állítsam, lelki

szemeim elé híva az kedves alakját, az életnek és az elmúlásnak,
az élet értelmének és értelmetlenségének, a fénynek és az árnynak
ez az örök antifoniája csendült át lelkemen. S úgy éreztem, hogy
ekkor Maros Imre lelke sugallt, hiszen az Ö élete ennek az anti

foniának szinte epikai tartalmául kínálkozik.

Kiváló felkészültség élesen látó geológus, sokoldalú, egyete-

mes kultúrájú lélek. Hatalmas nyelvtudása, megnyer egyénisége
szinte predesztinálták, hogy ott haladjon a magyar tudományos
élet élsorában. Az alig 32 éves ifjút életének legszebb vi-

rágzásában, mikor talán a legdúsabb termést hozhatta volna ez a

sokatigér élet, már a harctér vérgzös forgatagába löki a sors, azt

a Maros Imrét, ki úgy szerette az életet és aki eltt szent volt a,z

élete a legparányibb tarka pillének vagy virágnak. Mikor töretlen

testtel és lélekkel kerülve ki a gyilkos viharból újra munkába fog,

csakhamar nélkülözhetetlenné válik a magyar geológiai élet számá-
ra nagy nyelvismerete és enciklopédikus tudása, vállára ne-

hezedik a Földtani Intézet hatalmas könyvtárának vezetése s csak-

nem az egész geológiai ásványtani, kzettani slénytani és talaj-

tani szakirodalom idegennyelv tolmácsának terhe, mely csaknem
minden idejét leköti. Ezzel pályája a, másokért való munka rögös
útjára tér, mely útra oly ritkán hull babér.

55 éves volt, ekkor még izmos erben jár a férfiélet, mi-

kor titokzatos, bujkáló kór támadja meg. Rohamosan hullanak el

parányi munkásai élete drága nedvének: a vér piros sejtjei. S a

függöny leszalad, a dráma — a felvonás közepén — végetér.

Maros Imre ders lélekkel tudott járni az élet rögös útján,

melyre ha néha-néha árnyékot vetett egy-egy átvonuló szürke fel-

h, mindég át tudott menni az élet naposabb oldalára. Mvésze
és rajongója az életnek, melynek mindenütt meglátta és mohó lé-

lekkel itta fel szépségeit. Szemébl egy kontemplativ bölcs élet-

szemlélete tekintett a tüleked világba. Rajongott a természetért,

a virágokért, s kint a természet szabad ölén hosszan el tudott gyö-

nyörködni Isten legparányibb lényének csöppnyi életében. Maga
nem zenélt, de rajongott a zenéért, s minden mvészetért. Becsülte

a barátságot és meleg szívvel tudott szeretni: hisz a mvészetet, a

szépséget, a szeretetet és a jóságot egyazon örök forrás emanálja.

Természetszeretete hajtja a botanika felé is, melynek lelkes barát-

ja volt. Több volt mint amatr növénykedvel. Pompás növényis-

meretével sokszor ejtette csodálatba azokat, akik t Isten szabad

ege alá kisérték. Különös érdekldéssel fordult a kaktuszfélék, e vi-

dámkülsej, ezerarcú növények felé. A Magyar Kaktusztenyész-

tk Egyesületének elnöke volt. Távoli világrészekbl is hozat egy-

egy ritka fajtát s legnagyobb örömét lelte abban, ha egy-egy ilyen
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ritka fajt sikerült meghonosítania. Szinte szimbólumot látok eb-

ben a kedves, bohém virágban, mely a Szahara homokján is meg-
találja a maga életének örömét s a sivatagok tikkasztó légköré-

bl is ki tudja csikarni a maga éltet nedvességét, ott is kibontja a

életének mvészi értékét, pompás piros virágait.

Vakációiban Balaton menti tuszkulánumába vonul családjával,

hallgatja a fehér habok és kék hullámok zenéjét, a természet örök,

fenséges ritmusát.

Hármán ikusan és szerényen élte életét. Úgy élt, hogy nem
foglalt el másoktól helyet, s csak most, hogy eltávozott, látjuk mily
nagy az r, melyet hátrahagyott.

Kisérjük nyomon ezt a nemes életet és adjuk át a szót a kró-

nikásnak.

Konyhai é-. kisbotskói Maros Imre 1882. jan. 12-én régi budai
családból született. Természet iránti szeretete már kora gyermekko-
rában felébredt, s az iskolai szünidk alatt szeretettel kertészkedett

a szüli ház kertjében, növények hajtásával, ojtásával, nemesíté-

sekkel kísérletezett. A növényvilág iránti vonzalma azután végig-

kíséri egész életén. Már a szüli házban és a nagyszüli házban
gyermekkorában sajátítja el tökéletesen a német és a francia nyel-

vet. 1900-ban érettségizik a II. kér. reálban, majd a Budapesti E-
gyetem bölcsészettani fakultására iratkozik be. Ekkor fog csak
hozzá az angol nyelv elsajátításához s jellemz bámulatos nyelv-

készségéin. hogy csak egy fél esztendeig vesz angol nyelvórákat s

az angol nyelvben máris anyira halad, hogy önmagát képezheti

tovább. Mikor késbb északi útján angolokkal találkozik, azon ta-

nakodnak angol ismersei hogy vájjon a cambridgei, vagy oxfordi
tájszólást beszéli e. 1906-ban középiskolai természetrajz tanári okle-

velet szerez, de már elzleg, 1904-ben a m. kir. József Megyetem
ásvány-földtani tanszékéhez kerül tanársegédnek, dr. Sch a f.ár-
zik Ferenc professzor mellé, e kiváló geológiai mesteriskolába,
mely egy egész kiváló magyar geológus generációra üti rá a maga
bélyegéi. Idsebb Lóczy Lajos avatott szeme felismerte a m-
egyetemi ásvány-földtani tanszék fiatal tanársegédjében a benne
rejl értékeket s 1909-ben a m. kir. Földtani Intézethez hívja meg.
1910-ben már Lóczy Lajossá 1 Stockholmba utazik s a Nemzet-
közi Geológiai Kongresszus XI. ülésszakán vesz részt. Ekkor kirán-
dul a Spitzbergákra is, mely útjáról a Magyarhoni Földtani Tár-
sulat ülésén be is számol.

ö kalauzolja az ezidtájt nálunk járt kiváló sarkkutatót,
Se ha ki e tont ,aki eltt szintén nem maradhattak rejtve Ma-
ros Imre kiváló képességei s komolyan tárgyal a fiatal tudóssal,
hogy mint az expedíció geológusa kisérje el t kósziii, s mint ki-
derült, sajnos utolsó sarki útjára. Talán a sors akarta úgy, hogy
Maros Imre még a mienk maradjon, s ne ragadja ott a fehér
halál a sarkvidék végtelen jégmezin.

1913-ban a m. kir. földtani Intézet olaszországi tanulmányút-
ján vesz részt. 1912 és 1914 közt a Földtani Intézet felvételein mint
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;i bihari felvételi osztály beosztott tagja dolgozik és közben a Kár-
pátokban, Nyitramegyében végez elkészít felvételeket. Itt a Kár
páti hegyek alján ismerkedik meg élettársával, Csatai Csatay Er-

zsikével. Ezekhez az idkhöz személyes emlékek fznek. Édesapám-
mal, mint kis diákgyerek, 19] 2-ben Bajmócon töltöttük a nyarat, s

még élénken él emlékemben a bajmócfürdi öreg fasor, kirándulá-

sunk a íNyitra forrásához, fürge pisztrángoktól hemzseg kristály-

tiszta vizéhez, az a szép bajmóci nyár, mikor a két szeret szív

egymásra talált. 1915-ben vezeti késbb oltárhoz Csatai Csatay Er-

zsébetet, s e boldog házasságukból született Gábor és Éva gyerme-
kük, kiket mindig oly szeret apai büszkeséggel emlegetett.

1914 tavaszán haditengerészetünk kis hadihajójának, a Najád-
nak fedélzetén látjuk Maros Imrét a II. Adria expedíció tagja-

ként, mely expedíció a Quarnero és az Adria oceánografiáját ku-

tatja. A háború Maros Imrét is magával sodorja. 42 hónapot
tölt a frontokon a 4. honvéd lovastzérezrednél, s vitézségével meg-
szerzi a bronz és ezüst signum laudist, 3 hónapot tölt a bécsi hadi-

geológiai kurzuson, majd az összeomlás után, mint százados szerel

le. Hazaérkezése után elbb agrogeológiai kutatásokat végez B a 1-

1 e n e g g e r Róberttel, majd a Balatontól délre, Somogy vár-

megyében kap felvételi területet, ahol több nyáron, 1928-ig dolgo-

zott. 1930-ban Rakusz Gyulával a Villányi hegységben, 1931-

ben Pávai Vájná Ferenccel a tétényi plató környékén vesz

még részt az intézet felvételi munkájában. Vezeti az Intézet

Könyvtárát, s végzi a földtani intézeti kiadványok idegennyelv
szerkesztésének s nagyrészt fordításának terhes, s nemcsak nagy
nyelvtudást, hanem sokoldalú szaktudást is igényl munkáját.

Els tudományos dolgozatai még megyetemi tanársegéd ko-

rában jelennek meg. 1908-ban bocsátják közre Seb r éter Zol-
tánnal a Megyetemi Ásvány-földtani Intézet egyik sokszorosí-

tott kirándulási vezetjét. Geológiai Kirándulás a Csíki hegyekbe
és a Tétényi platóra címmel, mely e változatos felépítés terület

földtani megismerésére vágyók biztos kalauza lehet. Ugyanabban
az évben Pyrit Déváról címen ásványtani dolgozata jelenik meg a

Földtani Közlönyben, melyben a dévai rézbányából intézetének

gyjteményébe került andeziteken fellép ásványok sorát vizsgálja,

s a lapdús Piriteken pontos kristálytani méréseket végezve 12 for-

ma indexét közli. 1910 ben az xíttör els Nemzetközi Talajtani Ér-

tekezlet Munkálatainak tudományos szerkesztését végzi G ü 1 1 V i 1-

mossal. 1912. évben megjelent els felvételi jelentésében beszá-

mol arról a gazdag eredménnyel járt gyjt munkáról, melynek
folyamán különösen a Révi kröspart jura sorozatának faunáját
gyjti be. Áldozhatott itt kedvenc tudományának a botanikának is,

midn a m. kir. Földtani Intézet gyjteményét a Révkörnyéki szar-

mata gazdag fitopaleontológiai anyagával gazdagította. Az 1920—
23 év közti felvételek eredményeit az akkori szkös nyomdaviszo-
nyok miatt összevontan közli „A Déli Balatonpart egy részének

agrogeológiai viszonyai” cím értekezésében, s e terület felvételé-
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nek folytatásáról számol be következ évi jelentése a Földtani In-

tézet Évi jelentéseinek 1924. évi kötetében s az 1925—2S évi kötet-

ben Geológiai és a<grogeológiai jegyzetek Somogyvármegyébl cí,míi

munkája. Ezt a somogyi dombságot kövületszegény, st többnyire

kövületnélkiili pannon-levantei agyag-homok építi fel, részben lösz-

szel és futóhomokkal lefedve. Valóban nem olyan terület ez, mely
a tudós tollát írásra izgatná, s Maros Imre e látszólag sivár té-

mából is aprólékos ötvösmveket farag. E jelentésekbl

csillan ki legélénkebb fénnyel az elhivatott természetim tató élesen

látó szeme s a problémákat felvetni és következtetni tudó sokolda-

lú szelleme. Aprólékosan megfigyel éles szemének minden homok-
szem, minden barázda külön igzat stúdiumot jelent és geológiai

történéseket mesél. A pontikum mélységviszonyai, a fáciesövek el-

tolódása, a löszhullás ideji steppeklima visszaíitésekkel való kiala-

kulása a pliocén nedvesebb éghajlatából, a löszidszak klímaválto-

zásai, és abszolút idtartama, területének tektonikája, a patakrend-
szerekkel való összefüggés és a mélyebb fáciesek magasabb fekvé-
se alapján, a jelenkori kéregmozgások nyomozása a fiatal löszter-

raszok képzdése s az erózió hevessége, illetve lanyhasága alapján;
A völgyi lösz keletkezése és diagenezise, a talajtípusok és talaj-

szelvények kialakulása s egy sereg más geológiai agrogeológiai és

morfológia probléma patakzik el e jelentésekben a Szerz tollából

s nyer mindig ötletes megoldást. Valósággal szenvedéllyel bán.vász-

kodik témájában, hogy nem maradt c valami probléma elrejtve és

megoldatlanul E dolgozatok a pontos megfigyelésnek, s az igazi

természettudományos szellem oknyomozó kutatásnak mindig min-
taképei lehetnek.

Közben 1922-ben a Hidrológiai közlöny II. kötetében a trcn-

oséni vízvezeték forrásának hidrológiáját ismerteti a lehullott csa-

padék és a forrás vízhozamának számszer összefüggésére mutatva
rá. A magyar Kir. Földtani Intézet 1929-32.évi kötetében lát nap-
világot Pávai Vájná Ferenccel együtt írt tanulmánya Síi

meg és Ukk községek vízellátásáról, melyben részletesen ismertetik

a terület földtani felépítését, a pannon és a mezozoikum hidrológi-

áját, Maros Imre bukógát segítségével megméri a tekintetbe

jöv vizek mennyiségét s ötletes megoldást talál az Ukktól nyu-

gatra a pannon kavicsból termelhet vizeknek a fogyasztási terü-

letre való felnyomására, mikor az egyik üzemen kívül álló vízima-

lomban lev Bánki turbinát javasolja erre a célra felhasználni,

számításai szerint a rendelkezésre álló vízi energiát e célra kielé-

gítnek találva.

1935-ben jelenik meg Földtani megfigyelések a Székesfvárosi
vízmvek bvítési munkálatainál c. értekezése. Megállapítja itt,

hogy a dunai alagutak miocén agyagja nem húzódik át a jobb

partra, a du navet nem a jobbparton halad, hnem kelet felé toló-

dik, s ha a thermális vonalon feltör hévvizeket az alföld fell

származtatjuk, a Pünkösd Fürd általa véleményezett artézi kútjá-
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bán a vet kelet felé tolódása miatt mar a karsztvíznek kell túl-

sályra jutni, amit a fúrás vizének több mint 100 ín-en állandó h-
foka igazolt is. A vízmvek kútjában észlelt miocén lnmachellát

nem élettani optimum tanújának, hanem ellenkezleg, a vulkáni

tufahullás folytán keletkezett tömegtemetnek tekinti. E tömegka-

tasztrófa következtében kövület nélküliek a sliragyagra települ

ottani riolittufák.

A in. kir. földtani intézet egész sorát rzi M áros Imre min-

taszer szakérti jelentéseinek, melyek magánérdekeket érintve,

természetesen általában nem jelenhettek meg nyomtatásban.

A legtöbbet nyom mindezeken kívül Maros Imre tudomá-
nyos hagyatékának mérlegén annak a többszáz cikknek több ezer

oldalra rúgó idegennyelv fordítása, mely fordításokkal magyar
kultúrmissziót teljesített, a magyar természettudományos kultúra
termékeinek biztosítva utat a nagyvilágba.

Idegen nyelvbl magyarra való fordításai közül mint a leg-

nagyobbat B a t h e r 300 oldalas tüskebr monográfiáját említem
meg, mely az idsebb L ócz y Lajos által szerkesztett Balatoni
monográfia 1. kötetében jelent meg.

Értékes kiegészítése Maros Imre Tudományos munkássá-
gának népszersít munkája. Elsrend didaktikával, színes ela-
dásokban kedveltette meg a geológiát a Szabad Egyetem hallgató-

ival. melynek kedvelt eladója volt.

Hallgatóit a geológiai megfigyelésbe kint a terepen is számos
kiránduláson vezette be. Kitn eladó és szónok. Még mindig em-
lékezetes remekbe készült rögtönzött beszéde, mellyel a nemzetközi
talajtani értekezlet kirándulása alkalmával Debrecenben V a n.

Bahren holland professzor gyújtó irredenta beszédére válaszolt.

Társulatunknak 1906 óta lelkes és munkás tagja, 1913—16-ig másod-
titkára, a legutóbbi 10 esztendben a pénztárvizsgáló bizottság tag-

ja s a Földtani Közlöny németnyelv fordítója.

Mélyen tisztelt Közgylés! íme az Ember! A tudós, a jó és

széplelk ember. S mondhatnám: ime az Élet; a folytatásos regény,

melynek itt sohasines folytatása, s melynek ott túl kell keresnünk
megoldását és igazi értelmét. Ha elfogná lelkünket a kétség sötét-

sége, melyet fölénk borít a veszteség okozta fájdalom, nézzünk ke-

resztül ezen a sötéten a mi szeretett barátunk szemével, s úgy néz-

zünk a sírra, mely Öt tlünk eltakarja; kicsiny halmára az t
féltve rz anyaföldnek, melynek oly szeretettel bogozta titkait.

Hisz ajtónkon már a tavasz kopogtat, s Maros Imre sírján nem-
sokára kinyílnak a virágok, az kedves virágai. Felette nemsoká-

ra kék lesz az ég, s túl a végtelen kékségeken az lelke a mindig
szomjazott szépség, jóság és igazság örök forrásánál sütkérezik.

Az anyaföld hantja, a kibomlú virág és a kék ég közé mint
valami allegorikus! vízió kívánkozik a lebeg pacsirta képe, a ta r

vaszban felszabadult dalával . . . Ma ros I m re lelke tán, — vagy
csak a természet egy vándor kis dalnoka meséli el, mint régen, el
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pihent Öreg barátjának aprócska bánatát, örömét, vagy táján

szerelmét; . . . s egy pillanatra mintha ellebbenne a fátyol a vég

%et misztikus logikája ell, melyet az önz emberi fájdalom kön.v-

nyes fátyola eltakar.

Mélyen tisztelt közgylés!

Maros Imre nem hagyott minket örökség nélkül, de nem
is ment el tlünk üres kézzel. Elvitte tlünk a legnagyobb kincset,

amit távozó lélek átvihet magával oda túlnan a tévékén, mindnyá-
junk igaz szeretetét. Emlékét a Földtani Társulat, mindnyájan ba-

rátai, örökké rizni fogjuk, mert örök, meleg baráti otthont kajoott

ez az emlék a szivünkben..
* * #

Am 14. V. 1937. starb Imre Maros v. Kisbotskó und
Konyha, kgl. ung. Chelgeologe, seit 1 906 cin wertvolles und
treues Mitglied dér Ungarisohen Geologischen Gesellschaft. Imre
v. Maros war in den Jahren 1913- -1916 Vizesekíetar unserer Ge-
sellschaft und einer dér Schriftlelter dér „Geologischen Mitteilun-

gen”. In den letzten 10 Jahren sind die deutschen Artikel unserer
Mitteilungen von ihm iibersetzt worden.

Er wurde am 12. I. 1882. geboren. Die Lehramtsprüfung legte

er an dér Universitat Budapest im Jahre 1906 ab, in den Jahren
1904—1909 wirkte er als Assistént am Min-eralog'isch-Geologischen

Institut dér Teclmischen Hochschule bei Professor Dr. Franz
Schafarzik. lm Jahre 1909 wurde er zum Geologen ernannt
an dér kgl. Ung. Geologischen Anstalt. Er führte seine geologi-

schen Aufnahmearbeiten im Bihar-Gebirge, in den westlichen

Kárpátén und in Transdanubien aus. 1. v. Maros begann seine

fachliterarische TatigkeU mit mineralogi'schen Arbeiten, spater

befasste er sicli hauptsáchlich mit agrogeologischen und hydrolo-

gischen Fragen. Als ausserordentliches Spráchtalent war er beru-

fener Interpretator ungarischer Facharbeiten in fremden Spra-

chen. Das Andenken seines liebenswürdigen Wesens wird in dér

Ungarischen Geologischen Gesellschaft immer bewahrt!
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1. (dr. Seb rét er Zoltánnal) Geológiai kirándulás a Csíki hegyek-
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(mit dr. Zoltán Schréter.) Geologischej* Ausflug in die Csiker
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2. Pyrit Déváról. Földtani Közlöny XXXVIII. kot. 3— 4. fz. 189. old.

1908. —
Pyrit von Déva. Földtani Közlöny Bd. XXXVHL Heft 3—4. pag.

230. 1908.
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flir 1917—1924. pag. 159.
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Geologische und agrogeologische Notizen mis d. Komitat Somogy.
Jahresberiehte dér Kön. Ung. Geol. Anstalt iber die Jahre 1925

—

1928. pag. 161.

8. (Pávai \ aj na Ferenccel) Sümeg és Ukk községek vízellátása

A AI . Kir. Földtani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl.
479. old.

(mit dr. I ranz v. Pávai Vájná) Die Wasserversorgung dér
Ortschaft 1 kk. (Resumé). Jahresberiehte dm* Kön. Ung. Geol.
Anstalt über die Jahre 1929—1932. pag. 494.

9. földtani megfigyelések a Székesfvárosi Vízmvek bvítési munká-
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Geologische Beobachtungen gelegentlieh dér Frweiterungsarbeiten
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1 öbbszáz szakmunka fordítása idegen nyelvekre' és idegen nyelvekbl.
Ubersetzung mehrere hunderte dér Fachabhandlungen auf frenide

Spraehen und aus fremde Sprachen.
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REICHERT RÓBERT EMLÉKEZETE.

Irta: Pcipp Ferenc*

ERINNERUNG AN R. REICHERT.

Von Franz Papp**

A földön a kezdet és a vég, a születés és halál egymás nyo-

mában járnak, így van ez a tehetetlennek látszó anyag esetében:

ásványok, kzetek keletkeznek és elmúlnak, ezt a törvényt látni ér-

vényesülni az élk világában: rügyek fakadnak, levelek hullanak;

emberek jönnek, küzdenek és távoznak. Most is errl lesz szó,

Reichert Róbert életérl, akinek egyetemi végzettségét köve-

t rövid 16 éves pályafutása szorosan összefüggött ez alatt az id
alatt a magyar kzettan és ásványtan, valamint a Magyarhoni

Földtani Társulat történetével.

1901-ben született Budapesten; édesatyja Reichert Rezs, Se-

gesvárnál való régi szász család ivadéka, a megtestesült pontosság,

jóság és der, édesanyja Krebs Karolin, a gondosság és az aggódó
szeretet megszemélyesítje, e tulajdonságok zavartalan fogamz-

hajttak meg és fejldhettek tovább benne a század eleji nyugodt,

boldog-béke idben. Középiskolai tanulmányait a Baycsai -utcai

gimnáziumba^ végezte mindvégig jelesen, ott is érettségizett 1919-

ben kitüntetéssel. A Pázmány Péter Tudomány Egyetem természet

rajz-vegytan szakos hallgatója, volt, ahol szorgalmával és tudásá-

val évfolyamának legelsje lett, egyéniségének szeretetreméltóságá-

val mindenki szeretettét érdemelte ki. 1924 májusban a középiskolai

tanári oklevelet nyerte el, 1925 júniusban pedig a bölcsész dok-

tori szigorlatot tette le kitüntetéssel. 1935 áprilisában az egyetemi
magántanári képesítést szerezte meg.

1924 február 1-tl június 1-ig megbízott tanársegéd, 1924 jú-

nius 1-tl 1930 október 1-ig tanársegéd, attól kezdve haláláig ad-

junktus volt a Pázmány Péter Tudomány Egyetem ásvány- és k-
zettani intézetében. 1932-tl kezdve az Angolkisasszonyok Polgári
Tanítóképz Fiskolájának eladó és vizsgáztató tanára lett 1928-

ban belföldi kutató ösztöndíjat kapott, 1930—31. tanévben külföldre
szóló állami ösztöndíjjal Berlinben kristály fizikai vizsgálatokat

* Eladta a M. Földt. Társulat 1938. február 9-én tartott közgy-
lésén.

*'* Aus dér Generalversammlung d. Ung. Geol. Gesellsohaft am
9. Fober 1938.
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végzett. 1933—34-ben külföldi utazási ösztöndíjat kapott. 1936-ban

a Tolna-Baranya megyei gránit vidék tanulmányozására kapott
állami kutató ösztöndíjat.

Az gazdag és sokoldalú tevékenységének egyik legsikerül-

tebb színtere az oktatás volt. Az személyében párosult a tudás és

a kitn eladókészség. Magyarázatai minden kétséget eloszlató

határozottsággal hangzottak el, világosak és élénkek voltak.

A Tudomány Egyetemen kristálytani-, ásványhatározói- és

kzettani-gyakorlatokat tartott; magántanári eladásain Magyaror-
szág eruptív kzeteit vidékek szerint tárgyalta. 1932 szétl kezd-

ve az Angolkisasszonyok Polgári Tanárképz Fiskolájának is el-
adó tanára lett. ahol az oktatói képessége a legteljesebb mérték-

ben érvényesült. Szigora ellenére hallgatói eladásai alapján meg-
szerették az ásványtant és kzettant.

A természettudományokkal foglalkozó szakemberek szempont-
jából rendkívül becsesek az utazások; ennek fontosságát átlátva

épen ezért megragadott minden alkalmat, hogy látókörét szélesítse,

tapasztalatait gazdagítsa. Középhegységeink mindegyikét több íz-

ben felkereste, különösen eredményesek voltak Salgótarján környé-

kén, a Mátrában, Börzsönyi hegységben, a Balaton mentén és a

Baranya megyei gránit területen megtett útjai, az itt végzett meg-
figyeléseinek, gyjtésének eredményeit értekezései rzik meg ma-
radandóan. Értékesek azonban külföldi utazásai is: 1924-ben járt

elször Németországban, ekkor eljutott Helgolandig, 1925-ben a Tri-

est feletti karsztot, Északot aszország tavainak nevezetességeit,

majd Svájc (Gornergrad, Kleiner-Scheideg, Rigi, Achsen-Strasse,

Gotthard massivum) legnevezetesebb kzetelfordulásait tekinti

meg, 1931-ben a Cseh-Szász Érchegységben (Radauthal, Fletzmaul,

Meissen, Plauen) gyjt, 1934-ben Bártfa, Lcse környékén keresi

fel a fontosabb bánya helyeket ugyanabban az évben München,
iXiirnberg, Mainz, Bohn, Köln, Berlin nagyobb gyjteményeit és

egyetemi intézeteit nézi meg. Utazásai nem a szórakozás, a, pihenés

alkalmai voltak; sok szép ásványt és kzetet gyjtött, állandóan

figyelt, jegyzett és részletesen beszámolt tapasztalatairól.

A kitüntetést sohasem kereste, st kerülte; érte mentek, t
kérlelték, hogy fogadja el, vállalja el azokat. A már említett meg-
bízatásokon. tisztségeken kívül több egyesületben igen megbecsül-

ték, így a K. M. Természettudományi Társulat választmányi tagja,

a Ivath. Fiskolai Hallgatók Szövetségének tiszteleti tagja., az A-
quinói Szent Tamás Társaság rendes tagja, a Kis Akadémia rendes

tagja, a Collégium Hungaricum Szövetség Berlini Csoport elnöke,

a Katholikus Tanügyi Tanács Fiskolai Szakosztályának tagja, a

Regnum Marianum Egyetemi Hallgató Szövetségének els elnöke
volt.

Tudományos munkásságát a Földtani Közlönyben megjelent
ásványtani tárgyú értekezésével kezdte. „Laumontit a nadapi gróf

Cziráky-féle bányából” c. közleménye késbbi munkásságának jel-

lemvonásait híven tükrözteti már vissza. A laumontit alaktani le-
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írását teljessé teszi n mikroszkóp] vizsgálat és ('lenizése. Ez utóbbi

alapján felállítja képletét és megállapítja, hogy a nada|pi laumontit
leonhardittá alakult át. A laumontit, illetve leonhardittá átalakuló

változata Na,dapról eddig ismeretlen volt és az országban is ez az

els elfordulása.

Öröm volt számára mindig a munka, de különösen örült, mi-
kor egyik legkedvesebb területérl, a Balaton vidékérl: a Bada-
csonyról való aragonitot kapta feldolgozásra. Az t jellemz pon-

tossággal l kristályt válogatott ki és azokon 37 formát határozott

meg, melyek közül 7 az aragonitra vonatkozólag új volt. Megfigye-
léseibl tudjuk, hogy t, illetve vés alakú igen változatos kristá-

lyok kerültek el. A vés alakúak, a, gyakoriabbak és vagy az a tón

gely irányában hosszabbak, vagy a (110) zónatengely szerint meg-
nyúltak; mind a két változat több egyén ikerösszenövése, a b ten-

gely végein egymástól eltér alakok jelennek meg. Megállapítja a

keletkezés sorrendjét ((szerint két kaiéit generáció közti idközben
jött létre. A hazai irodalomban az elsk egyike, aki a kristályszer-

kezeti felépítés és az atomok elhelyezkedése között szoros összefüg-

gésre utal. Összehasonlítja gondos részletességgel az ehhez hasonló

hazai aragonit lelhelyek formáival, a Badacsony-ról eddig nem
volt ismeretes aragonit. 1931-ben hézagpótló gyakorlati szempont-

ból is nélkülözhetetlen „Ásványhatározó” egyik fejezetét írta meg. A
200 oldalas könyvbl 100 oldal az gondos munkája. Hasonló tár-

gyú régebben megjelent igen érdekes magyar ásványhatározóval

egybe vetve a megfelel részt, kétségtelen elrehaladást jelent az

munkája. Az újabb vizsgálatok eredményeinek közlésén kívül az

egyes ásványoknál kiemeli a fizikai tulajdonságok közül azokat,

amiket régebben nem méltattak oly nagy figyelemre, közli a szí-

nezdés, optikai tulajdonságok legjellemzbb adatait, az összetétel-

ben résztvev fontos alkatrészek különválasztásnak egyszer mód-
jait, továbbá a, kristály uralkodó alakját, az elfordulás módját és

az ásvány magyar nevét — ez a 100 oldal is virrasztóit éjszakák,

pihenéstl megvont kemény órák munkájának eredménye, mely
még hosszú ideig túléli szerzjét.

Röviddel utóbb kelt népszer ásványtani cikke jelenik meg a

Természettudományi Közlönyben a gyémántról. „A gyémánt ke-

ménysége” c. közleménye messze kiválik az átlagos népszer cikkek
közül. A legújabb vizsgálatok adatai alapján hangsúlyozza, hogy
mint az ásványok minden fizikai tulajdonsága, úgy a keménység
is a kristáh szerkezettel függ össze: miután a gyémánt térrácsa

bármely vidékrl származzék is mindig tetraéderes, így a kemény-
sége is ugyanaz, az azonos összetétel grafitot pedig, miután a tér-

rácsa hatszöges, egészen más fizikai tulajdonság jellemzi és

így a keménysége is más. „A mesterséges gyémánt” c. cikkében
mindvégig lebilincsel módon vezeti végig az olvasót a századok
óta megújuló kísérletek eredményei között és megállapítja, hogy a
gyémánt mesterséges elállítása ma még meg nem oldott feladat.
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Ismeretterjeszt cikke az, amely a Természettudományi Közlöny
Pótfüzetében jelent meg „Újdonságok a magyar ásvány vi lygba.n”

címen.

A hazáját szeret ásványkutató büszkesége sugárzik ki ak-

kor, mikor kiemeli, hogy a múlt század második felében mennyi
új magyar ásványt írtak le és ezt mint gazdag örökséget tekinti.

Hiány nélkül felsorolja a felfedezett magyar ásványokat és az

újabban felfedezett ásványlelhelyeket, minden sorából az ásvá-
nyok iránti szeretet tnik ki. Egyéniségére jellemzk a befejez so-

rok : . Felsoroltuk a közel múlt idk ásványtani kutatásainak
néhány értékes eredményét. Kérdezhetné valaki: van-e ezeknek
gyakorlati jelentsége is ? Nincsen, ha a föld kincsei közül csak
azokat tekintjük értékeknek, melyek a világpiacon jól értékesíthe-
t nyersanyagok. Van, ha tudatában vagyunk, hogy a tudomány
nem a mának dolgozik. Minden új jelenség, új megfigyelés 1—

1

szemet illeszt a természettudományok láncolatába. Új és régi ada-
tok egybevetése új meglátásokhoz, új következtetésekhez segítenek.
Mélyebbé válnak ismereteink a föld képzdményeit illetleg. Az
ásványi anyagok, ércek keletkezésérl, átalakulásáról általában az
anyag mibenlétérl alkotott fogalmaink a valóságot jobban meg-
közelítik. A természettudományok törekvése a jelenségek távolabbi
okajnak kifürkészése. Az új eredmények pillérein nyugszanak a
még újabb elgondolások és elméletek merész ívei.”

1932. május 23-án mutatta be Mauritz Béla professor a Magyar
Tudományos Akadémia III. osztályának ülésén a sajóházai és rozs-

nyci szfaleritrl szóló dolgozatát. E tanulmányban teljességében
bontakozik ki az éles szem, lelkiismeretes megfigyel körültekin-

tése és pontossága. Ásványtani szempontból ez a terület a legjob-

ban ismertek egyike; Schafarzik Ferenc Zimányi Károly, Melczer,

Zsivny Viktor. Vendl Mária 1932-ig ismételten leírták e terület ás-

ványait; egyesíti a részlet vizsgálatokat, nem elégedik meg csak

alaktani adatok közlésével, hanem kiterjeszti figyelmét a chemiai

összetételre is. Az addig megfigyelt 4 formán kívül még 8 alak

jelenlétét állapítja, meg, melyek közül 1 a szfaleritra nézve új. Az
(111) szerinti ikrek kifejldését is megfigyelte. A görbült lapú del-

toid 24 (h 1 1) formák pontosabb meghatározását is megkísérelte s

így az egyszer index formákon kívül (311) és (211) vicinális for-

mák jelenlétét is feltételezte. Mintegy 145 mérés eredményét közöl-

te e dolgozatában. Hasonló részletességgel írta le a rozsnyói Szad-

lovsky bányából elkerült szfalerit kristályokat; itt 6 alak jelenlé-

tét állapítja meg. Összehasonlítva a sajóházai és rozsnyói szfale-

ritokat kiemeli, hogy mind a két helyen a (110) uralkodik, a sajó-

házai szfaleritokon a görbült (h 1 1) a gyakoribb, a rozsnyóiaknál

viszont a (h k 0). A sajóházai és rozsnyói szfaleritokról megállapí-

totta, hogy azok miután dodekaéderek kifejldések, genetikailag

az. ifjabb típushoz tartoznak; szemben a szulfidos Pb—Zn érctele-
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pekkel, mint amilyenek Nagybánya, Felsbánya, Nagytanul, Rodna,

Kapnikbánya, Selmecbánya idsebb szfaleritjai.

Ásványtani munkái közül van egy — amelyen az összesek kö-

zül a legtöbbet dolgozott — befejezetlen, ez a NaNO a
kristály-szer-

kezetérl szóló nagy tanulmány. Berlini ösztöndíjas éve alatti mun-
ka ez, melyben 1000-t jóval meghaladó számítás sorozat alapján

igyekezett tisztázni a kérdést, de az, amint azt ottani munka
társai is megállapították utólag, megoldhatatlan volt; ugyanazzal

az ervel, fáradsággal más, hálásabb tárggyal foglalkozva életé-

nek egyik legszebb munkája született volna meg, — így a páratlan

szorgalom, kitn matematikai készséget tanúsító vaskos kézirat-

köteg, életének egyik legértékesebb kiadatlan munkája.

A Magyar Tudományos Akadémia 1934 február 19-i ülésén a

Dunabogdány melletti Csódihegy ásványairól Erdélyi Jánossal

közös dolgozata került bemutatásra, 150 válogatott példányt meg-
vizsgálva kvarc, chabasit, fakolit. analeim, desiniu és kalcit kü-

lönböz kifejldés kristályait ismerte fel; ezek közül a zeolitok

és kalcit kötötte le figyelmét különös módon. A chabasit részletes

alaktani, optikai sajátságait határozta meg. Az elkerült phakolit-

hoz hasonló ásványról megállapította, hogy az a chabasitnak
egy különös változata. Az analeim és desmin tüzetes vizsgálatokon

alapuló alaktani és optikai adatait egybeveti és értelmezi Erdélyi

dr. elemzési adataival. Mélyre ható gonddal tanulmányozta a kü-

lönböz kifejldés mészpát kristályokat és 20 lap jelenlétét álla-

pította meg és a keletkezés egymásutánjára is következtetett. A ki-

fejldés alapján megkülönböztetett 5 változatot: u. m. vastag táb-

lás, vékony táblás, meredek romboéder és szkaleonéder, továbbá t-
vékony szkalenoéder alakú mészpá tokát. Eredeti ásványtani
értekezései közül talán a legkiválóbb az amit Mauritz tanár úr 20

éves egyetemi tanári mködése tiszteletére rendezett külön ülésen

adott el éls a Földtani Közlöny-ben jelent meg. Éltben a dolgozatá-
ban a csingervölgyi markazit, kékesteti kvarc, nagyinóczi amfi-
ból és biotit, valamint az eresztvényi phillipsit részletes és teljes

vizsgálatairól számol be. Ennek az 5 új ásványelfordulásnak
nemcsak h alaktani és optikai vizsgálati eredményeit közli, ha-
nem keletkezésük körülményeit is tisztázza. 1935-ben leírja a Diós-

jen határában lev Magoshegy és Csehvár andezit tufáinak ásvá-

nyain végzett kristálx tani megfigyeléseinek értékes eredményeit,
több mint 700 ásványt vizsgált meg; az augit kristályokon S, az

amfibolokon 8, a gránátokon 2 alak jelenlétét határozta meg mi-
közben a kombinációk gyakoriságára is tekintettel volt. Beható op-

tikai vizsgálatok egészítik ki ezt az ajaposi tanulmányt.

,,A csodálatos kristály” c. eladására — alig egy éve múlt,

hogy elhangzott itt e teremben, — még mindnyájan emlékezünk;
ünnep volt ez, mikor a 300 ft meghaladó hallgatóság eltt tett

hitvallást az ásványok iránti rajongó szeretetérl. Amennyire az

id rövidsége megengedte kiragadta a kristályokat jellemz ér-
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dekes fizikaji tulojdonságokat, köztük különösen kiemelte a kristá-

lyok piro- és piedzo-elektromos tulajdonságainak az élettel való

kapcsolatát és a fénytani törvényszerségeket.

Az elbb méltatott dolgozatai az ásványkutatót, a mineraló-

gus alakját igyekeznek az emlékezésben felidézni, mint ilyen a leg-

jobbjaink között van a helye; azonban ezenkívül igazi vérbeli pet-

rografus is volt, aki nemcsak a laboratóriumban, hanem kin a te-

repen is pontos térképezésével maradandó munkát végzett.

Els kzettani dolgozatai a Salgótarján környéki bazaltok

vizsgálatáról számolnak be. Tudnunk kell azt, hogy e vidéken már
elzén legjobb petrográfusaink dolgoztak és ennek ellenére ezek

az els kzettani munkái is nemcsak megegyeznek az elz mun-
kák eredményeivel, hanem kiegészítik azokat: így az vizsgálatai

derítették ki, hogy e bazaltokban szodalit, analcim, egirin, barkevi-

kitos amliból van, melyek mind kétségtelen tanubizonyítékai az

alkáli jellegnek. A már részletesen tanulmányozott elfordulásokon

kívül több eddig behatóbban meg nem vizsgáit hely kzetét írja le

részletesen, ilyenek: Pécsk, Kis Salgó, Somlyó, Kvár, Nagyk,
Hegyestet. Nagyerd, Szilvásk, Keresek tet. Ezenkívül Vezsekl
mellett a Zagyva mentén ara gon i tót talált egy telérben.

A tisztán alkáli jelleg bazaltokon kívül talált a földpát ba-

zaltokhoz való átmeneteket is, ilyen a Somlyó kzete, ennek alap-

anyagában nem mutatható ki kétségtelenül a nefelines üveg; a

Salgótarján környékén végzett kzettani vizsgálatainak legfbb
eredménye tehát a felsorolt éis itt még meg nem figyelt ásványok
felismerésén kívül az, hogy eddig még kzettani szempontból nem
tanulmányozott elrordulásokat írt le, hogy megállapította ezek-

nek a kzeteknek alkáli jellegét, mégis délfelé haladva a földpát

bazaltokhoz való átmeneteket találni, az megfigyelésé az, hogy
déli irányban a kovasav tartalom, az anorthit tartalom emelkedik
és a vas-, magnézium mennyiség csökken és a Balaton-menti
alkáli jelleg bazaltokhoz hasonló. A kzettan terén is nemcsak
tisztán tudományos irányban, hanem gyakorlati, ismeret-terjeszt

irányban is érdekes, világos közleményeket írt. 1929-ben Budapest
köveirl a Természettudományi Közlöny-ben megjelent cikke ösz-

szefoglalja a fvárosban használt fontosabb útkövez- és épít,
valamint díszköveket. Megelevenednek elttünk a kopott járdakö-

vek és a leírás, fényképek alapján felismerjük, hogy Mauthausen
gránitja, Salgótarján-, Balaton-menti bazaltok, a Visegrádi-, Bör-
zsönyihegységbe való andezitok, Kissebesi dácit a legelterjedteb-

bek, a szobrok, sírkövek talapzatai, a nagy épületek lábazatai is

bemutatkoznak: Meissen, Dél Tirol, Fichtel hegység, Konopischt,
Laurwik, a hazai nagy kfejtk közül Sóskút, Budakalász, Sütt,
Ruszkicza. 1930-ban megjelent , Kirándulóhelyeink kzettani érde-

kességei” c. közleményébl legyen szabad néhány sort idézni: „Ha
hazánk természeti szépségekkel bven megáldott vidékeit bejárjuk,

mindig valami különös gyönyörséget, lelki megnyugvást és él-

vezetet érzünk. Ez az érzés annál mélyebb, minél jobban ismerjük
az illet vidéket, A tájképi szépség élvezete sokkal öntudatosabb,
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ha a vidék felszíni kialakulásainak okaival tisztában vagyunk.”

E közleményekben az ország legkülönbözbb tájai felvonulnak, így:

a Pilis-, Budai-hegyek, a pécsi Tettye-forrás, a Blikk-hegység doli-

nái, a Torbágy-Sóskúti Nyakask, a Balaton-felvidék jellegzetes-

alakú bazalt hegyei, a szarvaski Várhegy kzsákokhoz hasonló

tliabáz telére, a Kékes piroxenandezit takarója, a Börzsönyi Nagy-
gallahegy ketts láva kúpja, a Csóványos derekában a várromra

emlékeztet andezit brecciái. így fejezi be : . . . „figyel szemmel

járva mindenütt akadhatunk olyan jelenségre, melynek alaposabb

megtekintése, megörökítése a rá vonatkozó magyarázat irodalmi

felkutatása hálás feladat. És minél többször tesszük ezt., annál több

kapcsolat fz majd az anyaföldhöz, melynek tudománya nem ke-

vésbbé vonzó az (élk világánál.” A mórágy vidéki gránitok pontos

ehémiai elemzése neki köszönhet. 14 alkatrészt határozott meg.
Az megállapítása,, hogy ott az ottani gránit igen bázisos, össze-

hasonlításai alapján tudjuk, hogy a bornholmi Knudsbakke i amid-
bl gránit és a plaueni szienit, illetve más beosztást véve alapul a

„normál gránitos” és a szienites magmák közé illeszthet. Ugyan-
itt egy melanokrát kiválást is megvizsgált, mely egy lamproszieni-
tes magma termékének tekintend. 1930-ban jelenik meg a Szandi'
hegy piroxénandezitjáról szóló tanulmánya. E dolgozatában már
kibontakozik teljes egészében kiváló kzetleíró készsége. A k-
zetet nem elszigetelten, hanem az elfordulás körülményeit is te-

kintetbevéve jellemzi, S ásványt és 14 alkatrészt határozott meg és

vizsgálatainak eredménye az a megállapítás, hogy a kzet augit
andezit, továbbá összehasonlítva a közeli kiömlésbeli kzetekkel
utal arra, hogy a Mátra eruptivumaihoz a leghasonlóbb. Kémiai
elemzése alapján a normáldioritos magma típushoz sorolja.

A Balaton egyik legkedvesebb vidéke volt, innen nem-
csak ásványtani, hanem -kzettani tárgyú dolgozata* is megjelent,
mely szinte magyarság szeretekére, hségére is világot vet. 1936-

ban a Szent-Györgyhegyrl írt ismeretterjeszt cikkét olvasva
szinte nem is hinnénk, hogy az, aki annyira a számok, a, pontosság
embere, olyan élénken elénk tudja idézni ennek a szép tájnak a

kialakulását. A szakember és az érdekld egyaránt élvezettel ol-

vassa a legújabb vizsgálatok eredményeinek alapján összeállított

közleményt. A dunántúli pannon tenger laza üledékeire szóródott

bazalttufa, erre ömlött az alkáli bazalt-láva. Látni tanít meg, tájat

megfigyelni, ugyanakkor azonban felhívja a figyelmet a kzet ap-

ró üregeiben meghúzódó szép ásványok: a zeolitok felismerésére.

Nem szklátókör specialista, hanem egyetemes mveltség és

emellett szívvel megáldott ember, jellemz rá e cikkének befejezé-

se is: „. . . A Szent-Györgyhegy oldalában a szllk szétszórt háza-
iban igaz magyar érzés emberek laknak. Szivükben a. hegy és

földjének szeretet él, arcukon a szol 1t érlel és mindent éltet
napsugár egészséges tüze ragyog, szemükben a messzirelátás mély-

sége és nyíltsága tükrözik. A Szent-Györgyhegy e vidék koronája.
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Ha egyszer bejártuk, nagyszerségéhez csodálatunk, lakóihoz sze-

retetünk örökre odafz . .

Különös, hogy legnagyobb kzettani munkája is kéziratban

maradt ránk. A Tolna megyei gránitok közel 300 helyét térképezte

és gyjtötte be s dolgozta fel olyan részletességgel, hogy az mint
értékes monográfia fogja gazdagítani irodalmunkat.

Gazdag tudományos munkásságának ez a számszer felsoro

lása még durva vonásokban sem rajzolja elénk az nemes egyéni-

ségét. Évente jelentek meg — mint láttuk — ásványtani- és kzet-
tani-tárgyú dolgozatai, melyek az id haladásának és az fejldé-

sének mérföldkövei. E munkák közös sajátsága, hogy teljesek. Nem
egy kis kiragadott részlet az, ami megragadta figyelmét, hanem
az alaktani sajátságok h leírásán kívül, a fizikai tulajdonságok,
a chemiai összetétel, az ásványtársulás, az elfordulási és keletke
zés körülményeire is mindenütt kitér, hogy ne elszigetelten ismer-
jük meg az illet ásványt, illetve kzetet, hanem úgy, ahogy a ter-

mészetben elfordul. Még van egy fontos jellemz bélyege az
munkáinak, az t. i., hogy minden adata, pontos, feltétlen megbízha-
tó. miután ez egyúttal minden munka értékének fokmérje is és

ebben elérte a legjobb fokot, azért vonul jóllehet alig volt alkal-

ma élni, dolgozni, mégis a hazai földtani kutatás legelsi közé.

Helyén való, ha tekintetbe vesszük, hogy milyen körülmé-
nyek között kezdte és végezte e szép és értékes munkát. Ismeretlen
név volt, akit csak a saját munkája pártfogolt és úgy küzdötte fel

magát az élre, hogy családjának megélhetését és becsületét növelje.

Dolgozott minden idben, ünnepeken, szünetek alkalmával, napsü-

téses vasárnapokon, mikor a polgár ember otthonában, társaság-

ban szórakozott, mért, elemzett, mikroszkopizált, olvasott; kés
éjjel, mikor más pihent virrasztóit és dolgozott . . . Emellett a

kedélye megmaradt a régi; mást a munka elcsigáz, fakul az arca,

sápadt lesz és elégedetlen, igazi cserkész volt, vidám és köteles-

ségét híven teljesít, mert nemcsak az értelmét, hanem a lelkét is

mvelte ás gondozta. Mélyen vallásos ember volt, aki azonban so

hasem vetett úgy keresztet!, hogy mást meglökött volna.

Az események változatos forgatagában figyelve az értékek

és az érvényesülés közötti összefüggést nem egyszer lehangoló ér-

zés foghat el. Kérdés vájjon ebben az esetben, ahol az értelem és a

lélek értékei oly szembetnk voltak, mi volt a helyzet? Tanuló ifjú

korában társai nemcsak elismerték, hanem szerették és egyhangúlag
választották meg vezetjükké. Az ifjúsági mozgalmakban elnök,

cserkésztiszt, cserkészftiszt, egyetemi hallgató korában a katholi-

kus fiskolai diákmozgalom vezetje, majd tiszteleti tagja. Az egye-

temen, mint évfolyamának legelsje, két helyrl is kapott tanárse-

gédi állás betöltésére felszólítást, mikor kitartott, elérte az ásvány-

és kzettani intézet tanársegédi állását, melyet legjobban szeretett

és mely egyéniségének is legjobban megfelelt. Az ösztöndíjas egye-

temi hallgatóik szövetségének létrehozásában igen nagy érdemei

vannak, a berlini csoport elnöke volt haláláig.
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Böckh Húgó felismerve kitn képzettségét és megbízhatósá-

gát a földtani felvételekbe is bekapcsolta és 1931-ben Tokaj Szerencs

környéki csoportba, osztotta be.

Nagy elfoglaltsága ellenére a Székesfvárosi Népmvelési

Bizottság munkásságában is részt vett; kirándulásokat vezetett Agg-

telekre, a Balaton mellé, a Budai hegyekbe, Visegrádi- és Börzsönyi

hegyekbe. Eladásokat tartott. Különösen örült, mikor a MÁV gép-

gyári munkásoknak adhatott el. ó u. i. a munkásokat szintén sze-

ret ember volt. Adni, segíteni, amitl általában idegenkedünk, az

egyik legszebb jellemvonása volt. Mikor 1935-ben megindult a

mozgalom, hogy közös ervel egy tehetséges, szerény tlünk távol-

lev vidékre való egyetemi hallgatót geológussá neveljünk,

önként vállalta annak a,z ásvány- és kzet meghatározásba való

bevezetését és anyagi helyzetének kis mértékben való javulásakor

jóllehet senki még célzást sem tett erre vonatkozólag, — felszó-

lítás nélkül anyagilag is támogatta ezt a törekvést.

Az említett sok életrészlet közül legyen szabad e helyen kitér-

nem a Földtani Társulat és személye közötti kapcsolatra is. A
Társulatnak 1921 óta volt tagja, 1924-tl kezdve 9 éven át másod-

titkára, 1931-tl kezdve elstitkára. Titkári mködését pontosság és

odaadás jellemzi. Mintegy 1G0 értekezést 2400 oldal terjedelemben

nézett át, javított oly alapossággal, hogy az szerkesztésében meg-

jelen Földtani Közlöny köteteit mindenkor a Társulat legjobb ki-

adványai közé fogják sorozni.

1932-ben titkári jelentésében így búcsúzott: ..... Rajtunk
múlik, hogy a magyar tudományos mozgalmak, hazánk kultúrájá-

nak eme drága virágai, melyeket seink jövbe vetett hite ültetett,

gondos keze nemzedékeken keresztül ápolt és nevelgetett a jelen

ostobaságának fagyában talán örökre el ne pusztuljanak. Erez-

zük át feladatunk jelentségét és sáfárkodásunk felelsségét, ment-
sük át a megpróbáltatás nehéz évein drága örökségünket a Társu-
latot is, az si magyar kultúra egyik gyöngyszemét.”

Titkári állásról leköszönve a Társulat választmányi tagja,

az 1935-i tisztújító közgylésen a legtöbb szavazatott kapott választ-

mányitagja lett; a Társulat önmagát tiszteli meg, mikor sírjára ko-

szorút helyezett el és az 1937. évi októberi választmányi ülésen el-

határozta, hogy sírelmékének felállítására gyjtést indít.

Az eddigiekben egyéniségének hatásait vettük számon, mi-

lyen volt magái Tekintetében bent volt az énje. Világos érte

lem sugárzott ki szemeibl és a tiszta lelkiismeret derje. Soha-
sem látszott másnak, mint amilyen volt, nem igért mást, mint
amit adhatott. A helyzetnek megfelelen igen vidám tudott lenni.

Fegyelmezett ember volt, akikkel kevésbbé rokonszenvezett azo-

kat sem ítélte el, udvarias és szolgálatkész volt azokhoz is.

Megbízások, ösztöndíjak, választások jóllehet a legteljesebb

mértékben megérdemelt elismerések voltak, mégis a. legnagyobb
ajándék, amit a Gondviseléstl kaphatott a boldog családi élet és

tanárának Mauritz Béla professzornak szeretete volt. Hsiesen
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küzdött, hogy édesanyját és kis családját eltarthassa, viszonzásul

azok szeretetét és háláját élvezhette.

Személyének egyik legértékesebb jellemvonása a rend. Nála
rendesebb ember aligha létezett, mint egy szépen kifejldött kris-

tály, olyan tökéletes volt. A rend lélvén minden munka megbízható-

ságának alapja, ezért állíthatjuk tudományos munkásságáról is azt,

hogy az a legjobbak közé tartozik.

Jellemének alapja a mély vallásosság; ezért nem csüggedt cl,

azért nem volt elbizakodott. 4 hónapon át húzódó fájdalmas beteg-

sége alatt tnt ki igazán a,z páratlan akaratereje és fegyelmezett-

sége. Hosszú élvtizedes múltra visszatekint orvosai szerint, hozzá

hasonló türelmes, fájdalmakat hsiesebben tr betegük nem volt.

Az élete Isten szolgálata volt, t akarta, elérni és ez 1937 július

S-án hajnalban bekövetkezett; elérte Öt.

Ezután felmerülhet a kérdés, hogy vájjon, hogy tekintsünk

az áldozatos-szép életéire? Emberi- földi értékeléssel mérlegelve

az élete a szomorú sorsok legszomorúbb esetei közé tartozik. A
legszebb életkorban, a legkitnbb értelmi és erkölcsi felkészült-

ség birtokában, a legszebb múlták és feladatok végzése közben,

meghitt családikörbl távozott el, anélkül, hogy elérte volna a

küls érvényesülésnek olyan állomáshelyét, melyet mások t távol

-

•ól sem megközelít érdemek alapján elértek már. Az életének

megértéséhez azonban nem jutunk el az anyagias gondolkodás ré-

vén, az élete abszolút erkölcsi szempontból tekintve sikerült, bol

dog élet volt. Az évek számának növekedése, az anyagi javak gyara-

podása. egyáltalában nem számít az élet igazi értékelésénél, hiszen

ekkor a magos kort elérk, a gazdagok mind boldogok kellene, hogy
legyenek. A halál percében minden élet rövid, tn pillanat, min-
den vagyon semmiség; az számít jó volt-e aki távozik, sikerült-e a
szeretetet terjesztenie és részesült-e benne. Ó, aki mindent mega-
dott, amit egy ember megadhat embertársainak és az Életurának
megkapta szintén, ami az életben a legnagyobb ajándék: a teljes, a

jó munka békéis öntudatát, a boldog családi életet, feleségének ra-

gaszkodását, kis gyermekeinek mosolygó szeretetét, tanárának be-

csülését és a jót akaró embereknek, barátainak, tanítványainak és

ismerseinek szinte elismerését. Az eltávozása neki gyzelem
volt, mert a jót juttatta érvényre tetteiben és gondolataiban. Akiket
elhagyott azoknak veszteség, fájdalom és bánat az elmúlása.

#

Halála mély szomorúságot, megdöbbenés; és általános rész-

vétel keltett: néhány példát a sok közül kiragadunk. A Rajna men-
térl. Bohn-ból az ottani egyetem ásvány- és kzettan tanára Tv.

(jhuboda többek között ezt írja: „. . . nem tudtuk elhinni . . le-

velének minden sóim szinte szeretetrl és tiszteletrl tanúsko-

dik. G. Menzer a berlini egyetem ásvány- és kzettani intézet ad-

junktusa levelének egyik részlete: amióta betegségérl érte-

sültünk, gondolatban naponta felkerestük . . . igen sokra értékel-

tem.” Egy másik berlini munkatársa, egyetemi tanársegéd, kivel
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ösztöndíjas éve alatt megismerkedett, így jellemzi: . Róbert a

legtapintatosabb és legnemesebb emberek egyike, akiket valaha is-

mertem. Nyíltszív és igaz ember volt, aki mindenütt, ahol megis-

merték a legnagyobb tiszteletet és szeretetet érdemelte ki . . . azt

hiszem, hazája a legderekabb fiainak egyiket vesztette el benne.”

A nagy nevek mellett álljon még itt két Hegyaije környéké-

rl való kérges kez munkás, — akikkel évekkel ezeltt geológiai

felvételen volt — magyar testvér mélyen látó ítélete. Az egyik so-

rai közt ezt olvassuk: „. . . igazán páratlan szorgalma, rendes em-

ber volt .
.” a másik így búcsúzik tle: mintha most is

('lttem .olna, csak a jó Isten sok olyan jó embert adna a nép kö-

zé, mint volt; mert nagyon pontos volt mindenben és ha kérde-

zett tle valaki, hogy ez mi és az mi és ez, hogy képzdött, -- nem
restelte a szót — örömest megmagyarázott mindent.”

Elment; vége van a mosolynak és a kemény kitartó munká
nak, mely annyira jellemezte. Vége van a világos eladásainak,
mellyel a legbonyolultabb kérdések megismerésére oly könnyen rá-

vezetett, finom tapintatos tanácsait sem halljuk többé; elárvult

a kis családja, barátai, tanítványai Szegényebb lett a Társulat
egy gazdag tudású taggal, a nemes egyszerséget kedvel egyénisé-

ge az emlékek köd képei közé vonul. Ez az érzés azonban gyarló
emberi, melyre az Ö egyénisége a legszebb cáfolat. Az életben csak
az múlik el, ami nem érték: a füst, a szó, ahol nincs fedezet, a jó

ellen tör hibák; a megvalósított erények, a megbízható munka az

nincs alávetve a mu landóteágnak. Mint, ahogy a földet felépít
anyagok közül is csak az sodródik, csak az kallódik el. ami nem
érték; a por, a szemét; de ami szép, mint amilyen egy-egy ásvány,
kzet, az legfeljebb változik, egyik alakból a másikba megy át, de
nem enyészik el. Ha a holt anyag megmarad, mennyivel inkább
várható ez a szellem foglalatától: a. lélektl. Egy lélektl, ki élet-

rendjében, mint a csillagok olyan pontos volt, munkáiban, mint a

legszilárdabb gránit, vagy bazalt olyan megbízható.
A mai sötét életben fehér fénysugár volt, de nem közönséges

fehér fény, mely pillanatrl-pillanatra változtatja rezgés irányait,

kápráztat, hanem egy síkba rendezett, sarkított (poláros) fény, ki

az Eg és föld kötelességeinek mezejében végzett mindent a bölcs-
tl a sírig. Fény volt, mely nemcsak világított, hanem egy érz
szív melegét sugározta ki e hideg világba közénk. Az szavaival

zárva, melyeket végzetes betegsége eltti napon mondott az Aqui-
nói Tamás Egyesületben tartott eladásában: „. . . a makro- és

mikrókozmos ugyanahoz a zárókhöz érkezik: a fényhez. A lélek

a maga fizikán belüli világában is ösztönszer lég rátalál minden
lét forrására és zárókövére, a mindentudás, a mindent bírás örökké-

való Fényére. Es amint törekszik, nyúlik éls suhan e fény felé, ér-

telmet nyer eltte a pályán kering sok parány és óriás, megoldódik
minden mozgás, forgás és sugárzás, a Világmindenség árnyéka, az

ember, a Homo sapiens, leborul a Világmindenség Fénye, a Minden-
ható Isten eltt és feltör leikébl a nagyszombati élnek, alleluja. . ,
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Domine, Tu solus sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus altis-

simus . . így mondta, azóta elérte az Urat; mint a fény a célját;

az Urat, Aki egyedül szent. Aki egyedül tökéletes és teremt. Mun-
kás élete példa, szép emléke vigasz nekünk,

* # *

R- Re i eh ért wurde im Jahre 1901 in Budapest geboren,
vollendete ebenda seine Studien mit bestem Erfolg. Vöm 1. II.

1924. war er als Assistent, vöm Jahre 1930. an il. X.) als Adjunkt
am Mineralogisch-Petrographischen Institüt dér Universitát in Bu-
dapest tatig und hábilitierte dortselbst als PrivGitdozent im Jahre
1935. Im 1930/31 ergiinzte er seine Studien in Berlin bei Professor
A. Johnsen.

Seine Fachtátigkeit umfasste das Bébiét dér Mineralogie und
Petrographie. Seine besten mineralogischen Untersuchungen befas-

sen sich mit dem Laumontit von Nadap (Kom. Fejér), dem Spha-
lerit von Sajóháza und Rozsnyó, dem Aragonit vöm Badacsony -

berg, ferner untersuehte er den Márkáéit vöm Csinger-Tal (Ba-

kony Gebirge), Angit, Hornblende, Gránát, Labradorit und By-
toAvnit aus dem Börzsöny-Gebirge. Eine ausserordentlich wertvolle

Arbeit ist sein hinterlassenes Manuskript iiber die Struktur des

Xatriumnitrats. R. Re i éhért stellte (mit A. Koch und T. Zel-
ler) einen vorzüglichen Führer zr Mineralbestimmung zusam-
men. Er legte durch genaue ehemische und mikroskopische Unter-

suchungen die Eigenschaften dér Basalte aus dér Umgebung von
Salgótarján, des Augit-Andesits vöm Szandaberg (Cserhát-Gebirge,

Kom. Nógrádi und dér Gránité vöm Baranyaer Massiv (Süd-Öst-

lich vöm Mecsek-Gebirge) klar. Seine Vortráge Avarén AvertAToll und
leicht verstandlich. Nebenbei fand er Gelegenheit dazu um eine

wertvolle popularAvissenschaftliche Tatigkeit zu entfalten (Vortrá-

ge, Artikel, Ausflüge).

Als er am 8. VII. 1937. starb, verloren Avir einen unserer Bes-

ten. Sein Andenken aber lebt fórt, weit iiber das Grab hinaus!
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NÉHÁNY ÁSVÁNY GYÖNGYÖSÖKOSZTBÓL.
Irta: Dr. Sztrókay Kálmán.*

ETNIGE MINEKALIÉN VON GYCiNGYÖSOROSZI. (M ÁTLA-
GÉ BiliGE, ENGARN.)
Von: K. v. Sztrók\ay.**

Az 1937 év nyarán a gyöngyösoroszi-i ércelfordulást meglá-

togatva, e lelhelyrl néhány, eddig ismeretlen ásványt gyjtöt-
tünk. A Péter Pál-akna hányáján fordult el: a fluorit, dolomit,

kvarc, ametiszt és pirít; a Vörös-k táró górcán pedig kristályos

baritot sikerült találnunk.

Ezzel a szerény elfordulással Csonkamagyarország csekély

ásványlelhelyeinek száma újból gyarapodott és megvan a remény
arra, hogy ha, a területen nagyobb arányú ércfejtés indul meg, a

hidrotermális-szulfidos érctelepek gazdag kisér-ásványai közül még
több és szebb példányok is gyjthetk lesznek.

(Kin. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-kzet -

tani Intézetébl. 1937.)
* # #

Das Erzvorkommen von Gyöngyösoroszi isi ein sulfidische

hydrothermale Erzlagerstatte im mittelmiozanen Piroxan-Andesit

(7.). Die galenit- und sphalerithaltigen Erze Iliiden einc Serie von
para,llel-laufenden vertikalen Gangén. Ihre Entstehung wurde ei-

nerseits durch die nach dér Erstarrung des Andesits entstandenen

Spa-lten, andererseits durch tektonische Vorgánge ermöglicht.

lm Sommer des Jahres 1937 besuchte ich mit meinem Kolle-

gen, Herrn G. P a n tó dieses Erzvorkommnis. Da dér Abban jetzt

teilweise eingestellt ist, konnte ich nur den unteren, sogenannten
Kari- oder Joseph-Stollen bel'ahren, wo ich zwecks einer spáteren

chalkographischen Untersuchung Erzproben saram el te. Bei dicsér

Gelegenheit habén wir auch die Habién besucht. Die liier vorkom-
menden — von Gyöngyösoroszi noch unbekannten —

- Mineralien
beschreibe ich im folgenden.

Fluorit.

Auf dér Halde des Peter-Paul-Stollens fand sich ein schöner

Fluorit-Kristall, dér im Hohlraum eines kieseligen Ganggesteines
vorkam. Dér Kristall ist ein Wiirfel mit 1

/2 cm lángén Kantén. An
diesem einfachen Kristall sind keine anderén Formen vorhanden.

Er ist wasserklar und farblos. An dér Oberflache sind Spuren un-

ebenen Wachstums zu erkennen. Dér Kristall wurde in seinem

Wachsen durch einige fremde Kristallchen gehindert, wodurch so

wohl an den Kantén w i e auch an den Flachen Vertiefungen zu se-

ben sind.

Dolomit.

Am Grund desselben Hohlraumes, worin auch dér Fluorit-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1938. Tlí. 2-i szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft am

2. III. 1938.
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Kristall erkannt, wurde, fand síeli auch ein gelblieh braunes Agg-

regat mit Perlmuttergla,nz, welches aus kleinen Dolomit-Kristal-

len besteht. Die einzelnen Kristalle messen 0,2—0,3 mm und sind

einfache Rhomboéder; sie besitzen entweder stark gebogene Fla-

chen oder eine typiseb sattelíorm ige Ausbildung. Die Fliichen sind

kömig, uneben. Einige verstreute Dolomit-Kristalle kommen auch

an den Fláchen des Fluorits vor, wodurch eben die oben erwiihn-

len Wachstum-Störungen verursacht wurden.

Quarz.

An dér Wand des Hohlraumes, dér die oben erwahnten Kris-

1 allé von Dolomit und Fluorit enthált, bildete sich eine Kruste von

1‘risch erhaltenen, aufgewayhsenen Quarz-Kristallen. Die Kristalle

sind wasserklar, unversehrt, 2-3 mm gross, stehen dicht neben einan

dér und rechtwinklig anf die Wand des Hohlraumes. Dieselben

bestehen aus dér Kombination von drei Formen: vöm hexagona

len Prisma (1 OT 0), + R <1 011), und — R (01 1 1). Die Prismen-

Fláchen sind in dér horizontúién Richtung gestreil't, die Rhombo
ederflachen dagegen spiegelglatt.

Amethyst.

Die Wánde dér kieseligen Ganggesteinc werden stellenweise

mit violettem Amethyst, weleher die kleineren Spalten manchmal
vollkommen ausfüllt, inkrustiert. leli konnte zwei Stíicke untersu-

c-hen. Den einen fand ich als Spaltausfüllung ebenfalls auf dér

Halde des Peter-Paul-Stollens. Die Kristalle stehen dicht beisam-

men in zwei Generationen übereinander, sie bilden sozusagen zwei

Schichten. Die untere Schicht, die unmittelbar an dér Wand dér

Spalte sitzt, ist dunkel-violett, die obere lieller. Wir fiúdén auf

einigen Stel len halbwegs ausgebildete, aufgewachsene Kristalle.

Das andere Vorkommen ist ein alterer Fund, von meinem
Kollegen, Dr. ,T. Kerekes gesammelt und zr Untersuchung
iiberreicht. Es besteht aus einer hell violetten, friseh erhaltenen

v asserklaren Kristallgruppe und bildete sich wahrscheinlich an dér

Wand dér Hohlraume des Ganggesteins. Die beobachtétén Formen
sind: (10 1 0) hexagonales Pisma; (1 0 1 1)+ Rhomboeder und (0111)
Rhomboeder. Letzteres kommt nur untergeordnet vor. Die Fliichen
dér Prismen sind etwas faserig, die Fliichen dér Rhomboeder glatt,

glanzend.

Pyrit.

Kristallisierter Pyrit kommt vielfach auf den Halden vor.

Dér Habitus dér Kristalle ist zweierlei: einerseits glatte, gliinzen-

de Hexaeder mit 1—2 mm lángén Kantén, andererseits Pentagon-
dodekaeder (2 1 0) oder Kombinationen des Pentagondodekaeders
mit dem Hexaeder. Letztere sind etwas grösser, mit faserigen Flii-

chen, die Kantén und Ecken abgerundet.

Baryt.

Dér Baryt ist ein wichtiges Begleitmineral dér hydrotherma-
len Faragene.se. Dei’sellx 1 kam am Beginn des Weges. weleher vöm
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Dorfe zu den Aufsehlüssen führt, in einem kleinercn Aufschluss,

auf dér Halde des sogenannten Vörcsk-Stollens vor. Wir finden

die mehrere cm lángén, ta feligen Kristalle in cinem löcherigen, po-

rosén, mit Erz bestreuten Ganggestein. Die Kiistalle sind weiss-

durchscheinend; die Spaltspuren sind leicht zn beobaehten. Die

Kombinationen bestehen nnr aus zwei Formen, dér vorherrschend

ausge’bi Ideien Basis (0 0 1), und dem Prisma (110). Die Kristalle

sind stellenweise schwefelgelb-ockergelb, mit einer staubartigen

Kruste bedeckt, welche dér chmischen Analyse naeh aus Eisenhyd-

roxyd bestebt.

Auf Grund dér Literatur des Erzvorkommens von Gyöngyös-
oroszi (2., 3.) wissen wir, dass dér Erzabbau hier mit wiederholten

Unterbrechungen seit 1855 im Gangé ist. Neuerdings gewann das

Erzvorkommen wieder an Bedeutung und werden die aufgelasse-

nen Grubenbaue wieder eröffnet um durch neue Aufschlüsse. die

Qualitát und Quantitát des Érzés und die Rentabilitat dér Produk-
tion festzustellen. Obwohl dieses Erzvorkommen bereits seit 80

dahren bekannt ist, wurden von den hier vorkommenden Erzen

in dér Literatur nnr die bergmánnisch gewonnenen und zwar:

Galenit, Sphalerit, Chalkopyrit, Tetraedrit erwáhnt. Es ist höchst

wahrscheinlich, dass — falls dér Abban in diesem Gebiete in grös-

serem Masse betrieben wird — viel schönere Kristalle gesammelt
werden können und dass mán von den reichen Begleitmineralien

dér bydrothermalen-sulfidischen Pb—Zn—Ag Erzlagern noeh meh-
rere finden wird.

(Aus dem Mineralogisch-Petrographischen Institut dér Kö
nigl. Ung. Peter Pázmány Universitat in Budapest. 1937.)
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A PLEISZTOCÉN LÖSZ A KÁRPÁTOK MEDENCÉJÉBEN.
Irta: Dr. Bulla Béla*

DÉR PLEISTOZÁNE LöSS LM KARPATHENBECKEN.
Von Dr. B. Bulla:’*

Die zeitliche und raumliche Parallelisierung dér Terrassen-

und Lössbildung Inetet auch noch eine andere Schwierigkeit. Die

Forschungen iiber dieses Problem sind auch im Auslande noch

nur im Anfangsstadium; in Betreff dér vaterlandiscben Verhalt-

nisse, kann ich auf Grund meiner Forschungen Folgendes sagen:

Rein auf Grund dér Plateaulösse war die Gliederung des un-

garischen Pleistozans nur auf Basis dér Stratigraphie zu erledigen,

und tadellose Ergebnisse hat diese Zeitgliederung his jetzt nur für

das obere Pleistozán geliefert. Wir mussten eine solche Terrassenge-

gend oder Gegenden suchen, wo die gesammten pleistozanen Lösse

und Flussterrassen zugleich vorkommen, um das Problem zu lösen,

wie die die Akkumula,tionszeit hedeutenden glazialen Lösse und
Terrassenschotterni veaus und die die Denudations- und gesteigerten

Erosionsperioden hedeutenden, interglazialen rot-hraunen Lehmbán-
der u. Flussterrassen einander raumlich und zeitlich anzureihen wa-
ren. Leider faiul sich, dass ein solches Gehiet im Ungarischen Bele-

ken vielleicht nur zufíillig gefunden v/erden kann. Wo die Lösse
allé vorhanden sind (siidöstliehes Transdanuhien, siidliches Alföld)

dórt fiadén sich siimtliche pleistoziinen Terrassen nicht (55.), wo
a hév die pleistozanen Terrassen in ungesitörter Entwicklung da
sind, dórt fehlen einzelne Lösshiindel. Dér Löss in dér Klemen Un
garischen Ehene eignet sich zu solchen Untersuchungen nicht,

auch die Terrassen sind hier gestört. Es giht nur eine einzig
Flussterrasse von ununterhrochener Bildung im ganzen Ungari-
schen Becken, die wáhrend dér letzten Eiszeit aufgeschotterte
„Stádte-’ (városi) Terras.se. Es hat sich alsó gezeigt, dass unsere
riefebeneu sich zr Ijösung des Prohlems dér raumlicheu und zeit-

lichen Parallelisierung dér Terrassen- und Lössbildung nicht eig-
nen. Ein günstigeres Resultat ist von den Talern unserer hoch-
lándischen F 1 üsse und im Donáti tál e des Donauwinkelgebirges za
erwarten. Die Forschungen werden hedauerlich auch durch den
Mangel an guten Aufschliisscn in d lesen dichtbewohnten, intensiv
hehauten Gegenden erschwert.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. IV. 7-i szakülé-
sén.

: Vorgetragon in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft
ain 7. IV. 1937.
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Lie Forschungen aber ergaben ausser diesen negativen Feststel-

iungen auch positive Ergebnisse. Wie schon erwahnt, fond es sich,

(láss unsere jun gpleistozane, wahrend dér letzten Eiszeit aufgeschot-
terte Terrasse, die „Stadte”-Terrasse, itn ga\nzen Ungarischen Bök-
ken int Donautale verfolgt werden kgnn. Dicsér Untstand tveist dar
auf hin, dass die Aufschotterung wahrend dér letzten Eiszeit un
gestört vor sich ging, folgendennassen auch darauf hin, <ktss tele-

fon i^che Bewegungen (Senkung) unser Alföld seit dér letzten Eis-

zeit erheblich nicht gestört habén. Fin zweites wiehtiges Ergebnis
knüpft sich an das vorige. Es konnte festgestellt -werden, dass dic-

se „Stadte”-Terrasse nicht nur int Donautale, sondern, sozusagen

ohne Ausnahme, auch in Tlem anderer Fiüsse von Löss und zwar
sowohl vont typischen, (ds auch der sogen\annten durch ndssten

Löss bedeckt isi. Leli selbst habé im Alföldéi1 Donauabscbnitt auf

dér „Stadte”-Terra,sse typischen, wie durchnássten Löss beschrie-

n

Fig. 6. ábra. Lösszel borított városi terrasz Dunabogdány mellett. —
Mit typiscliem Löss bedeckte „Stádte”-Terrasse bei Dunabogdány

( Phot. K é z.)

ben, doch ist die „Stadte”-Terrasse dér Donau auch in ihrem Durch-
bruch von Visegrád von Löss bedeckt. Lössbedeckt ist auch die

„Stadte”-Terrasse dér Eipel bei Szob. Von lössbedeckten

„Stádte”-Terrassen im westlichen Teile dér Kleinen Unga-
rischen Tiefebene bericlitet Kéz (54.). Auch nach Noszky (83)

ist Löss auf dér „Stadte” -Terrasse dér Eipel und dér FI üsse des

Mátragebietes (Tarján- Bach). Lant Se h r éter (84 .) findet sich

Löss auch auf dér „Stádte”-Terrasse des Sajó. Dasselbe schreibt

Láng von dér „Stadte”-Terrasse des Sajó weiter oben (80.). Di'‘

Aufschotterung dér „Stadte”-Terrasse unserer Flüsse erfolgte in
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<ler letzten Eiszeit, das Einschneiden dér Elüsse, die Ausbildung

dér „Stadte"-Terrasse ist in die Erosionsperiode zu verlegen, die

die Grenze zwischen dér fi ni- und posiglazialen Kiefern-fíirkenzeit

und dér posiglazialen warmen (Haselnuss-Eiche ) Steppenzeit be -

zeichnet. Da dicse Terrasse stellenweise von cinéi’ 3—9 m dicken

Lössschicht bedeckt isi {Mohács T ni, Nagymaros 9 m, Eipel bei

Szob 5— fi m.), so ist daraus zu folgern, dass die Zeit dér glazialen

I.össbildung mit dér dér Aufschotterung zusammenfállt. Die Löss -

(lecke unserer „Stadle”-Terrassen beweist, dass die allzu allgemeine

Veststellung vieler auslandischer Autore: jede pleistozüne Terrasse

sei durch cinen, urn eine Eiszeit jüngeren Löss bedeckt, unhaltbar

und unbegründet ist. In diesem Zusammenhange miissen wir er-

wahnen, dass auch die Voraussetzu n g, die ebenfalls wáhrend dér

letzten Eiszeit aufgesehotterte „Niedere Terrasse” des Alpenvorlan-

des sei ohne Löss, irrig ist. Die Teilnehmer ara vorjahrigen (1936)

INQUA-Kongress sálién, dass Löss auch au dér „.Niederen Terras-

se” sein könne. Zwar nemit G ö t z i n g e r (85.) diesen an dér „Nie-

deren Terrasse” befindlichen Löss nur „versclnvemmten”, durch-

F
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A

l ig. 7. ábra. A lajvéri „fiatalabb" lösszel borított városi terrasz szel-

vénye. — Diagramm dér mit „jiingerem” Löss bedeckten ,,Stadte”-Ter-

.

rasse bei La.ivér. A = Sand und Schotter des Schuttkegels im Niveau
dér „Stadte”-Terrasse. B — Durchnásster (Wl ) Löss. C = Wj — Wji
interstadialer, rötlich-brauner Lehm. D = Löss (Wiirm 11). E = \Y;i—

W„i interstadialer rot-brauner Lehm. F = Löss (Wiirm III).

nassten TjÖss, docdi Fenek selbst erklarte síeli auch dahin, seiner
Meinung nach könne typischer Löss auf dicsér Terrasse voi'handen
sein. Dies alles bedeutet nur soviel, dass die Aufschotterung des
Terrassenniveaus in dér letzten Eiszeit und dia Bildung des „jün-
geren” Lösses gleichzeitig zustandegekoramen sind, richtiger, dass
beide Prozesse einige Zeit nebeneinander stattgefunden habén. Die
Lössbildung dauerte indessen auch n\ach dér Aufschotterung fórt,
Ijís i n die „Schlussvereisung", die finiglaziale Zeit, die f. Ungarns Ge-
biet kühle, mit etivjas nasserem Kiima charakterisierte und floris-

tisch nach gewiesene Kiefern-Birkenzeit hiúéin, da unsere FI üsse
sich bereits in die letztglazialen Túlsóidén ci nzuschneiden began -

nen, sonst könnte kein, stellenweise fí—9 m dicker, oft typischer
Löss die Oberfldche dér „Stadte”-Terrasse bedecken.
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])er Löss kaim auf dér „Stadte”-Terrasse lypisch. durehnásst
sein und er kaim aueh fehlen. Ein typischer Löss konnte sieh auf
dér „Stádte”-Terrasse bilden. wenn dér herabgefallene Staub auf
liöhere und geschütztere Teile des eiszeitliclien Innndafionsgebietes
dér Elüsse gelangte, oder, wenn die klimatischen Vorbedingungen
dér Lössbildnng aueh wahrend des Riickganges dér Eisdeeke noeli

einige Zeit gegeben ivarén (ein Gebiet mit stark kontinentalem
Steppenklima aueh wahrend des Riickganges dér Eisdeeke). Durch-
nassten Löss können wir auf dér „Stadte-”(oder „Niederen”) Tér-

rácsé dann finden, wenn die Lössbildnng nur auf das Maximum dér

Eiszeit (kleinere Kontinentalitát, westliehere Lage des Gebietes)

fi el, oder, wenn dér Staub auf einzelne, nur periodisch wasserbe-

deekte Stellen des Schotterfeldes im Übersehwemmungsgebiet nie-

dersank. Führten die eiszeitliehen Überschwemmungen den herab-

fallenden Staub standig fórt, so blieb die „Stádte”-Terrasse ölnie

Löss. Für diesen letzteren und den vorletzten Fali finden wir be-

sonders viele Beispiele in den auslandischen periglazialen Gebieten.

eben dieserhalben entstand die irrige Verallgemeinerung. Aber
aueh fiir den ersten Fali finden sieh sowohl bei und, als aueh im
Auslande viele Beispiele. Eine typische, durch zwei rot-braune

Lehmzonen geteilte, dicke Lössdecke Heg t auf dér „Stadte”-Terras-

se dér Donau neben Nagymaros, auf dér „Stadte”-Terrasse des

naeli dér Generalkarte Wildgraben genannten Baches in Komitat
Tolna neben Laj vér; ein typischer Löss, doch ohne Lehmstreifen
findet sieh auf dér „Stadte”-Terrasse dér Eipel oberhalb Szob; ein

oben typischer, durch eine einzige rote Lehmzone geteilter, am
Grunde durchnásster Löss liegt auf dér „Stadte-Terrasse dér Donau
bei Mohács und im Sárköz (55.).

Wichtig sind die von zwei rotbraunen Lehmzonen geteilten

Lösseauf den „Stádte”-Terrassen von Nagymaros und Laj vér (48,55).

Mit Rüeksicht auf die bis jetzt geschilderten Unistande, wie die

Terrassenbildung und Lössbildnng einander ráumlich und zeitlich

anzureihen sind. erweisen sieh diese Lösse mit dem ebenfalls durch

zwei rotbraune Lehmzonen geteilten „jiingeren Löss” des oberen

Teiles im Pakser Aufschluss, den wir mit den drei Vorrückungs-

phasen dér letzten Eiszeit identi l'iziert habén, wahrscheinlich fiir

identisch, weil sie aueh stratigraphisch übereinstiimuen. Mit ihnen

stimmen die auf die .,Stadte”-Terrasse gelagerten und bereits be-

handelten, durch eine einzige rote Lehmzone geteilten, zuin Teil ty-

pischen, oder ungeteilten und durchnássten Lösse ii béréin. Nur dér

Unterschied ihrer Entstehung ist auf die schon erwahnten abwei-

chenden Bildungsverhaltnisse zurückzufillíren.

Wichtig ist das Endergebnis, dass die beziiglich dér raumli-

eben und zeitlichen Parallelisierung dér Löss- und Terrassenbil-

dung angestellten Forsehungen aueh im Ugarischen Becken nach-

weiseu, dass unsere Lösse sieh in „áltere” und „.jüngere Lösse glie

dem und, dass es richtig war unsere „jiingeren” Lösse mit den 3
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Vorrückungsphasen dér letzten Eiszeit, die die drei Lössbündel
Irennenden zwei rotbraunen Lehmstreifen aber mit den zwei inter-

stadialen Zeiten dér letzten Eiszeit zu identifizieren. Endlich wic-
sen diese Fotfschungen aueh nach, dass die Lössbildung im Ungzi
rischen Becken auch wakrend dér, im Auslande finiglazial, bei

mis K iefern-Berken-Zeit gencmnten Periode im Gangé ivar, <la die
Grundbedingung seiner Bildung, das kalt-e- trockene \Steppenklima,
lant Zeugnis dér terrassen- und lössmorphologischen Untersuchun-
gen und auch ngch flórisi ischen Forschungen gegeben mar; des-

ha,lb sind die „.iiingercn” Lösse de's Ungarischen Beckens derart
massig und dick. Oh die Klimaschwankungen dér finiglazialen

Zeiten (die in den Alpen mit stadialen Veranderungen gekennzeich-

neten Zeiten) in nnseren Lössen nachgewiesen werden könnten, ist

eine Frage, die noch ihrer Lösung harrt.
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1 errasse. F -- - Durchnásstér, sandiger Löss. G = Interstadialer, rot-
brauner Lehm. H - Typischer Löss.

Mit dér finiglazialen, dér Kiefern-Birkenzeit (Schlussverei-
sung) schliesst im Ungarischen Becken die Lössbildung ab. Wah-
rend dér Zeit dér postglazialen klimatisehen Steppe (Haselnuss-Ei-
( henzeit) führen und treiben die westlichen und nordwestlichen Win-
de Flugsand durch die warmen Steppeli des ITngarischen Beckens.
Dieser Zeit entstammeu die Flugsandgebiete dér Kleinen Ungari-
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seben Tiefebene, (les Vértesalja, (les Donau-Theiss Zwischenstrom-
landes, des iXyírség, des Deliblát und gewiss noeh viele unserer klei-

neren Flugsandflaclien. Dieser Flugsand lief überall anf die bereits

fertige und aueh teilweise schon stark denudierte Lössdecke hinauf.

ist alsó unbedingt jünger als dér Löss. Wir besitzen aber auch an-

dere Beweise, dass das Fngarische Beeken weder altholozanen,

noeh rezenten Löss aufweist: 1. die NW—SO gerichteten Windfur-
chén dér siidosttransda.nubisehen Lösstafel und des Flugsand gebie-

lesdes Donau-Theiss-Zwisehenstromlandes sind überall in die bereits

fertige Lössoberflache eingeschnitten. Die abtragende Wirkung
des Nordwestwindes muss alsó jünger, als die Lössbildung sein. 2.

Die holozanen Terrassen unserer Fliisse aus dér postglazialen Bu-
chenzeit sind samtlich lössfrei. 3. Fin Staubfali ging immer vor

sieh, findet auch heute noeh statt, doch die Stau'odeeke dér altholo-

zanen Uferdiinen im Alföld und die einige dm-dicken, subaérischen

Sedimente im siidlichen Alföld weisen nicht die geringste Lössstruk-

tur, oder Lössdiagenese auf. 4. Die oft erwahnte Oberfláchnverleh-

mung unserer Lösse beweist auch, dass im Ungarischen Becken
keine rezente Lössbildung vor sieh geht und, dass unsere pleisto-

zanen Lösse heute sogar im Zerfall sind.

Das Problem dér Zeitgliederung unserer „filteren" Lösse im
Ungarischen Beeken ist nach dem heutigen Standé dér terrassen-

und lössmorphologisehcn Forschungen noeh eine offene Frage. Die
weiteren Untersuehungen müssen die Tatsache berücksichtig'en, dass

Lössbildung und Talaufschotterung auch zugleleh vor sieh gehen,

doeh auch in verschieclenen Zeiten stattfinden körmén. Bei Stádi-

um dér filteren pleistozanen Terrassen kann oft beobachtet werden,
dass dér Löss sieh ab und zu auf unverwitter ten, guterhaltenen
Kies und Schotter, manchmal aber auf altén, verwitterten Schotter
und Kies lágert. Dér erstere Fali beweist die Gleichzeitigkeit dér
Lössbildung und dér Aufsehotterung, im zweiten Fali aber konnte
sieh dér herabgefallene Staub nicht auf das Schotterfeld lagern ohne
nieht von den Überschwemmungen und Hochwássern weggeführt
zu werden. Da fiel dann dér Staub auf ein bereits zr Terrasse
gewordenes Schotterfeld, auf dem, eine interglaziale Zeit sehon

überstandenen, alsó verwitterten Flusssehotter und dér Staub wur-
de liier zu Löss. Demnacli dürfen wir nicht verallgemeinern; je-

der Löss und unter ihm dér Schotter dér Terrasse ist gründlich

zu untersuchen, wollen wir ein richtiges L rteil bezüglich dér Löss-

chronologie fallen.

Bezüglich dér pleistoziinen und postpleistozanen Oberflachen-

bildung des Alföld fiiessen ungemein wichtige und notwendige
geomorphologische Schlüsse aus all unserem bis jetzt Gesagten
und Festgestellten iiber Ursprung, Bildung, Lagerung und Altér

dér Lösse im Ungarischen Becken, iiber Luv- und Leelösse, die

glaziale Solifluktion, die Zeitgliederung des Lösses, die raumliche
und zeitliche Aneinanderreihung dér Löss- und Terrassenbildung.
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Wenn die bisherig'en Forschungsergebnisse, dérén Richtigkeit

die gleielie Résül taté samtlieher Wissenschaften, die sich mit deni

Pleistozan befassen, erweisen. dass die mit Akkumulation gekenn-
zeichneten Ei'szeiten und die mit gesteigerter Erosion charakteri-

sierbaren interglazialen und inte rstadialen Zeiten und die postgla-

zialen Zeiten die Oberflache des Landes mit solch wesentlich neuen
Elementen bereichert habén, vie dér eiszeitliche Löss und Lehm, die

Aufsehotterung dér Fiüsse, die Terrassenbildung, alsó die Entste-

hung neuer Oberflachenbildungen und dieses stets wechselnde Ober-

flachenbikl dureh neue und sehr bezeichnende Züge, durch die alt-

holoziinen Flugsandflachen, durch die holozanen Flussterrassen und
durch die auch, heute sich bildenden alluvialen Talebenen ergánzt

wurde, erscheint es dann biliig und notwendig unsere bisherige

Theorie iiber die Ausbildung unseres Alföld einer Revision zu un-

terziehen und dann cin neueres, erganzendes und die alté Arbeits-

liypothese berich ligendes Bibi zu eníwerfen.

Die frühere morphölogische Forschung musste, da Dngarns
Gebiet geomorphologisch nicht untersucht war, notgedrungen vie-

le Arbeitshypothese in Anspruch nehmen. Di(>se Arbeitshypothesen

standén auf dér wissenschaf tJichen Höhe ihrer Geburtszeit und be-

friedigten die wisscnseha 1 tliehe Forschung lángé vollauf, alige-

mach aber, da die von v. Cholnoky angeregte, grosszügige und
ergebnisreiche Erforschung dér geomorphologischen Verhaltnisse
des Alföld keine Fortsetzung fand, begannen dicse Arbeitshypothe-
sen zu morphologischen Dogmen zu erstarren, die mit den neueren

Forschungsergebnissen nicht in Eiuklang gebracht werden konn
ten. V. Cholnoky (86) bezeichnet es in seiner, im Jahre 1910

iiber die Oberflachengestaltung des Alföld geschriebenen Arbeit

üir eine sehr dankbare Aufgabe kommender Untersuchungen den
Zusammenhang zu klaren, welcher einerseits zwisehen den „Stadte”

Terrassen dér hochlándischen und siebenbürgischen Fliisse und dér
jungpleisl oziinen Oberflache des Alföld, andererseits zwisehen dér
von ihm „Burg-Terra«se” benannten und ins Unteroleistozan ver-

legten Flussten asse und dér seiner Meinung nach altdliuvialen O
berfliiche, den hóhérén Lössflachen des Alföld bestehe. Er liess alsó

die Frage offen, demnaeh begannen die Arbeitshypothesen allmah-
lich in dér Literatur die Rolle von Tatsachen zu spielen, die die

Probleme abschliessen. Solehe Arbeitshypothesen varén, dass die

ungarischen Flusstaler allé nur zwei pleistozáne Terrassen besüssön,

dass unsere Lösse aus den praglazialen und interglazialen Zeiten
stammten, dass die (für altpleistozan gehaltene) Burgterrasse dér
Donau in die Oberflache dér höher gelegenen Lösstafeln des Alföld
hineinliefe, dass demnaeh die Lössoberflache des Grossen Ungari-
schen Tieflandes eine urspriingliche altpleistozane Oberflache be-

zeichnete und dicse urspriinglich einheitliche Lössdecke durch das
nur im Jungpleistozan entstandene Flussystem zerstiickelt viire.

Die geomorphologischen Untersuchungen des letzten Jahr-
zehntes scheinen dicse Arbeitshypothesen nicht zu veclitfertigen
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Es stellte sieh im Gégéntei I lieraus, dass unsere Lösse sieh wálirend

dér Eiszeiten gebildet habén, dass sogar die postglaziale Kiefern-

öirkenzeit durch Lössbildung charakterisiert ist, dassauf dér Grenze

des Pleistozans und Holozans, naeli dér Bildungszeit dér „Stadtc"-

Terrassen, die Anhaufung von Flugsand die Lössbildung abgelöst

hat. Terrassenstudien zeigten, dass wenigstens drei pleistozane

Terrassensehotterni veaus unsere Elüsse begleiten, dass auch im

Ungarischen Beeken mit Terrassen klimatischen Ursprunges zu

rechnen ist; es stellte síeli lieraus, dass die Schotter- und Geschiebe-

f el dér dér Donau, die wahrend dér Eiszeiten verzweigt in breitem

Überschwemmungsgebiete über das l ngarische Alföld dabinfloss,

teils infoige dér Senkiing dér Grossen Engariseben Tiefebene, teils

infoige dér, fii r die Eiszeiten charakteristischen, starken subaeri-

sehen und fluviatilen Aufschüttung tief unter die lieutige Oberfla-

ehe gelangten : demnach ist die Fortsetzung dér Burgterrasse dér Do-

nau an dér Oberflache dér Grossen Ungarischen Tiefebene nicht zu

finden, diese Terrasse lauft nicht in die hóhérén Lössoberflachen

hinein, sondern befindet sieh im Gegenteil in dem Alföld tief un-

ter dér heutigen Oberflache; a,uch die von Kéz in dér Kleinen

Ungarischen Tiefebene nachgewicsene „mittlere” (3U M) Terrasse

ist tief unter dér heutigen Oberflache und nur die im Jungpleistozan

aufgeschotterte „Stadte”-Terrasse kaim im Ungarischen Beeken als

eine durchgehende Terrasse betrachtet werden.
Diese Ergebnisse liefern viele interessnnte Daten zr Schil-

derung dér Ausbildung und dér Veranderungen des Oberflaehen-

bildes dér Grossen Ungarischen Tiefebene. Das entworfene Bild

kaim aber nur skizzenhaft Síéin, bis das eingehende und weitere Stú-

dium dér Terrassen und Elüsse des Tiet'landes und dér Randgebie -

ten zr Vergleichung und genaueren Rekonstruierung dér pleisto-

zanen hydrographischen Verhaltnisse nicht reichliches Materiül

liefert und, bis wir die Tektonik dér Grossen Ungarischen Tiefebe-

ne in ihren Details nicht als Almung und Raten, sondern auf Grund
positiver Forschungsergebnisse kennenlernen.

Eine altpleistozáne Oberflache ist in dér Grossen Ungarischen
Tiefebene nicht bekannt. Eine solche ist in dér stets sinkenden und
aufgesehütteten Ungarischen Tiefebene auch kaum vorauszusetzen;

die alteren pleistozanen subaerischen und fluviatilen Beckenausfül-
lungen lagern samtlich tief unter dér heutigen Oberflache, dick

von den auf sie gelagerten jüngeren Formationen bedeckt (87) und
eiweisen, dass wir keine Anhaltspunkte dafiir habén, a,n einzelnen

Stellen dér Grossen Ungarischen Tiefebene eine Líicke in den plei-

stozanen Ablagerungen, in dér Sedimentbildung voraussetzen zu
kimen und zwar eine derart grosse Liicke, dass auf die am Au-
fang des Pleistozans gebildete Oberflache sieh bis auf den heuti-

gen Tag kein Sediment abgelagert liatte. Wir können miiig beha-
upten, dass wir nicht mehr mit jener Oberflache zu tun habén, die

im Altpleistozan gebildete bis auf den heutigen Tag stan-

dig den denudierenden Kraften ausgesetzte Oberflache
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war. Auch die Oberfláche dér Schuttkegel im N-licben und O-lichen

Alföld kaim nicht als altpleistozan angesehen werden, da seit die

Fiüsse sich in diese Schuttkegel eingeschnitten habén und die Wei-

terentwicklung diesel* Schuttkegel sich am Fusse dér altén Schutt-

kegel fortsetzte, die spateren eiszeit! ichen Ablagerungen, sogar die

Lösse dér Kiefern-Birkenzeit ihre Oberfláche bedeckt habén.

A ni wenigsten sind die höheren Lössoberflaehen dér Grossen

IJnga rischen Tiefebene für altpleistozáne Originaloberflachen

zu haltén. Gerade die rotbraunen Lehmzonen dér Lösse

von Titel, Paks, dér Szerémség und Dunaföldvár beweisen,

dass die mit Akkumulation zustandegekommenen eiszéitlichen

Lössoberflaehen sich von Denudationszeiten unterbroehen gebildet

habén; die Lösse iibereinander sind dér Reilie nach je um eine Eis-

zeit bezw. eine interglaziale Zeit jíinger, alsó ist dér Löss, dér in

dér Grossen Un gari seben Tiefebene obenauf liegt, dér jiingste.

Letzterhin wies Scherf (87.) im Alföld die regionale Verbrei-

tung dér fluviatilen und anderweitigen Ablagerungen dér letzten

interglazialen Zeit und iiber diesen Ablagerungen iiberall die

miteinander abweehselnd gelagerten subaerischen und fluviatilen

Formationen dér letzten Eiszeit nach. Diesen Ablagerungen dér
letzten Interglazialzeit im Alföld cntspricht von oben gerechnet die

dritte rot-braune Lehmzone des Pakser Lösses (wahrseheinlich all-

gemein aller ungarischer Plateaulösse), demnach stimmt dér Löss dér

letzten Eiszeit und dér finiglazialen Zeit, alsó dér iiber dér Iliss

Würm interglazialen Lehmzone befindliche, von zwei intersta-

dialen (Wj—WJJ.W — WuU Lehmzonen geteilte jüngere Löss in dér
Zeit mit Scherf s oberpleistoziinen Formationen (sandiger, ver-

siül wemmter Schlamm; lössiger Sand; sandiger Löss und Löss), die

auf den Ablagerungen dér letzten Interglazialzeit dér Grossen Un
garischen Tiefebene Hegen, überein. Scherf s stratigraphische
Finteilung des oberen Pleistozans gilt für das ganze Alföld, di<‘

Gliederung des Lösses von Paks für die Plateaulösse, sogar für den
Löss von Titel und dér Szerémség. Demnach sind die transdanu
bischen Lössoberflaehen and die Lössoberflaehen dér Grossen Un
garischen Tiefebene dér Lössbildung enlspreehend jungpleistozan.
Sie stonvm.en aus dér letzten Eis- und dér finiglazialen Zeit. Sol-

che oberpleistozáne**, doeh natürlich seit ihrer Bildung bereits

** Zu erwKhnen ist, dass die allgemeine Giltigkeit des bier iiber

die Ausbildung dér Oberfláche dér Grossen llngari seben Tiefebene

gegebenen skizzenhaften Bildes, namentlich dér Reihenfolgen dér zeit-

geschichtlichen Ausbildung, sich auch dadurch nicht mindért, dass

wir in Transdanubien, alsó dern Gebiete dér Plateaulösse, wohl kamu
jedes Lössbündel ungeslört entwickelt vorfinden kimen. Auch hier

kaim es vorkommen, dass an dér Oberfláche Lösse verschiedener Eis-

zeiten, von verseli iedenem Altér lagern. Die genauere Bestimmung
diesel* transdanubischen, verschieden altén Lösse, ihre IJnterscheidung,

ist eine Aufgabe dér Detaiiforschungen,
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verlehmende, zerfallende Lössflache sind allé Lössoberflachen im
Ungarischen Beeken, alsó aueh im Alföld die Lösstafeln dér Bács-
ka, von Ti tel, dér Szereimség, von Torontói, des Maros-Temeswin-
kels, die Oberfláchen dér Lösstafeln zwischen dér Maros und Körös,
zwischen dér Körös und dér Tisza (Theiss). Dieselbe jungpleistozá-
ue Lössdecke findet sieh aueh an dcn Sehuttkegeln des nördliehen
und östlichen Alföld.

Jungpleistozane Oberfláchen sind aueh die mit „.jüngerem”
f öss bcdeekten Teile (ler „Stúdió”-Tervssé dér I)onau. Dicse sind
im Donauti'de von Adontj bis Mohács iiberall ncrhzweeisen. In Tii-

lern anderer tieflandischen Pl üsse sind sie mangels an Studien
noch nieht naehgewiesen.

Nnch dicsér jungpleistozanen Lössoberflache kommen, in dér
Zeitfolge, jüngere, ebenfalls Akkumulationsoberflachen, die

m dér postglazialen warmen klimatischen (Hcuselnuss—Eiche )

Steppenzeit entstandenen FIn gs/indoberfláchen im Alföld. Solche
sind die vöm NW-Winde bewegten Flugsandoberflaehn des Donau-
Theiss-Zwischenstromlandes, die Plugsandgebiete des Nyírség und
das vöm SO Kossava hingeblasene Deliblater Flugsandgebiet. Wenn
wir die Grenze des Pleistoziins und Holoziins zwischen dér noch
durch Lössbildung gekennzeichneten Zeit, dér postglazialen Kie-

fern-Birkenperiode, und dér warnaen Hasielnuss-Eiehenperiode, als

die „Stádte’'1'errasse herausgebildet wurde, ziehen,' müssen wir die

genannten Sandgebiete bereits für altholozane Akkumulations-
oberflachen haltén. Es ist eine offene Frage, weshalb das Ungari-
sche Becken damals eine warme Stepi>e war, weshalb die Kontinen-
talitat noch immer so gross gewesen ist. aber gewiss ist, dass zu

dieser Zeit im Ungarischen Becken kein Löss mehr bildete, da diese

altholoziinen Plugsandgebiete allé auf den jungpleistozanen Löss-

oberfláchen gelagert sind und solch altholozaner Flugsand sogar
vielerorten aueh den „jiingeren” Löss dér „St:idte-”Terrasse deckt

(48, 55). Diese, kente bereits nur zum Teil sich líewegende Sandober-
fliiche ist die jüngste, noch durch starke Akkumulat ion charakteri-

siert(> Oberflache des Alföld. Dcr „Zeugenberg” dicsér Oberflache

ist, wie mir vielleicht nachzuweisen aueh gelungen ist (8!).), dér

Hügel von Solt am linken Danauufer, den die Literatur lángé Zeit

alleinfalls fúr cinen „Zeugenberg” dér ursprünglichen altpleistoza-

nen Lössoberflache dér Grossen Ungarischen Tiefebene bioit.

Endlich ist die jüngste Oberflache dér Grossen Ungarischen

Tiefebene die in dér Buchenzeit ausgemeisselte holozane Flusster-

rosse, die Oberflache des heutigen Inundationsgebietes. Akkumu-
lation und Denudation kennzeichnen gleielimassig diese Oberflache.

Die ganz jungen Uferdünen dér Grossen Ungarischen Tiefebene

befinden síeli zum Teil auf dicsér Oberflache.

S. Literatur 88.
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IV.

Oie verschiedenen Anhaufunys- und Abtrygungsformen dér anya
rischen Lös<se. Die scheinbare morpholoyische Jíeife dei Lössyebiete.
Die von Galeriewaldern entlang dér Plussufer unterbrochenen
Lösssteppen, wahrend dér pleistozanen Eiszeiten entstanden, ihre

dirrel i Flusstaler ti. Überschwemmungsgebiete zorstückelten Decken,
deuten das letzte Peilen dér jiingstvergangenen geologischen Epo-
ebe an dér Plastik dér natnrgeborenen, wunderbaren geographischen
Einheit, die wir das UngariscÉe Becken nemien. Unter (lent form-
ausgieichenden Mán tel dér Lössdeeke verschwanden die TJneben-
beiten dér grossen Reckenla.ndscha.ft. Es bildete síeli die geogra-
])hische Oberflache des Enga rischen Beckens. Diese Oberflache
besteht zu einem grossen Teile ans Löss. Das Itis jetzt Gesagte be-

leuchtet, vielleieht die verwi ekeiten Vorgange dér lángén Zeit, in

dér die Bikiniig dér Lössdecke des Engarischen Beckens voi sich

ging und ihr beutiges Aussehen annalim, docb ware das skizzierte

Bild nnvollkonimen, falls wir vöm heutigen Sehicksal dieser Löss-

decke, kurz von ikrem Eormenscbatz, nicht anch Einiges sagen
wiirden.

lm Laufe Wssmorpholoyischer Forschunyen diirfen wir zwei

yrundlegende Dinge nicht pergessen. Dos eine isi dér klirnatische

Unterschied zwischen den rezeiden und den hereits fossilen Löss

yebieten, das andere folyt aus dem ersten. In fíebieten von ver-

schiedenem Niederschlay, von verschiedenen Windverhaltnissen und
von einander abweichenden Pflanzendecken fiúdén au dér Ober

flache und int Inneni desselben Gesteins (in unserem Falle des

Lösses) von einander grundweys verschieileue physikalische un I

chernische Vorgange statt. In den innerasiatischen ariden Steppen

gebieten, dem Lande rezenter Lössbildung, sind die arid-liydrati-

sche Verwitternng und die Deflation die zwei máchtigsten land-

sebaftsformenden Krafte. Deshalb sind die Anhaufungsformen des

Lösses dórt aueh viel imposanter, als die Denudationsformen. Das
Talnetz isi schiitter, die Talcr und Wasserrisse im Löss sind stark

zerklüftet und öleiben lángé juvenil, da in dicsen Gebieten die

Verlehmung des Lösses (sekundare Verwitternng) eine sebr gerin

ge Rolle spielt. Die porosé Struktur des Lösses andert sich nicht;

Verwitterungsprodukte entstehen auf ihm nicht. Aus diesen Gebie-

len stammen die oft zitierten, von Fr. v. Richthofen (í)0) und
v. Lóczy sen. (91) entworfenen prachtigen Landschaftsschilde-

rungen. Ganz anders ist die Lage im West- und Mitteleuropa. Das
Kiima, die Pflanzendecke, das Lobén und die Entwicklung des Ge-

landes ist von dem Innerasiens durchaus verschieden. Ari dér
Oberflache und im Inneni des Lösses spielen sich solche Vorgange
ab, dass dér porosé, fahlgelbe Löss dér einstigen Steppen ein bindi-
ger, wasserundui’chlássiger Lehm wird. In diesen Gebieten ist dér
Löss bereits im Zerfall. Auf dér lehmigen Oberflache, auf dem
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wasserundurchlassigen Bódén isi das Talnotz schon dichter; Löss-

brunnen, Lössdolinen, Hohlwege und zirkusartige Taiköpfe kimen
sieh nicht Iliiden. Die Hangé werden sanfter. I)ie morphologisclie

Reife dér Landschaft nimmt zu, denn die Denudation sínéit zwar
die Hauptrolle, doch in verlehmten Lössgebieten mit gleichem, oder
ahnlichem Kiima ahneln einander, infoige dér Gleichheit dér de-

nudierenden Kráfte, Stádium, Grad und Form dér Abtragung,
oder sind sugár gleieh, demnach ist die Oberflachenbildung
verlehmter Lössgebiete eintönig, formenarm und die Charakterzii-

ge desselben Keliefs wiederholen sieh an ihnen. Denken ívir nur au
Belgieus „limon hesbayen”, die Taler dicht durchsetzen, oder am
Transdanubiens gut bebaute, von flachen Talern durchschnittene,

stellenweise stark verlehmte Lösspeneplains.

Fig. 9. ábra. Völgyképzdés elvályogosodott löszfelszínen. Somogy vm.

Talbildung auf verlehmter Lössoberflache (Phot. Bulla).

Ungarns Lösse sind fossil, sie sind an dér Oberflache stark

verlehmt. Das Ungarische Beeken eignet sieh trotzdem zu lössmor-

phologischen Forschungen, da es für einen glücklichen Übergang
zwischen dón Gebieten des humiden und ariden Klimas anzusehen

ist. Fiese Feststellung vili keine genaue, klimatologisehe Defini-

(ion sein, sie hat mehr morphologisichen Wert, da die morpholo-

gischen Unterschiede dér Lössgebiete Transdanubiens und dér

Grossen Ungarischen Tiefebene grösstenteils auf das feuehtere

Kiima Transdanubiens und dér Randgebiete und das mehr trocke-

nere und aridere dér Ebene zurüekgefiihrt werden können (53.).
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Bei lössmorphologischen Porschungen ist, ausser dér

Verlehmung. die Verunreinigung des Lösses ein wichtiger Um-
stand, dér nicht ausser Acht gelasseu werden kaim. leli nenne den

mit Gesteintriimmern versetzten Löss dér Hangé, ein Gemisch von

Löss und Fremdstoffen, einen verunreinigten Löss. Hieher ist auch

dér „durchnasste” Löss und dér „Tallöss” zu rechnen. Die Abtra-

gungsíormen dicsér und dér typischen Lösse sind von einander ver-

seli ieden.

Die morphologischen Eigenschaftein dér Lagerungsverhiilt-

nisse ungariseher Lösse, die ümstánde dér Lössanháufung, die Aus-

bildung dér Anhaufungsformen babé ieh auch schon im Bisherigen

ausgiebig behandelt. Die Abtragungsformen des Lösses, seine Ver-

karstüng, habé ieh in meiner Ariiéit iiber die Morphologie des

Lösses (53) und in meinen Vortragen besprochen. Folgend möchte
ieh die Ergebnisse meiner lössmorphologischen Untersuchungen
nur kurz zusammenfassen.

Die ursprüngHchste Anhnufungsform des Lösses isi eine,

einer schuach gespamiten Hülle ahnliche Decke, die die Uneben-
heiten dér Beckenflachen und dér Randgebiete zudeckt und anfüng
Heh konkave Hangé bildel. Dér konkave Hang ist die ursprüng-
liche Anhöufungsform des lösses. Verlehmt die Lössoberflache

Fig. 10. ábra. A Titeli plató északi fele. — Die N-liehe Halfte des mit
Lössdolinen und Lössschluchten zerstiickelten Titeler Lössplateaus.

und wird sie wasserundurchlassig', so zerstiiekeln die Niederschlags-
wasser beim Herunterlaufe dicse Decke und wandeln den ursiiriing-

1 ieh konkaven Hang in einen normalen. Dicse Erscheinung ist bei

unserem Klíma an jedem Beckenrande zu beobachten.
Eine ziemlich haufige Anhaufungsform des Lösses ist das ver

-

lösste, alté, wasserlose Tat. Dér Fallstaub hat alté Talreste ausge-
füllt und wurde darin zu Löss. Das alté Tál wandelte sich in
ciné muldenartige, mit Löss ausgefidlte Vertiefung. Die lebenden,
sich entwickelnden Taler indessen hat dér Löss nie vollstandig
ausgefüllt. Die Lössbildung hat die (dlgenwi nen híjdrographischen
Verhaltnissen nicht verandert.
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Natürlich ist die l'ossile Lössdccke heute nicht mehr so dick

und auch nicht von derselben Gestalt, wie sie am Ende ihrer Bil-

dung war. Die Abspülung und Abwasehung entfernte und entfernt

auch heute viel Matériái. Die Lössdecke wird aber vor einer allge-

meinen Denudation ausgiebig durch eine zufállige Leesedecke (aus

Konkretionen, íremden Gesteinsarten) und die Vcgetation ge-

schützt. Morphologisch bedeutet dies soviel, dass die Oberfláche
unserer Lösse auch heute noch die urspriingliche Anháufungsforin
des Lösses bewahrt. Nur auf diesern Grunde können wir die bis

Ende des Jungpleistozáns ausgebildete Oberfláche dér Lössdecke
auch heute eine jungpleistozáne Oberfláche nonnen, obzwaresge-
wiss ist, dass die Deflation dicse Oberfláche schon in ihrer Bildung,

aber besonders zr Zeit dér Entstehung dér Flugsa.ndgebiete stark

angegriffen hat und, dass dieser Vorgang auch heute fortdauert.

Die Lössoberfláche dér Kleinen Ungarisehen Tiefebene ist von den

durch die westliche Pforte hereinstürmenden NW-W inden arg zer-

fetzt worden. Rungaldier weist sehr rielitig in dér Gegend
des Lössplateus von Titel (47.) auf die lössvernichíende Deflation

dér SO-\\ inde Ilin; stark defladiert ist aber auch dér Löss dér

transdanubischen Plateaus, im Donau -Tlieisszw ischenstromland, im
Hernádtal, im Hegyalja und in dér nordöstliehen Ausbuchtung

dér Grossen Ungarisehen Tiefebene. Gerade diese, durch Deflation

nachtráglich umgeformten veránderten Lössdecken, Lössinseln,

Lösstreifen verleiteten viele Forscher, aus dérén heutigen Gestalt

auf die Riehtung dér pleistozánen Winde zu schliessen; kein Wun-
der, dass sie dann auf Grund dieser Gebilde auf den heutigen

áhnliche Windverháltnisse im Pleistozán geschlossen habén. Die

Sachlage ist umgekehrt. Zumeist verdanken die Randlinien dér in-

sel- oder streifenartigen Lössgebiete ihren Lauf dér nachtrügli-

chen holozánen Deflation. Die Zerstörungen durch Eeitenerosion

dér Fiüsse sind ebenfalls in Betracht zu ziehen.

Die Lössgegenden sind am márkán testen durch die De ne: dali

onsformcn dér Lösse cfyarakter isiért. Die tiefen Wasserrisse, die

sleilen Uferwánde, die Lössdolinen, die Hohhvege, Klüfte, die lo-

genartigen Talköpfe gébén dér Lössoberfláche in einer Vielfáltig-

keit, die in a,nderen Gesteinen kamu zu fiúdén ist, ein ungemein
charakteristisches Gepráge. Ohne Zweifel aber habén sieli die Ab
tragungsformen des Lösses in den ungarisehen Lössgebieten nicht

gleichartig ausgebildet. Ausser den schon bekannten Lageriingsun-
terschieden .pnelt hier die Verlehmung des Lösses eine Hauptrolle.

Allbekannt sind die gi'osse Porositát, Kapillaritát, dér Mangel an
Schichtung und die Krümelbarkeit des Lösses. Diese Struk-

tur verándert die Verlehmung von Grund aus. Dér grössere Xie-

derschlag eines násseren Klimas entkalkt den Löss, was eine wicli-

tige Eolge hat. Die allgemein charakteristische Körmig des Lös-

ses von 0.01—0.03 mm Durchmesser verándert sieli perzentuell. Dic‘

Zalil dér typisehen Lösskörner vermindert sieli, die lonigcn Le-



Dér pleístozáne Löss im Karpalhenbecken. 47

standteile vermehren síeli. Das urspriinglich porosé Gestein wird

wasserundnrchlassig, lehmig. Es verliei't seine Kapillaritát, ist

nicht mehr kriimelig. Es stopft síeli zusammen, dem-naph können

die typischen Denudationsformen des Lösses síeli in ihni nielii

mehr entwickeln. Diese Verlehmung wird durch die Faktorén des

líliin as her vorgern fen. Ilii
1 Grad, ihr mehr, oder weniger vorge-

schrittenes Stádium, alsó ihre Versehiedenheit je nach dér Gegencl,

die Dieke dér oberen Lehmschieht, hangén vöm örtlichen Kiima

ab. Die Enlkalkung geht in niedersehlagsreieheren Gebieten mit

reieher Vegetation rascher vor sich, sodass die Lehmschieht be-

trachtlich dick sein kaim. Die obere, rezente Lehmzone dér trans-

Fig\ 11. ábra. Löszszakadék Szekszárd mellett. — Lössschlucht bei

Szekszárd. (Phot. Bull aj

danubischen Lösse ist stellenweise zusammen mit dér rezenten Bo-

denschieht bis 2 m dick, in dér trockeneren Grossen Ungarischen
Tiefebene ist die Lehmschieht dér Oberflaebe bedeutend diinner,

stellenweise nur 30 40 cm.

Wenn <ler Löss maneher Gebiete ganzlich, oder grösstenteils

verlehmt ist, so bieten diese Gegenden vöm lössmorphologischeu
Standpunkte aus nichts Interessantes. Ist aber die Lössdecke genii-

gend máchtig und wnrde nur ihr oberster Teil zu Lelnn, so sitid

in diesem Falle im Löss zwei Formengruppen zu unterschéiden

:

war die Erosion sehwach und konnte deshalb das Einschneiden
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dér Wasseradern mit dér Verlehmung eben nur Schritt haltén,

oder wa,r sie schwácher als diese, so bilden sich an dér lelimigen

Oberfláche seibhte, breite Táler. T)ies seben wir in den westlich

gelegenen Becken und an dér Oberfláche dér transdanubischen

Plateaulösse. Ist aber aus irgendeinem Grunde die Erosion stár-

ker (stárkerer Hang, Mangel aneiner Pflanzendecke. Eingreifen des

Menschen, Wasserdurchlássigkeit des Grund gesteins) und kann
das fliessende Wasser dureh die Lehmzone bis zum typischen Löss

einschneiden, dann bilden sich reissend schneli die typischen De
nudationsformen des Lösses aus. An den ungarischen Lössen sind

diese zwei Formengruppen überall zu finden. Örtliche Unterschiede
sind nur insofern, als in niederschlagsreieheren Gebieten die an die

Lehmzonen gebundenen Formen háufiger vorkonimen, in trockene-

ren Gegenden aber die typischen Lössformen mehr entwickelt sind.

Die typischen Denudationsformen des Eösses sind, im Gegen-
satze zu den Grossformen dér Anháufung, Kleinformen. Ihre Aus-

bildung, die eigenartige Lössdenudation zeigt eine entschiedene

Verwandtschaft mit dér Verkarstung des Kalksteins. Meine ungar-

lándischen lössmorphologischen Untersuchungen beheben jeden

Zweifel, (láss wir von einer Verkarstung des Lösses (von seinen

Karsterscheinungen) mit vollem Becht reden können. Lant vielen

in- und auslándischen Lössanalysen wissen wir, dass dér Gehalt

des Lösses an kohlensaurem Kaik zwischen 5

—

oO% wechselt. Diese

Veránderlichkeit bewirkt, dassi wir in kalkréichen Lössen stark

ausgebildete Karsterscheinungen finden: Karsterscheinungen dér

mehr kalkarmen Lösse hingegen sind weniger typisch. (53, 58.)

Direkt genetisch mit dem Gehalt des Lösses an kohlensau
rém Kaik sind die Karstformen; die Lössdolinen, die Lössbrunnen,
die Lössschluchten und Höhlungen verknüpft. Denudationsformen,
die infoige dér Kapillaritat, Struklur des Lösses und seines koh
lensauren Kalkgehaltes zustc\ndegckommen sind: die senkrechten

Wande, die Hohlwege, die logenartigen Talköpfc und die Lösspyrp-
miden. Diese können auch gemisehte Formen genannt werden.

Zr Bildung dér Karsterscheinungen eignet sich dér Löss,

wenn: i) die Lehmzone an seiner Oberfláche nicht allzu dick ist;

2) wenn er auf wasserdurchlássigem Grunde liegt, da das Grund-
wasser sich dann nicht im Löss befindet, dér Löss alsó mehr als

seine Umgebung trocken ist; 3) wenn dér Löss geníigend Kalzium-
karbonat enthált, und 4) wenn seine üieke máchtig gémig ist.

Dicsen Grundbedingungen entspricht unter unseren vaterlán-

dischen Lössen in vollem Mass dér Löss des Plateaus von Titel

und dér Szerémséger Löss. Bei bohém Kalkgehalt ist ihre obere,

reaente Lehmzone diinn und ihr Untergrund ist wasserdurchlássiger

pleistozáner Sand und Schotter. An den transdanubischen Plateau-

lössen zeigcn sich die typischen Karsterscheinugnen des Lösses

sehr vereinzelt, einerseits, weil ihre Verlehmung schneller vor sich
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geht, andererseits, weil ihr Untergrund, dér pannonische Tori, ein

semkrechtes Versickern des Wassers mehr oder weniger verhindert.

Zu bemerken ist, dass misere Forschungen bezüglich dér Löss-

verkarstung nocdi in den Kinderschuhen stecken und, dass die ge-

netisehen Formenerklíirungen noeh hy'pothetische Ziige an síeli

habén.

Die am meisten ins Auge fallende, formausgleichende Wir-

kung des Lösses kommt in den gesehlossen^n Beeken zr Geltung.

Die Lössdecke verhiillt in ihnen stets gewisse Formen. verni indert

demnach die Reliefenergie dér Oberflache. Diese formausgleichende,

planierende Wirkung hat besonders in Transdanubien und unseren

Mittelgebirgen wiehtige morphologische Folgen. Diese Gebiete er-

scheinen dureh die formausgleichende Wirkung des Táisses mor-

Fig. 12. ábra. Alámosott, meredek löszfal Dunaszekcs (Baranya m.)

mellett. — Untergewaschene, steile Lösswand bei Dunaszekcs. (Kom.
Baranya). (Phot. Bull a.)

phologisch viel reifer, als diesen Gegenden naeh dem Grade ihrer

Denudation im morphologischen Charakter zukommt. Ungemein
augenfállig ist dér Gegensatz dér lössbedeckten, leicht aufgebuckel-
ten Rircken des Grundgesteins, dér sanftgeneigten, von konkaven
Hangén begrenzten Lössmulden, zu den von Löss nieht bedeekten,
steilen, stellenweise ganz juvenilen Hangén des Grundgebirgés und
seinen tiefen Troekentalern. Es ist klar, dass solehe Gebiete zwei
Formensehatzarten besitzen: den Formenschatz des Lösses und den
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Formenschatz des Grundgesteins. In solchen verlössten, sanftge-

formten Gebieten rufen die Lössdecken zweifellos den Anschein
einer morphologischen Reife hervor. Eigenartig ist nur, dass dér

geomorphologiseh reife Zustand eines Gebietes ein solcb vorausge-

schrittenes Stádium dér normalen Denudation voraussetzt, das

eine gewisse Andauer dér versehiedenen Krafteeiuwirkungen, alsó

eine lángé Zeit bedeutet. Dagegen sind die verlössten Gebiete nicht

immer deshalb matur, ei 1 sie sicli im reifen Zustand dér Denu-
dation befinden, sondern weil die Lössdecke die juvenilen Klein-

formen, möglicherweise auch die grossen verhiillt. Dies ist aber

ein innerer Widerspruch; den Begriff dér morphologischen Reife

verknüpfen wir immer mit dem Faktum dér Denudation, nicht

aber mit dér Anháufung. Viel richtiger sollten wir von dér scheirt-

baren Ausgegllchenheit dér verlössten Gebiete reden. (53.) Diese

Feststellung berücksichtigt bereits die eigenartige Denudation des

Lösses. Stellen wir uns in verlössten Becken und an verlössten

Hangén statt des Lösses als Beckenausfüllung solches Gestein (Tón,

Mergel) vor, das unter den atmosphárischen Einfliissen, organischen

Einwirkungen und infoige anderer denudierender Krafte chemisch
dick verwittert ist, dann richtet sicli die Denudation dér Beckenaus-

füllung rasch nach dér Denudation dér nachsten Umgebung, des

Grundgebirges, demnach wird das Becken zu einem, von R innen

vielfach durchschnittenen, welligen Ilügellande. lm Kenntnis dér

Lösstruktur wird dér Unterschied in dem A láss dér Denudation des
Lösses und des Grundgebirges für den Morphologen nur scheinbar,
ausserlich sein. In dér Literatur ist dieser Unterscheidung bis jetzt

nur wenig Aufmerksamkcit zugewandt worden. Deshalb lesen wir
sehr oft, dass die Lössdecken noch im Anfangsstadium dér Denu-
dation und dér Zerstückelung seien, dass sie in Bezug auf die Wir-
kung dér exog'eneu Krafte noch jung sind. Dies ist ein Irrtum.

Mán darf sich nicht vorstellen, die Anháufung von Löss dauerte

eine gewisse Zeit hindurch fórt, ohne dass die Lossmasse von
ausseren Einfliissen behelligt wurde. Die Denudation ist au dér

Erdoberflache ein stándiger Vorgang und hat ebenfalls die Abtra-

gung des Lösses nicht zu Ende dér Kiefern-Birkenzeit, nach Ab-
schluss dér Lössbiklung begonnen, sondern war natürlich auch
wiihrend dér Lössbildung standig im Gangé, höchstens hat sie sich

nach dem Verlauf dér Lössbildung in ihren bewegenden Kraften
und Wirkungen verscharft. Dér Sachverhalt wurde deshalb irvig

festgestellt, da die Forscher die eigenartige Denudation des Lösses,

seine Verkarstung nicht berücksichtigt hatten. Zwar ist es zweifel-

los, dass die geschlossenen Lössbecken und die a.usgedehnten Löss-

plateaus tatsachlich unvollstandig zerstíickelt und die Denudations-

formen juvenil sind, doch ist dies aussehliesslieh von dér Struktur

des Lösses und dér in seiner Struktur und Zusammenset.zung be-

griindeten Verkarstung verursacht, deshalb erfolgt seine Denudati-

on in ihren ausseren Erscheinungen scheinbar auch langsamer. Die
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unterirdische Erosion ist die tatige, die Wirkung dér Abwaschung
und dér Oberflachenerosion ist aber die weniger bedeutnngsvolle.

Die unvollsiandige Zerstiickelung typischer Lössgebiete ist nicht

in dér kurzen Wirkungszeit dér Krafte, sondern in dér Struktur

und Verkarstung des Lösses zu begründen. Dies beweist die Ober-

fláchenbildung dér mit einer máchtigen Lebmschieht bedeckten,

Avestungarischen Lössplateaps: die flachen Hiigel mit ihren sanften

Hangén, die breiten, seiehten Taler sind morpbologisch béréi ts

überall reif.
# * #

Das bis .jetzt Gesagte ist dér heutige Stand unseres Wissens

über den Löss des Ungarischen Beckens, Avie es aus unseren Kennt-

nisen und Forschungsergebnissen sieb ergibt. Es ist etwa ein Si-

tuationsbericht iiber das Altér des Lösses, seine Bildung, den Ur-

sprungsort seines Materials, ferner die Umstande seiner Lagerung,

seine Gliederung und seinen Formenschatz. Es ist ein aus dér

Lebensgesehichte des Ungarischen Beckens herausgerissenes Kapi-

tel, aber ein solches, dessen Vorfalle die Geographen am meisten

interessieren, ibnen am nachsten stehen. Doch weist dies Kapitel

noch viele unklare Einzelheiíen auf.

Sicher ist, da,ss die ungarlandischen Lösse sieb wahrend dér

Eiszeiten und dér finiglazialen Zeit gebildet babén, dass dér Ur-
sprungsort ilires Materials im Ungarischen Becken zu suchen ist

und, dass die staubführenden Winde östlieher Richtung Avarén.

Eine Tatsache ist es auch, dass nie eine zusammenbangende Löss-

decke die Grosso Ungarische Tiefebene oder einen anderen Teil des

Ungarischen Beckens bedeckt hat. und dass die Lössbildung im
Ungarischen Becken mit dér finiglazialen Zeit ihren Abschluss er-

reichte; avíi* können als erAviesen annebmen. dass „jiingere” und
„altere” Lösse zu unterscbeiden sind, da die rotbraunen Lehmzonen
dér Lösse interglaziale und interstadiale Bildungen sind, die Kli-

maanderungen, Denudationsperioden bedeuten, mit dérén Hilfe und
Heranziehung dér terrassenmorphologischen Forscbungen dér „.jiin-

gere” Löss chronologisch sicher und erfolgreich zu gliedeim ist.

Unbedingt ricbtig ist es aucb, dass Avir auf Grund dér Struktur
und Zusammensetzung des Lösses von seiner Verkarstung reden kön-

nen, doch diese kurze Zusammenfassung Aveist aucb auf eine Reibe
offener und ungelöster Fragen bin. Insbesondere können wir über
die Lagerung unserer vaterlandischen Lösse nur dann uns mehr
entscbieden und geAviss aussern, Avenn eine reicbliche und detail

lierte Fülle cbemischer, meehanischer und petrogra^biscber Analy
sen die geomorpbologischen Untersucbungen stützen Avird. Anal.v-

sen solcher Art und Untersuchungen bezüglicb dér Diagenese <b's

Lösses sind schon deshalb notAvendig, damit die begrifflichen Merk-
male des Lösses genau festgestellt und die verschiedenen Lössarten
von einander auf genetiseher Basis unterschieden Averden können,
denn sicher berrscht aucb heute noch um den Namen des Lösses,
da dicsér Benennung einen Sammelbegriff bezeicbnet, grosse Ver
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wirruhg und Unsicherheit, weil viele Bildungen lössartig sind und
untéi- den lössartigen Bildungen dér typische Less nur ein Glied

dér Serie darstellt.

Eine offene Frage ist auch die chronologische Gliederung des

„álteren” Lösses, sowie Zahl, Entstehung und befriedigende Deu-
tung seiner rotbraunen Lehmzonen. Demnach belasten viele hypo-
thetische Züge auch die Geschichte des álteren Pleistozáns im Un-
garischen Becken. Beziiglich des Pleistozáns ist eine detaillierte,

planmássige Forschungsarbeit auf Grund eines Übereinkommens
mit den Reprásentanten dér verwandten Fáeber notwendig, und
zwar nicht nur auf geologischem und naorphologisehem, sondern
auch auf archáologischem, palaontologischem, botanischem und
paláoklimatischem Gebiete. Ganzlich unerforscht sind unsere Höh-
lenlösse. Weder die Entstebung, noch die Bildungsumstande diesel -

,

sowie dér gélben, wahrscbeinlicb ebenfalls- eiszei tlichen Lehme dér

Mátra- und Bükkalja sind geklárt. Auch die morphologische Erfor-

schung des Lösses, die Solifluktion, und die Verkarstung des Lös-

ses erfordern noch viele Einzeluntersuchungen.
Viele Lössprobleme harren noch ihrer Lösung, die zu erledi-

gende Arbeit ist sehr betrachtlich, um einerseits den Ereignissen
dér pleistozanen Lebensgeschichte des Ungarischen Beckens die

ihnen gebührende Rolle in dér Erforschung dér allgemein-europá
ischen Pleistozánprobleme zu sichern, andererseits um diese pleis-

tozánen Vorgánge, Ereignisse und ilire Wirkungen tr eine genau-

ere, eingehendere und mehr sichere geographische Synthese des

ungarischen Bodens befriedigend verwerten zu können.
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AZ INGAS SKLEROMÉTERREL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK."
Irta: Balyi Károly.

ÜRER D1E MIT DEM PENDELSIvLEROMETER VERBÜNDE-
NBNFRAGEN.***

Von K. Balyi.

A kristálykeménység meghatározására szolgáló eszközök az

újabb idben egy új eszközzel gazdagodtak: az ingás sklerométer-

rel. Az ingás sklerométer (a mérleg leng részéhez hasonló eszköz)

a vizsgálandó kristálylapra helyezett él vagy csúcs körül (függ-
leges síkban) csillapodó lengéseket végez: a csillapodásból kell kö-

vetkeztetni a keménységre.
Az ingás sklerométert elször H e r bért (1) ajánlotta msza-

ki keménységvizsgálatra (1923). A 4 kg súlyú kengyelalakú inga-

test a vizsgálandó lapra helyezeti 1 mm átmérj acélgolyón leng:

a lengésidt vagy a kilengések nagyságát mérve, meghatározható
vele a fém u. n. „id” vagy „skála”-keménysége ; ha ezek üvegre
1 GO és 97, akkor pl. ólomra 3 és 0.

Pár évvel késbb (1929) egy csúcsra támaszkodó ingás sklero-

métert írt le Kusnetzow (2) ; a
;
csúcs a vizsgálandó, vízszintes

helyzet lapra kerül, amelynek felülete az ingalengések által las-

san elroncsolódik; mivel nagyon valószín, hogy a lengések csilla-

podása annál lassúbb lesz. minél nagyobb a lap keménysége, a.zért

azt javasolta, hogy az ingalengések csillapodását jellemz meny
nyiségek egyikét (csillapodási tényez, lóg. dekrementum. stb.)

vagy egy meghatározott sorszámú kilengés számértékét lehetne a

keménység mértékének választani. 1931-ben javított készülékén,

mert a csúcsot éllel (90 fokos lapszög acélprizma élével) cserélte

fel (3) s a leng karra állítható súlyokat szerelt. Ugyanez évben
Rehbinder (4) keit csúcsot alkalmazott egy helyett, amelyeket
akár két különböz kristálydarabra is reá lehetett állítani. Ö a
keménységet mint a lengési görbe: A (t) (a jobboldali kilengéseket

a folyó id függvénye gyanánt tekintve) snbtangensének értékét

definiálta a t = 0 esetben. Az készülékét Schubnikow úgy
módosította, hogy az ingára ersített lencse segítségével a lengése-

ket filmre lehetett lefényképezni (2). Ilyen fényképet látni idézett

értekezésében a 2. ábrán.

1937. szeptemberében én is készítettem egy ingát (súlya 1195
gr, a kar hossza 60 cm, a mutató hossza 28 cm, a súlytartók hosz-

sza 15 cm), amely a felsoroltaktól abban tér el, hogy a 3 mm hosz-

szxí, 90 fokos prizmaél közepébl 1 mm ki van reszelve s így az

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. dec. 1-i szakü-
lésén.

** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft am
1. Dez. 1937.



60 Balyi Károly

inga Két, egymással szilárdan összefügg 1 mm-es élen leng; elnye
ennek — szerintem — az, hogy 1. így könny biztosítani az inga

függleges síkba
(

n való lengését, 2. a kapott értékek már két benyo-
módásnak megfelel középértékek lesznek. A prizma Pliönix-Extra

szerszámacélból, a mutató acélból, a többi rész sárgarézbl készült.

A skála (28 cm sugarú) íve 50—0—50 mm beosztású volt; a 0 be-

osztás a mutató függleges állásának felelt meg; a mutató állását,

fordulópontjait 10-szeres nagyítású lencsével olvastam le; az idt
stopperórával mértem. A jobboldali els kilengéis minden esetben
-10 mm volt.

A vizsgálat menete nagyjából egyezett azzal, amelyet Kus-
netzow leírt (3). Az éket a kezd irányba állítva, az ingát len-

gésbe hoztam; feljegyeztem a jobboldali kilengéseket, továbbá a

hozzájuk tartozó lengésidket; mikor az inga megállt, a kristályt

30 fokkal elforgattam és újból lengésbe hoztam az ingát, s i. t. A
12 lengési sorozat befejezése után az ék benyomódásai a kristály-

lapon az 1. ábrán feltüntetett képet adták. A steatiton pl. a küls
kör átmérje 10.4 mm, a belsé 4.4 mm volt: a többin egy kissé

más érték.

Az ingás sklerométerrel végzett vizsgálataim célja annak meg-
állapítása volt, hogy van-e az ingalengések csillapodását jellemz
mennyiségek között olyan, amellyel a M o h s-féle keménység vagy
az A u e r b a, c h -féle abszolút keménység egyes értékei kifejezhe-

tk vagy helyettesíthetk. E dolgozatban csupán a steatitra, a k-
sóra és a gipszre kapott eredményeimet ismertetem. Azonban a

Mohs-féle keménységi sorozat többi tagjának a vizsgálata is már
folyamatban van, s remélem, hogy azokról is rövidesen beszámol-

hatok.

A stea,ti t csiszolt darab volt; mivel orientálni nem sikerült, a

kezd irányt 1. hely jelzéssel láttam el. A kezd irány minden

Fig. 1. ábra.

A vizsgált kristályok keménysége

Mohs-skála szerint Auerbach szerint

steatit

gipsz

ksó

1—

1.5

1.5—2

2—

2.5

ö

14 _!_ a hasad, lapra.

20 _L a kockalapra
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steatit-mérésbeu ugyanaz volt. Ugyanazon darab steatit 4 helyén

(1.—IV
7-

.) összesen 42 lengési sorozatot mértem: az I.-n csak 6 irány

bán, a többin 12—12 irányban. Ha pl. a steatit lll.-ra kapott 10,

Iá, 20. és 25. jobboldali kilengéseket irányuknak megfelelen egy

Fig. 3. ábra. T (Talk, steatit), S (Steinsalz, ksó), G (Gips, gipsz).

pontból kiindulva ábrázoljuk, a 2. ábrán feltüntetett rajzot kapjuk.
A 3. abra a steatit III. 1. helyére tünteti fel a jobboldali kilengé-
seket, mint a lengésszám függvényeit.
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Gipszet kétfélét vizsgáltam. Az egyik (I.) a (OlO)-lappal párhu-
zamosan csiszolt darab volt, melyet töredezett élei miatt utólag
kellett orientálni; ezen két lengési sorozatot mértem. A másik (II.)

ha,sítvány volt (Gántról); ennek is a (010) lapján lengettem az in-

gát úgy, hogy a 0 foknak megfelel irány párhuzamos volt a c-

0
°

Fig. 5. ábra. Steinsalz, ksó.

tengely irányával. A 8. ábra az erre (II.) vonatkozó, 0 foknak
megfelel jobboldali kitéréseket mutatja, mint a lengésszám függ-

vényeit, míg a 4. rajz ugyanezen lapra, a 10., 50., 100. és 150. kilen

géseket 30—30 fokonként. Meg kell említenem, hogy ezen a rajzon

a 10. kilengésnek megfelel kép jelentsen eltér a (3) alatti érteke-
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zés 7. ábrájától; hogy az eltérésnek mi az oka, arra egyelre nem
kívánok felelni.

Ksó is kétféle szerepelt. Az egyik (I.) csiszolva volt a kocka-

lappal párhuzamosan; a másik (11.) igen sima hasadási lap volt;

a 0 foknak megfelel irány mindkettn párhuzamos volt a kocka-

éllel. A hasadási lap O-irányára vonatkozó kitéréseket a 3. ábra

mutatja; ugyanerre a lapra vonatkozó 10. 20, 40. és 50. kilengéseket

ábrázolja 30 fokonként az 5. ábra.

Ha rátekintünk a 3. ábra három vonalára, melyek az inga

jobboldali kilengéseinek a lengésszámtól való függését ábrázolják,

láthatjuk, hogy valamilyen, a lengésszámmal csillapodó lengéssel

van dolgunk. A csillapodó lengés az eméleti fizika szerint (5) köny-
n.ven leírható oly egyenlettel, amelyben a súrlódási (vagy általában

a lengéscsillapító) együttható (ki, a leng test tömege (m), a csil-

lapodó lengés rezgésszáma (n) s az id szerepelnek. Az egyenletbl
két egymásutáni kilengés (a, kezd jobboldali s a rákövetkez bal-

éi dali, stb.) hányadosa

e hányados helyett annak logaritmusát

l°g (.Vj
)

- lóg
(y2 )

= lóg
(y2 )

- lóg
(y3 )

= . . . .

szokás figyelembe venni, amit lóg. dekrementumnak neveznek. Ha
a lóg. dekr. értékeit a jobboldali els és ötödik, ötödik és tizedik,

k T
stb. lengésekbl számítjuk, a ——— értékei a következk lesznek:

4 m

Steatit Ifi. 1.

0.01317

0.02162

0.02763

közép 0.02081

Gipsz II. 0-fok

0.00252

0.00259

0,00319

0.00276

Ksó II. 0-fok.

0.00858

0.01103

0.01145

0.01035

Ezekbl kitnik, hogy a fenti érték az n-nel nagyobbodik; mivel
az m állandó, azért — ha T is állandó volna a Ar-knak kell nö-
vekedniük; figyelembe véve azonban azt, hogy a tapasztalat sze-

rint a. T fogy az w-nel (mégpedig közel logaritmikusán), láthatjuk,
hogy a /c-értékek növekedése jóval gyorsabb. Ha mégis számítani
akarunk ez alapon, pl. a keménységet a k.T :4m értékek középér-
tékének fordítottjával jellemezzük, akkor ezeket kapjuk:

Steatit III. 1. Gipsz II. 0-fok. Ksó II. 0-fok.

48.05 359.42 96.61

Ezeket redukálva a Mohs-féle, i 1 1 . Auerba,ch-féle értékekre, a ke-
ménység értékei ezek lesznek;

Steatit 1—1.5; 5 Ksó 2—3; 10 Gipsz 7.5—11.2; 37.5.
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Ha pedig az elbbi három érték logaritmusából indulunk ki, a ke-

ménység értékei ezek lesznek:

Steatit 1—1.5; 5 Ksó 1.2—1.8; 6 Gipsz 1.4—2.1; 7.

Mindkét eredmény eltér a két skála szerinti keménységértékektl!

Mivel a k . T : 4 m érték a lengésszámmal növekszik, arra
lehetne gondolni, hogy megfelelbb lenne kiindulni a középértékek

helyett az els ilyen értékbl. Ez alapon azt kapjuk, hogy

Steatit III. 1. Ksó II. 0-1‘ok. Gipsz. IT. 0-fok.

0.02533 0.02021 0.00503

értékekbl a keménységre e számok adódnak:

Steatit 1—1.5; 5 Ksó 1.25—-1.88; 6.25 Gipsz 5—7.6: 25,

amelyek szintén nem felelnek meg a két skála számadatainak. Még
rosszabb az eredmény, ha a logaritmusok alapján számítunk.

Mivel a csillapodás alapján végzett számítások ily eltér ada-

tokhoz vezetnek, más úton kell próbálkoznunk. Talán ki lehetne in-

dulni a jobboldali kilengések s a folyóid, vagy a jobboldali kilen-

gések s a lengésszám közötti összefüggésbl s ezen az a-

lapon következtetni a keménység értékére. Rehbinder (4)

volt az els, aki a kilengés és a lengésid közöti össze-

függésbl igyekezett kiszámítani a keménységet. Szerinte a ke-

ménységet az A (t ) függvény subtangens — értékével lehet definiál-

ni a t = 0 helyen. Mivel értekezésében a steatit és a ksó ily

szempontból nem szerepel, csupán a gipsz (010) lapjára ( |j
az él

lel) vonatkozó adatot említhetjük: ez 285. Én hasonló számítással

270-et kaptam. Eljárásával szemben felhozott (2) kifogások mellé

inéig a következket sorozhatom: 1. az A.(t) függvény meghatározá-
sa csak bizonyos pontossággal történhetik; természetesen annál

pontosabban, minél több összetartozó kilengés és idérték között

keresünk kapcsolatot, azaz minél magasabbfokú függvénye lesz az

A ( t) a t-nek; 2. ennek következménye pedig az lesz, hogy a kemény-
séget jellemz szám az A(t) fokszámától fog függni; ha tehát a bi-

zonytalanságot el akarjuk kerülni, a keménységet jellemz szám
mellett a meghatározására szolgáló függvény fokszámát is említe-

ni kell, ami a dolgot csak bonyolultabbá teszi. Nálam az A (t) má-
sodfokú függvény volt.

A második módszert már többen alkalmazták. Természetesen
— az elbbi két kifogásnak megfelelen — ez is különböz eredmé-

nyeket szolgáltat, hiszen itt is szerepel a megközelítés. K usne t-

z o w (3) sok esetben megelégedett az

A = a.e
- h - n - ,n3

összefüggéssel, melyben a a kezd kilengés, a h és 1 a kristályra

jellemz állandók, n a lengések sorszáma és A az w-edik kilengés-

nek értéke. Több ily összefüggést említ Schubnikow (2) is.

Ezek mindegyikében az e-nek valamilyen hatványa szerepel; hogy
milyen ennek a fokszáma, az attól függ, hogy hán\ helyen ad pon-
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tos értéket. Pl. 3 helyen (n := 1, l. 40) pontosan adja a kitérést

a Ksó II. 0-fokra az

A = 40 . e
a—b n — c • "2

összefüggés, ha benne a = 0.0187426, b =0.0164831 és c = 0.0002345;

az a, b és c értékek általában ugyanazon kristálylap különböz i-

rányaira különbözk lesznek, ami világosan bizonyítja a kemény-

ség irányától való függését.

Az ily összefüggés mindenesetre módot nyújthat a keménység
meghatározására; csupán az a kérdés, hogy ez összefüggéssel meg-

batározott mennyiségek közül melyiket akarjuk a keménység kife-

jezésére használni. Eljárhatunk a R e h b i n d e r-féle módszer sze-

rint is; vagyis az a(n) görbe subtangensónek határértékét kereshet-

jük. Tájékoztatás szempontjából néhány a(n) függvényt meghatá-

roztam; ezekbl a subtangens értékei az n különböz értékeire a kö-

vetkezk lesznek:

n Steatit III. 1. Ksó 11. 0-fok. Ksó 11. 90-fok.

0 106.5 60.65 56.3

1 69.2 58.83 55.7

2 51.2 57.12 55.1

n Ks I. 0-fok. Gipsz II. 0-fok.* Gipsz II. 0-fok

0 74.32 150.37 216

1 72.64 149.80 210.7

2 71.05 149.26 205.5

E számok azt mutatják, hogy az a(n) subtangens,ének értéke

attól függ, hogy 1. a függvényt n milyen értékeire határoztuk meg;
2. milyen a vizsgált lap, hasadási-e, vagy csiszolt felület; 3. melyik
irányra számítottuk ki a, függvényt és 4. a subtangens határértékét

milyen n-helyen kerestük. A keménység ilyenféle meghatározása
tehát nagyon tetszleges! Az n = 1-nek megfelel értékekbl a

vizsgált kristályok keménységére ez értékek adódnának:

Steatit Ksó I. Ksó II. 0-fok, 90-fok Gipsz Ti. 0-fok.

1—1.5 1.1—1.58 0.9—1.28 0.8—1.2 2.2—3.24

vagy

5 5.25 4.25 4 10.8’

amelyek ismét nagy mértékben eltérnek a fent említett adatoktól.

Kísérletet tehetünk még a jobboldali kitérések fogyásával is;

lehetne pl. a, keménység mértéke annak a lengésszámnak a sorszá-

ma, amelyre a jobboldali kitérés a felére, vagy más hányadára
csökken. Méréseim erre vonatkozólag azt adták, hogy a jobboldali
kilengés 40 mm-rl 30 mm-re csökken a

*-gal jelzett az n = 1, 50, 100, a többi az n == 1, 15, 40 alapján
szerkesztett függvénybl van meghatározva.
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Steatit II-nél (átlag’ 12 értékbl) 8.1 lengésre,'

III-nál » 9.2

IV-nél „ 8.6

Gipsz I-nél
>» 26 »

II-nél W 39.6

Ksó i-nél
}>

17

II-nél 18

Ezek alapján a keménység
Steatit 1-1.5; 5 Ksó 2—3; 10- l Gipsz 3.8—5.7; 19—28.5 len-

ne, ami szintén nem felel meg a szokásos értékeknek.

Ha pedig pl. az 5. jobboldali kilengés értékét tekintenék a ke-

ménység mértékének, akkor a Steatit 34.33 (36-os középérték). K-
só 37.2 (24-es középérték), Gipsz 38.4 (24-es középérték) mm kilen-

gése alapján a keménység: Steatit 1—1.5; 5 Ksó 1.08—1.62; 5.4

Gipsz 1.11—1.66; 5.6 lenne, ami szintén nem egyezik az ismeretes

adatokkal.

Érdekes eredményre vezet az ékbenyomódás szélességének meg-
figyelése. Ha a 90-fokos éket rátesszük a kristálylapra (lengés nél-

kül), a benyomódás szélessége átlagban ez lesz mm-ben:

Steatit Ksó I. Ksó II. Gipsz I. Gipsz II.

0.165 0.072 0.082 0.099 0.082,

míg a lengési sorozatok befejezése után:

0.242 0.148 0.132 0.176 0.154;

ezekbl a fordított értékek alapján a keménység ez volna:

lengés eltt Steatit 1—1.5 Gipsz 1.83—2.75 Ksó 2.14—3.21

lengések után 1—1.5 1.44—2.16 1.72—2.58

a kett középértéke: 1—1.5 1.63—2.4 1.93—2.89,

azaz az így kapott számok a steatit, gipsz, ksó sorozat Mohs-l'éle

keménységi értékeit jól megközelítik; ugyanez nem mondható azon-

ban az Auerbach-féle keménységrl. Az elbbi egyezés oka az a

közös folyamat lehet, amely nagyjából úgy a karcolásban, mint az

ékbenyomódásban megtalálható: a részecskék szétválasztása egy
egyenes mentén.

A fentebb tapasztalt eltérések oka pedig —
- nézetem szerint —

a következ lehet. Az ék éle benyomódik a kristálylapba (a 90-fokos

lapszög miatt kb. a benyomódási szélesség felével egyez mélységig),

e kis mélyedés alján s oldalán a kristály felület összetörött vagy
legalább is összenyomott részecskéi foglalnak helyet (a kristály

térfogata kb. I . d-;
t
mm" értékkel csökkent, ahol d a benyomódás

szélessége, I pedig annak hossza); ha az ingát vízszintes egyensú-
lyi helyzetébl kimozdítjuk úgy, hogy a mutató 40 mm-es kitérést

végezzen, az ék kb. 7.5 fokkal elfordul, közben a mélyedést szélesíti

s a mélyedés szélén összenyomja az anyagot, egy részét össze is

töri, e porból egy kevés a mélyedésbe juthat s ez a mennyiségétl
s egyes fizikai tulajdonságaitól függ módon hozzájárulhat a len-

gések csillapításához. Természetesen a leveg közegellenállása is

csillapít, de ez egyrészt csekély, másrészt közel állandó hatású; te-
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hát figyelmen kívül hagyható. A szélesedés értékei : Steatit 0.077,

Ksó II. 0.05, Gipsz 11. 0.072; ezek alapján számított keménységek

is csak alig felelnek meg a keménységi sorrendnek; értékeik u-

gyanis
Steatit 1— 1.5, Gipsz II. 1.07—1.61, Ksó II. 1.54—2.31.

Összefoglalásképen mondhatjuk: a csillapodási görbe alapján

meghatározott mennyiségekbl ez a keménységi sorrend alakul ki:

steatit, ksó, gipsz; vagyis ezen módszer szerint a gipsz keménysé-

ge határozottan nagyobb a ksóénál.

A keménységi sorozat többi tagjának a vizsgálata folyamatban

van; azt hiszem, arról is rövidesen beszámolhatok.

Meg kell jegyeznem, hogy szándékosan kerültem minden kris-

tályalaktani és kristályfizikai szempontot, mert a vizsgálat tárgyát

képez keménységi skálák sem vették azokat figyelembe. Azt is ki

kell emelnem, hogy az ingás sklerometer használhatóságáról csakis

azok figyelembevételével lehet dönteni.

A kristályok és csiszolatok szives átengedéséért hálás köszöne-

tét mondok M a u r i t z Béla és V e n d 1 Alá d á r egyetemi tanár

uraknak.
* # #

Durch diesen Untersuchungen, welche ich mit dem Pendelskle-

rometer ausgefiihrt hat te, wollte ich festsetzen, oh es unter den mit
gedámpfter Schwingung verknüpften Grössen eine solche gi'ot, mit
dér die einzelnen Werte dér M o h s-sclien Harteskala zu ersetzen

sind. Die folgenden Kristalle wurden geprüft: Talk. Steinsalz und
Gips. An jedem Stíicke wurden die Messungen in 12 Riehtungen,
welche voneinander um 30 Graden abwichen, ausgefiihrt. Die ers-

te Richtung war parallel mit dér C-Achse am Gips, und mit dér

Würfelkante am Steinsalz; diese Richtung war beliebig am Talk
(es war ein unorientierbarer Stiiek). Die Harte wurde aus dem lóg.

Dekrement, aus dér Subtangente dér Dampfungskurve, aus dér

fünften Ablenkung, usw. berechnet. Es ergibt sich aus diesen Un-
tersucliungen, dass mit dem Pendelsklerometer die folgende Reihen-
folge dér Harte festzustellen ist: Talk, Steinsalz, Gips. Aus den
Werten dér Eindringungsbreiten vor und nacli dem Abklingen dér

Schwingungen ergeben sich aber die Hiirten náherungsweise nacli

dér M o li s-schen Skala.
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BARIT ÉS SZTI LPNOSZÍDER IT RUDÁBÁNYÁRÓL.

Irta: Dr. Brummer Ern.

KRÍSTALLÍSIERTER SCHWERSPAT FND
STILPiNOSIpER LT AITS RÚDARANYA.

Von Dr. E. Brummer.

/. Kristallisierter Schwerspat.

Alis Rudabánya ist nacli Dr. L. Tokod i’s Beschreibung
dér derbe, bráunlich grau gefarbte Schwerspat langst bekannt. Neu-
erlich habén wir aus G y. Kert a i’s

1 Veröffentlichung aueh
den am Brauneisenstein angewachsenen kristallisirten Schwer-
spat keimen gelernt. Die KristaRe sind zweierlei:

1. 5.0—8.0 min grosse, weisse Tatéin, (0 01) (110) und
2. 0.5 mm grosse, tunkol nde, wasserhelle, durch ausgezeichnet

schöne Flachen begrenzte Individuen. Diese sind aus dem Barium-
gehalt des Spateisensteins einerseits und des Ankerits auderseits,

ausserdem aus dem sich in dem fein kristallisierten gelben Spal-

eisenstein findenden Sehwerspatadern abzuleiten.

Aus dér erwahnten Vert fentliehung G y. Kertai’s habén
wir auch die Zonarstrnirte Kupí'er-Cuprit-Mabiehitkrislalle er

kannt. Das gediegene Kúp fér wurde zuerst an den Oberfláchen zr
Guprit oxidiert und infoige Kohlensaure-Einwirkung ,in Malachit
umgewandelt,

# # *

Kristallisierter Schwerspat an den Kupfer-Cuprit-Malachit
Kristallén.

Die Barytkristalle habé ich an einem Exemplar meiner aus
Rudabánya stammenden Sammlung und zwar an gediegenem Kup-
fer gefunden. Die das gediegene Kupfer einhiillende Cup-
rit-Malachit-Kruste ist mit kleinen, farblosen, wasserklaren,

tafelförmigen Barytkristallchen didit bewaehsen. Ilire Grösse be-

tragt ungefahr 1.0—2.5 mm.
Bei Untersuchung samtlicher aus Rudabánya stammenden

gediegenen Kupfer Exemplare habé ich folgendes festgestellt.

1 Gy. Kertai: Neue Vorkommen aus dér Oxidationszone von
Rudabánya, Földtani Közlöny Bd. 65. S. 21—30. (1935.)
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Aus sieben Stufen sind zwei vollkommen frei von dér durch

Kert a i beschriebenen und von ihm als Edéi-Patina benann

ten Kruste. An zwei weiteren Exemplaren liabe ieh neben dér Cup-
rit-Malachit Kruste aucb Sehwerspatkristalle beobachtet. lm Ge-

genteil zu dem Ersterwíihnten sind an dem zweiten, máchtigen

(150X90X60 mm grossen, 350 g wiegenden) gediegenen Kupfer-

stück die Barytkristalle nur spiirlich aufzufinden. An den drei

letzten St iieken sind sie gar nicht zu treffen. Aber allé drei weiseu
ausser dér Cuprit-Malachitkruste noch kleino weisse, kugelförmige

faserige Aragonitkristallh aufen auf, dérén Durchmesser zwisehen
1.0—,5.0 mm schwankt.

Vass Ern felv.

Boritkristallen arn Brauneisenstein.

G y. Kertai fond die von ihm beschriebenen Schwerspat-

kristalle in den Spalten des Limonits. Audi ieh habé an einer

Brauneisenstein-Stufe dicse jetzterwahntcn 0.5 mm grosse Baryt-

kristalle gefunden, die den grössten Teil dér Stufe bedecken. Ilire

Oberflache ist mit einer schwarzen kristallinischen Kruste (Pyro-

lusit?) überzogen. Einige Kristallchen sind aber rein, sodass mán
an denen Farbe und Glanz leieht feststellen kaim.

Auffallend ist es, dass diese Barytkristalle von zahlreichen

kleinen, wasserklaren, farblosen, durchsichtigen, vollkommen ge-

stalteten Kalkspat-Kristallen, (Romboedern) begleitet sind.

Es ist aucb zu bemerken, dass samtliche gediegene Kupfer-
Stücke meiner Sammlnng, die frei von dem edlen Patina sind und
solche, die sowohl Cuprit-Malachit-Überzug, wie Baryt-Kristal

-

le aufweisen, keine Aragonit- und Kalkspatkristalle besitzen. An
dicsen Stufón sind alsó ausser dér Cuprit-Malachit Patina nur
Schwerspatkristalle und an den drei zuletzt erwahnten nur Ara-
gonithaufchen aufzufinden. Diese, am Brauneisenstein angc-
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pflanzten und die weiter untén zu besprechenden Barytkristaile

sind aber von den schon erwánten, schönen. kleinen Kalkspatrom-
boedern begleitet.

Barytkristaile an den Schwerspat-Adern des Spateisensteins.

An einer gelblichen, feinkristallinischen Sideritstufe sind

drei Schverspatadern zu beoba^chten. Dér áusserste bildet sogar
eine Oberfláche. An diesel' ist die zvei te Art dér von G y. K e r-

t a i beschriebenen Barytkristall, und zwar dér tafelförmige
Schwerspat, zu fiúdén. Die Kristalle sind weiss, undurelisichtig

und ungefahr 3.0—8.0 mm gross. Leider sind fást allé abgebroehen.

Audi diese sind durch Kalkspatromboeder begleitet.

An einer anderen, den jetzt beschriebenen ganz ahnlicbou

Stufe sind mehrere wohlbehaltene Barytkristaile zu beobachten.

an denen die Kalkspatromboeder dicht angewachsen sind. 'n
dem unteren Teil dieses Sideritstiickes fanden wir zahlreiche Ba-
rytadern, zwisehen denen sich rotbrauner Brauneisenstein gelagert

hat. Audi in diesem Limonit finden wir viele 1.0—2.0 mm grosse

wasserklare Kalkspatromboeder. Áhnliche Barytadern, ebenso

von Limonit und Kalkspatromboedern begleitet, finden sich auch
am derben Schwei'spat vor.

2. Slilpnosidérit.

Aus dér Oxidations-Zone von Rudabánya ist dér Limonit

langst bekannt. Das Vorkommen ist sehr abwechslungsreich. Die

Stilpnosiderit genannte, schlackahnliche. pechschwarze Variation

hatte mán aber von hier noeli nicht beschrieben.

Stilpnosiderit

Unlangst faiul ich den Stilpnosiderit ganz unerwartet in ci-

nem stark zerfallenen, mit Markasit imprágnierten Sideritstiick,

in Markasit eingebettet. derselbe sclilüpft aus einer tropfsteinarti-

gen, rohrigen Markasitbildung hervor. Dér sichtbare Teil ist unge-

fahr G.O mm láng und 2.5—3.0 mm breit. Dér Fönn naeh ahnelt
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derselbe einem sich gégén die Spitze geschwollenen Tropfen. Dér
n litere Teil ist fást flach. Auf dér Oberfláche befinden sieli meh-
rere zu dér bei dem muscheligen Bruch beobachtbaren Kurven
iihnlich biegende Faltén, die arn unteren, flachen Teil viel diehter

erscheinen. Dementsprechend ist das Stück hier fást grau. lm Ge-

genteil ist die Oberfliiche dér tropfartigen Spitze glanzend, pech-

sehwarz und mit dem aus den Sammlungen bekannten Stilpnosi

dérit ganz identisch. Stahlnadel ritzt es nicht.
• • •

Rudabányáról dr. Tokody L leírása nyomán már régtl

fogva ismert volt a vaskos barit. Kertai G y. leírásából a limoni-

ton fennött kristályos baritól is megismertük. A kristályok kétfé-

lék és pedig:

1. 5.0—8.0 mm-es fehér táblák (0 0 1) (110), valamint
2. 0.5 mm-es villogó, víztiszta, kitn lapokkal határolt egye-

dek.

Szerz az utóbbiakat a rudabányai termésrezek ugyancsak
Ivertai G y. által leírt nemes patinájára telepedve is megtalálta.

Ezenkívül a fehérszín táblás baritkristályokat is megfigyelte a

sárgásszin aprókristályos sziderit barit erein. Feltn, hogy úgy
a limonitra, mint a, bariterekre telepedett baritkristályokat apró
tökéletesen fejlett, víztiszta kaiéit romboederek kisérik.

A limonit stilpnoszideritnek nevezett salakszer, szurokfeke-

te változatát Rudabányáról még nem írták le. Szerz markazitba
ágyazottan figyelte meg.

# # *

Hálás köszönettel tartozom Sass Jen útmester úrnak, aki

gyjtés közben (1933. aug.) útbaigazításaival támogatott és akinek

gyjteményem legszebb darabjait köszönhelem. Hasonlóképen
Wagner telepfelügyel úrnak is, aki két szép, köztük a barit

kristályokat is tartalmazó termésrézpéldánnyal ajándékozott meg.

TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1938. évi

február hó 9-én tartod LXXXVIII. rendes közgylésérl. Elnök:
Ven dl Aladár. Jelen van: 45 tag, 39 vendég. A közgylést elnök

alábbi megnyitóval vezette be :

Mélyen tisztelt Közgylés !

Tisztelettel üdvözlöm a Magyarhoni Földtani Társulat mködé-
sét mindig nagy érdekldéssel kisér miniszterek, intézmények és

társulatok képviseljét: a m. kir. pénzügyminiszter úr képviseletében

megjelent Bhm Ferenc miniszteri osztályfnök urat, a m. kir. ipar-

ügyi miniszter úr nevében jelenlev ieleydi fíoth Károly dr. állami
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szénbányászati igazgató, miniszteri tanácsost, egyetemi tanár urat, a

m. kir. földmvelésügyi minisztérium képviseljét, Kund Ede Zoltán

dr. miniszteri osztálytanácsos urat, a m. kir. vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter úr képviseletében itt lev Ybl Ervin dr. miniszteri taná-

csos urat, a m. kir. József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egye-

tem Bánya- Kohó- és Erdmérnöki Kara nevében megjelent Vitális

István dr. egyetemi tanár urat, az Országos Magyar Bányászati és

Kohászati Egyesület küldöttjeit: Itátit Flóris bányaügyi ftanácsos
urat és Káposztás Pál dr. urat, a Magyar Mérnök- és Építész Egylet

nevében megjelent Pap Ferenc urat, a Székesfvárosi vízmvek vezér-

igazgatóját, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat képvisele-

tében jelenlev Gombocz Endre dr. egyetemi c. rk. tanár, ftitkár

urat, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége kép-

viseljét, Farkass Kálmán ny. h. államtitkár urat, a Magyar Bar-
langkutató Társulat nevében megjelent Kod iá Ottokár dr. egyetemi
e. ny. rk. tanár urat, a Budapesti Földrengési Obscrvatoriumot kép-

visel Simon Béla dr. megbízott igazgató urat, a Budapest Székesf-
város Iskolánkívüli Népmvelési Bizottság nevében megjelent Pály i

Sándor tanár urat.

Melegen és mély tisztelettel köszöntm a megjelent hölgyeket és

urakat,

A jegyzkönyv hitelesítésére felkérem Lóczy Lajos dr., Vitális

István dr. és Zsivny Viktor dr. urakat.

Gondolatunk legelször az elmúlt évben örökre eltávozottakhoz

szálljon.

Heim Albert tiszteleti tagunk. Reichert Róbert választ-

mányunk tagja és Maros Imre, a Földtani Közlöny idegen nyelv
részének évtizedeken át szerkesztje s éveken át másodtitkárunk örök-

re eltávozott körünkbl. Róluk mindjárt külön megemlékezések fog-

nak elhangzani.

Május 31-én halt meg Litschauer Lajos ny. min. tanácsos,

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 32 éven át

volt titkára, a Bányászati és Kohászati Lapok fszerkesztje (szül.

Nagyágon, 1858 április 13-án). Vérbeli bányász volt s ezért mindig a

legnagyobb érdekldéssel figyelte a földtan fejldését. Társulatunknak
1886 óta volt h tagja. Mikor a Bányászati és Kohászati Lapok f-
szerkesztje volt, mindig arra törekedett, hogy folyóiratában földtani

értekezések is minél gyakrabban megjelenjenek.

Július 8-án hunyt el Bella Lajos (szül. 1850 december 29-én

Pozsonyban), nyugalmazott középiskolai igazgató, a magyar középis-

kolai tanárság nesztora, a Magyar Tudományos Akadémia levelez

tagja. Tehetséggel megáldott, keménykötés, igazi magyar úr volt.

Középiskolai tanári mködésén kívül a régészetnek és Sopron városá-

nak élt. Régészeti munkássága külföldön is jól ismert. Annak idején

(1887) nagy eredményt ért el a Sopron mellett lev Várhely (Burgstall)

területén végzett ásatásaival. Itt skori telepet tárt fel s ez Közép-
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Európában i
eddig a legnagyobb hallstatt-kori erdítmény (Kr. e. 8— í.

század). A Várishegyen s a Lajtahegységben végzett ásatásai is nagy-

sikerrel jártak.

Sopron város társadalmi eleiében is sokat jelentett mködése.
Egyenl könnységgel forgatta a tollat magyar és német nyelven ív.

tn szónok volt. Megalapította a Soproni Régészeti Társulatot s m-
ködése a soproni városi múzeum fejlesztésében is maradandó emlék.
A magyar nyelv és szellem terjesztésében fáradhatatlanul munkálko-

dott Sopronban. Társulatunknak 1912 óta volt hséges tagja. A föld-

tannal ugyan közvetlenül nem foglalkozott, de tudományunk eredmé-

nyeit mindig szemmel tartotta. Az közbenjárására került a borbolyai

híres sbál na-maradvány (Mesocetus hungaricus Kadic) a M. Kir.

Földtani Intézet múzeumába. Társulatunk Barlangkutató Szakosztá-

lyának elnöke volt 1917-t! 1926-ig.

Nevét és tudós kutató szellemét a „civitas fülel issima“, a Burg
stall és a Váris örökké hirdetni fogja.

A 1 1 a i Nándo r nyugalmazott bányaigazgató augusztus lö-an

67 éves korában fejezte be földi pályafutását. 1932 óta volt lelkes ta-

gunk.

November 4-t n 79 éves korában távozott örökre körünkbl B i n

.

János, a ruszkicai márványbáuya tulajdonosa. 1886-ban választóim

meg társulatunk rendes taggá s azóta mindvégig nagy érdekldéssel

kisérte a társulat fejldését.

December 25-én balt meg 63 éves korában Vasváry Béla
gyógyszerész 1922 óta hséges tagunk.

Emléküket a Társulat mindig kegyelettel fogja rizni.

A múlt évben telt cl húsz esztend a Hidrológiai Szakosztály-

megalakulása óta. Gróf Marenzi Károly cs. és kir. gyalogsági tábor-

nok már 1916-ban hidrológiai társulat alakítását javasolta. A háború
miatt azonban önálló társulat alapítása nagy nehézségekkel járt volna.

Azért javaslatát úgy módosította, hogy a társulat helyett a Magyar-
honi Földtani Társulatban Hidrológiai Szakosztálya alakuljon. Az
1917 január 21-én tartott választmányi ülés elhatározta, hogy a szak

osztály megalakítását javasolja a közgylésnek. A február 7-én tar-

tott közgylés egyhangúlag kimondotta a Hidrológiai Szakosztály

megalakítását.

A Szakosztály ügyrendjét az 1917 június 6-án tartott rendkívüli

közgylés egyhangúlag elfogadta. Tíz nappal késbb a Szakosztály
megtartotta választó ülését

A húszesztends évfordulót s a szakosztály jelentséget Weszelsz-
ky Gyula dr. szakoztályi elnök úr a múlt hó 26-án tartott évzáró
ülésen ünnepélyesen méltatta. Magam itt csak azt hangsúlyozom, hogy
Társulatunk valóban büszke a Hidrológiai Szakosztályra eredményes,
a tudomány és a gy-akorlat szakembereit egyesít kitn munkásságá-
ért.
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Mélyen tisztelt Közgylés!

Háromnegyed évszázada, hogy Arany János a következ sorokat

irta: „Soha nagyobb szükségét nem érezte irodalmunk, mint most, hogy

a magyar nyelvet éktelenít s megrontó germanizmusok s minden-

léte izmusok ellen valamely ers hang szünet nélkül kiáltsa a „Cart-

haginem delendam“-ot.”

Bizonyos, hogy még sokkal ersebb hangon írt volna a költ, ha

a mai magyar földtani irodalmat olvashatta volna. A magyar föld-

tani-ásványtani munkák nyelve semmivel sem jobb, mint a többi ma-

gyar természettudományi irodalmi termékeké.

A Magyar Tudományos Akadémia küzdelmet indított meg nyel-

vünk helyes használatáért és tisztaságáért. Ez a küzdelem azonban

csak akkor fog igazán jó eredményt elérni, ha mindannyian teljes

erkkel támogatjuk ezt a nemzeti ügyet. Ma már csaknem minden té-

ren megindult; ez a küzdelem. Ügy érzem, hogy a Magyarhoni Földtani

Társulatnak is nagyobb ervel kell törekednie arra, hogy az ásvány-

tani-földtani irodalmunk nyelve minél magyarabb legyen. Ezért fog-

lalkozom most röviden a közleményeinkben elburjánzó magyartalan-

ságok és más hibák néhány kirívóbbjával.

Hibáinkat lényegében két csoportban tekinthetjük át. Az egyik

csoport a kifejezésbeli idegenszerségek s a magyar nyelv szokásával,

hagyományaival össze nem fér egyéb kifejezésbeli helytelenségeket

foglalja össze. A másik csoportba osztom az idegen szavak felesleges

használatát.

A kifejezésbeli idegenszerségek ártanak nyelvünknek legtöbbet,

mert magyar észjárásunk helyett egészen idegen szellemet, idegen

gondolkozásmódot kényszerítenek ránk. Ezek között a legtöbb német
eredet. Ásványtani és földtani munkásságunkra különösen ersen
hat a német irodalom, mert ezeknek a tudományoknak az eredményeit

túlnyomó részben a német munkákból ismerjük meg. Általában a mai
magyar nyelvünkben a német hatás a legersebb. Szinnyei József öt

évvel ezeltt a következket írta: „Hogy a mi édes magyar nyelvünk
mennyire át meg át van itatva németséggel, annak van egy jó próbája.

Ha németül írunk és egyszerre csak 'megáll a toliunk, mert valamely
kifejezés hirtelenében nem jut eszünkbe, csak arra kell gondolnunk,
hogy ezt magyarosan hogy is mondjuk és ime toliunk mindjárt tovább

halad a papiroson.
4 *

Lássunk néhány példát.

Elterjedt németesség a két és több tagú alany állítmányának

többesszámba tétele, például: A hegység szerkezetét X és Y tanulmá-

nyozták. Helyesen: tanulmányozta.

A „hegy** és a „halom” szóval alkotott helységnevek eltt nincs

nével, a hegyek neve eltt azonban van. pl.: a Gellérthegyen lakom,

felmegyek a Ferenchalomra, de: Feketehegyen lakom, Sashalmon la-

kom.
Németes a határozatlan nével használata a következ kifejezé-

sekben: a földtani vizsgálatok vezetje egy kitn szakember, egy tu-
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dósnak szerénynek kell lennie (helyesen: a tudósnak), ezt a kérdést

csak egy részletes földtani tanulmány oldhatja meg, stb.

Tárgyas igék mellett az „azt“ használatával ne utánozzuk a né-

met „es”-t. A magyarban a tárgyas ragozás maga kifejezi a harmadik
személyi! névmást, mint tárgyat. Fölösleges az „azt“ ezekben a kife-

jezésekben: „mint azt már Hantken megállapította", „mint azt fentebb

láttuk”, stb.

Nyelvünk ersen romlik szóvonzat. tekintetében a -nál, -nél rag

németes (bei) elterjedése miatt más ragok (leginkább a -bán, -ben, -on,

-en, -ön) helyett. Igazi helyhatározó jelentésben és hasonlításkor he-

lyes a -nál, -nél, pl. Istvánéknál voltam, a Kékes magasabb a Csóvá-

nyosnál. Nem helyes azonban: az elkerült fajoknál látjuk, (helyes: fa-

jokon); a megfigyelések feldolgozásánál X. Y. segített, (feldolgozásá-

ban); a földpátoknál észleltük (földpátokon). Ne mondjuk: keresztezett

nicoloknál (bei) vagy keresztezett nicolok mellett, hanem keresztezett

nicolok közölt.

A vonatkozó névmások (aki, amely, amikor, ahol) a latin qui,

quae, quod mintájára legtöbbször egészen hibásan nagyon ersen gyö-

keret vertek mondatszerkezetünkben, éldául: A folyó, amely itt igen

mélyen bevágódott, két részre osztja a hegységet. Helyesen: A folyó

itt igen mélyen bevágódott s két részre osztja a hegységet. A nyugati

forrás vize volt az, amelybl az édesvízi mészk lerakodott. Helyesen:

Az édesvízi mészk a nyugati forrás vizébl rakódott le. Észlelte a

réteg dlését, amit megmért. Helyesen: Észlelte s megmérte a réteg

dlését. Itt a vonatkozó névmás tulajdonképen a tárgyas igera-

gozást, nyelvünk egyik legjellemzbb sajátságát kerüli el.

Gyakran használjuk a „képez", „alkot” igét a német „bildet” min-

tájára ott, hol a „van" igének egysszám harmadik személyit alakját

nem kell kitenni például: Mindegyik rög külön olajtartót képez, he-

lyesen: mindegyik rög külön olajtartó: a szabály alól kivételt képez, he-

lyesen: a szabály alól kivétel. Ez a törésvonal alkotja a hegység nyu-

gati határát, helyesen: ez a törésvonal a hegység nyugati határa. A
burdigalien Budapest környékén jól meghatározható szintet alkot, he-

lyesen: a burdigalien Budapest környékén jól meghatározható szint. A
vizsgálat tárgyát képezi, helyesen: a vizsgálat tárgya.

Elég srn találkozunk a „szenved" teljesen németes használa-
tával. A rétegcsoport gyrdést szenvedett, helyesen: a rétegesoport
gvrdött. Nem szenved kétséget: nem kétséges, kétségtelen; a fénysu-

gár törést szenved, helyesen: megtörik.

A „létezni" még mindig ersen kisért. Valahol a következt ol-

vastam: „Már akkor létezett a folyó déli irányú kanyara"; helyesen:

már akkor megvolt kanyarulata.

Sokszor használatos a „feküdni" ige a „Hegen” hatására, például:

a síkság a folyó mellett fekszik (helyesen: terül el.); a kutatás érde-

kében fekszik (a kutatás érdeke); célomon kívül fekszik (nem célom).

Ne mondjuk, hogy „erre a megfigyelésre igen nagy súlyt fek-

tettem", sem azt, hogy „súlyt helyeztem” (Gewieht légén). Helyesen
azt mondjuk: Ezt a megfigyelést igen fontosnak tartottam.
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Felfogásunkat ne támasszuk alá (unterstützen), hanem támogas-
suk. Ne kutassunk vasércek után, hanem vasércek nyomát kutassuk !

Gyakori kifejezésünk a „szerepet játszik" is. Pl. „A gyrdés
nagy szerepet játszott a hegység kialakulásánál"; helyesen: A gyr-
dés nagy szerep volt, vagy a gyrdésnek nagy szerep jutott a hegy-

ség kialakulásában.

Más idegenszerségek: Pontos adatok nem állnak rendelkezésre

(zr Verfügung stehenk helyesen: pontos adatok nincsenek. A szelvé-

nyek elvégzése több napot vett igénybe, helyesen: több napig tartott.

Ezen kzetek nagy elterjedést mutatnak, helyesen: ezek a kzetek na-

gyi- i elterjedtek. Ezen réteg az egész rétegcsoport középs részét kép-

viseli, helyesen: Ez a réteg az egész rétegcsoort középs része. Egé-

szen hasonló képet ad a másik táblázat, helyesen: egészen hasonló a

másik táblázat. Ezen hegység nagy érdekességet kölcsönöz a vidéknek,

helyesen: ez a hegység a vidék nagy érdekessége. Ezen megfigyelések

birtokában megállapítottuk, helyesen: ezekbl a megfigyelésekbl meg-

állapítottuk. Száz méterre öt telér esik, helyesen: öt telér jut. Ez a

terület más elbírálás alá esik, helyesen: ezt a területet máskép kell

elbírálnunk. A hegység úgy földtani, mint kzettani szempontból igen

érdekes, helyesen: — — — mind földtani, mind kzettani szempontból...

A hegy uralja a vidéket, helyesen: . . . uralkodik a vidéken.

A „belül" helyre vonatkozik, pl. a városon belül, a kerítésen be-

lül. Helyesen tehát nem így mondjuk: A kísérleteket két héten belül

befejeztem, hanem igy: . . . két hét alatt befejeztem.

A „szinte" és „szintén” szavakat ne cseréljük fel. Szinte = csak-

nem, majdnem; szintén = is.

Elég gyakran olvassuk a következ kifejezéseket is: A kísérletek

folytatása már nem áll módomban, helyesen: . . . már nincs módomban.
Ilyen feltételek mellett nem voltam képes megállapítani, helyesen:

ilyen feltételekkel nem tudtam megállapítani. Abban a helyzetben va-

gyok = módomban van Dacára annak, hogy — ámbár, jólle-

het, noha. Amennyiben lehetséges = ha lehet. Amennyiben
megtehetem = ha megtehetem. Vegyünk egy példát = mondjunk egy
példát. Tudomással bír == tudomása van; nem bír tudomással == nincs

tudomása. Hatást gyakorol rá i_- h át rá. Fejldést mutat = fejldik.

Megfigyelés tárgyává tettem = megfigyeltem. Jelenleg = most. Ille-

tleg, illetve és ,vagyis, azaz. Miszerint hogy. Miért is = ezért is

Ebbl kifolyólag — emiatt. Amennyiben a réteg dlése megfigyelhet
= ha a réteg dlése megfigyelhet. Ezáltal = ezért, ezzel, ettl, ennek

következtében. Leszögezem = hangsúlyozom, megállapítom. A kzet
víztartalma „magas" (hoch) helyett mondjuk úgy, hogy a kzet víztar-

talma nagy.

Megtart szavunkat ne mellzzük a betart kedvéért (einhalten).

Megtartom az irányt, megtartom Ígéretemet, szavamat és nem betar-

tom. A be- igeköt általában kezd nagyon terjeszkedni: bemérte (ein-

messen) a távolságot = megmérte; beígér = megígér; beszüntet =
megszüntet.

Nem leészleljük a mágnest helyzetét, hanem észleljük, esetleg



Társulati ügyek 77

leolvassuk. No fektessük le az elvet, hanem rögzítsük. Nem leegysze-

rsített szelvényt rajzolunk, hanem egyszersített szelvényt. Kísér-

leteinket nem lezárjuk (abschliessen), hanem befejezzük. Az eredmé-

nyeket a könyvben nem hozzuk (bringen), nem leközöljük, hanem kö-

zöljük.

Gyakori kifejezések a földtani és a kzettani irodalomban a kö-

\ étkezk : elmeszesedett (verkalkt), elszenesedett, ellfpfnonitosodott, el-

kovásodott; helyesen azt kell mondanunk: megmeszesedett, megszene-

sedett, meglimon i tosodott, megkovásodott. Ha a folyamat még tart,

akkor: szenesedik, meszesedik, limonitosodik, kovásodik. Szenesedésbe

megy át = szenesedik. Fedü = fed; fekli = fekv; pl. fed rétegek,

a rétegcsoport fekvje mészk, fedje homok.

Folytathatnám még tovább is. E helyett azonban kérelemmel

fordulok mindegyik tagtársamhoz: Javítsuk a nem magyaros kifeje-

zéseket, szokjunk le az idegen kaptafára szabott mondatszerkezetrl,

szókapcsolatokról. Ne felejtsük el, hogy Gárdonyi szerint lehet magyar

szavakkal is magyartalanul beszélni úgy, hogy „a szavak magyarok

a mondatok németek.”

Nyelvünk tisztasága ellen sokat vétünk az idegen szók feles-

leges használatával. Evvel ugyan kevesebbet ártunk, mint az említett

hibákkal, mégis lehetleg mellznünk kell az idegen szavakat.

Minden fejld nép sokat tanul szomszédaitól, a megtanult is

méretekkel szavakat is vesz át. A nyelv igyeksziK az átvett szót sajal

jellemének megfelelen használni. Az idegen szavak egy része csak

nehezen helyettesíthet megfelel magyar szóval. Törekednünk kell

azonban lehetleg azokat is lassanként magyar kifejezéssel pótolni.

Soha sem szabad azonban idegen szavakat használnunk, ha meg-

felel, jó magyar szóval is ki tudjuk fejezni magunkat. Kosztolányi

Dezs szerint mintegy 6000 ilyen felesleges szót használ az irodalmi

nyelvünk, meglev jó magyar szavak helyett ! Ha nincs megfelel
magyar szavunk, alkossunk alkalmas magyar kifejezést.

Tudományos mszavaink nagy része ma még idegen. Társula-

tunk azonban törekszik ezek magyarítására is. Ebbl a célból választ-

mányunk már régebben bizottságot alakított, noha jól tudjuk, hogy
ma még nem szoríthatunk ki minden idegen mszót.

Az idegen szavak gépies fordítása gyakran rontja nyelvünket.
Ezért a mszavak magyarítása sokszor nehéz feladat s gyakran egé-

szen új szót kell alkotnunk. Az új szó esetleg kezdetben nagyon szokat-

lan s talán nem is fejezi ki tökéletesen az idegen szó képzettartalmát.
Ha azonban az új magyar mszót sokféle képzetkapcsolatban sokszor
használjuk, lassanként tökéletesen ugyanolyan jelentést nyer, mint
az eredeti idegen mszó. A szavak valódi értelmét a folytonos haszná-
lat, a megszokás, a hozzájuk fzött képzettcsoport szabja meg. Például:
nézzük a „sarok” szót. A lábnak, a cipnek, az asztalnak, a szobának,
az ajtónak, a haznak, az utcának, a Földnek, a mágnestnek van sár.

ka. Alikor azt mondjuk a szófogadatlan gyereknek: takarodj a sarokba,
egy pillanatig sem gondolunk a cip sarkára, vagy az asztal sarkára.
A hotel a franciában szállót és városi lakást is jelent; a magyarban
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csak szállót. Az óra a magyarban jelenti a Stunc!e-t, az uhr-t és a

nyelvhasználatban nem tévesztjük össze ezeket a fogalmakat. A trai-

fico az olaszban nem csak dohányos boltot, hanem mindenféle boltot

jelent. A magyar „trat'ik“ olyan boltot jelöl, hol a dohány, a szivar

stb. a legfontosabb árú.

A finnek rendszeresen irtják az idegen szavakat. Az alkotott új

szavaik nem mindig teljesen pontosan ugyanazt a képzetet tartalmaz-

zák, mint az idegen szó. Mégis a szándékolt jelentést a használat rög-

zíti az új szavakban.

Ne riadjunk vissza tehát emiatt az idegen szavak kiszorításától !

Arra nem gondolhatunk, hogy a kövületek, ásványok, kzetek ide-

gen nevét márol-holnapra megmagyarosítjuk. Ezek a nevek más nyel-

vekben is eredeti idegen alakjukban maradtak meg; csak nehány kö-

zönséges ásványnak és kzetnek van eddig magyar neve. Az idegen

nyelvekben is általában megtaláljuk ezek nevét: ksó ezüst, arany,

mészk, homokk, homok, kavics stb. de igenis, sok más idegen szak-

kifejezést kiszoríthatunk már meglev vagy most képzete magyar szó-

val. Ilyenek például:

Abláció = elhordás; abszorpció = elnyelés; fényabszorpció =
fényelnyelés; akkumuláció = felhalmozódás; aktuális = idszer;
antiklinális = nyereg; apofizis = nyúlvány; bipiramis - kettsgúla;

biszektrix — szögfelez; citadella = fellegvár; denudáeió = pusz-

tulás; depresszió = süllyedés; diafragma = fényrekeszt; diagenezis

— átalakulás; dimenzió = méret pl. két dimenziós rács = kétméret
rács; diszkontuluum = hézagos szerkezet (kristálytanban); diszkordáns

dlés—- nem egyenl dlés; diszperzió (a fénytanban)— színszórás; tö-

résmutatók diszperziója = törésmutatók színszórása; tengelyszög szín-

szórása; szögfelezk színszórása; doina = tet ; dóm= boltozat; epeiro-

genetikus= szárazulatképz; ekvivalens =- egyenlérték; erupció =
kitörés; extraodi nárius (sugár) = rendhagyó (sugár); faciés •— kifej-

ldés (kzettani értelemben) pl.: az üledékek fáciese eltér = az üle-

dékek kifejldése eltér; facies = élettáj (biológiai értelemben); fény-

intenzitás = fényersség; flexura = haj lás; fixirozni = rögzíteni,

pl. kitünen fizirozott szint = kitünen rögzített szint; generáció —

-

nemzedék; heterogén = különnem'; homogén = egynem; horst =
sasbérc; identikus pontok a térrácsban = azonos pontok a térrácsban;

indikáció = nyom, jel; ingresszió = behatolás; intenzív = ers; in-

tenzitás - ersség; interferencia = hullámtalálkozás; intervallum =

köz; intruzió — benyomulás; izomorf = egyszabású; koefficiens =
velejáró; kompenzálódik = kiegyenlítdik; kompenzáció kiegyenlí-

tdós; kompenzátor (pl. Babinet féle) = kiegyenlít; koncentrikus =
egyközep; konkordáns dlés = megegyez dlés; kontinens - szára-

zulat; kritérium = fjel; lakusztris = tavi; lemniszkáta = hurokvo-

nal; marin = tengeri; maximum (görbének) =tetpont; minimum
(görbének) = völgypont; migráció = vándorlás; objektív = tárgyila-

gos; objektív' = tárgylencse; okulár = szemlencse; oktaéder — nyolc-

lap; optikai tengely = fénytani tengely; optikai anomalia =
fénytani rendellenesség; ordinárius (sugár) = rendes sugár; orogene-
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tíkus = hegyképz; paleontológia = slénytan; parallel = párhuza-

mos, egyköz; parallelogramma = egyköz négyszög; parallalepipe-

don == egyköz hatlap; pedion = egylap; peneplén 1= tökéletlen sík-

ság; pentagondodekaéder = ötszögtizenketts; periódus = szakasz;

pinakoid = véglap; petrografia = kzettan; piramis = gúla; pleokro-

os = többszín; plató = fennsík; poláros fény = sarkított fény; lineá-

risán poláros fény = egyenesben sarkított fény; precíz = szabatos;

polimorf — többalakú; precedens = elz eset; prizma = hasáb; pleo-

kroizmus = sokszínség; porustérfogat = hézagtérfogat; reflexió =
visszaverdés; regionálisan elforduló = nagy területen elforduló;

regresszió = tengervisszahúzódás; relatív = viszonylagos; shelf =
talapzat; specifikus = fajlagos; spektrum = színkép; stativ = áll

vány; szekuláris = hosszantartó; szfenoidum = ék; biszfenoidum =
kettsék; szinklinális = tekn; tektonika = szerkezet és szerkezettan;

tektonikai eleváció == szerkezeti kiemelkedés; terra rossa = vörös

agyag; terresztrikus = sázrazföldi; tetraéder — négylap; típus = min-

takép, jelleg; típusos = jellegzetes; transzgresszió = tengerelrenyo-

mulás; vertikális = függleges; vulkán = tzhányó.
Lehet, hogy ezeknek a szóknak némelyikét még jobb kifejezések

fogják idvel helyettesíteni.

Az idegen szók magyarításakor ügyelnünk kell arra is, hogy
ugyanaz az idegen szó nem mindegyik tudományban azonos jelentés,

például: a szimmetria a mennyiségtanban Stachó Tibor szerint a „tük-

rösség“ szóval fejezhet ki. Kristálytani szempontból ez a szó a szim-

metriának csupán csak egyik faját jelöli meg. A kristályok szimmet-
riájának összefoglaló kifejezésére alkalmasabb a (mérnöki szempont-

ból kifogásolható) részarányosság (szimmetrikus = részarányos) sza-

vunk. Evvel a különböz szimmetriák (tükrözés, forgatás, párhuzamos
eltolás stb.) mind összefoglalhatók. (Szimmetria tengely = részará-

nyossági tengely. Pávó Elemér szerint lehetne esetleg az „ismétldésit
használni.

Néha az idegen szót helyettesít magyar szót nehéz vagy nem
lehet úgy átalakítani, mint az idegen szót, például: Geológia = föld-

tan; a geológus szóra azonban eddig megfelel magyar szót nem
használtunk. Vájjon nem lehetne-e a földtanos, földrajzos, kzettanos,
ásványtanos szavakat a boltos, kalapos, tanácsos, százados stb. mintá-

jára elfogadni |

Ha az idegen szó elkerülhetetlen, gondoljunk arra, hogy a ragok
és a képzk a vegyeshangú szavakhoz mélyhangú alakjukban kapcso-

lódnak. Néhány idegen szóban ingadozás mutatkozhatok akkor, ha
az utolsó szótagjuk magashangú. Esetleg összehasonlítással dönthet-

jük el, hogy a mélyhangú, vagy a magashangú alak kivánatos-e. Pél-

dául: titanit, titanitot, titanitok; klorit, kloritot, kloritok; riolit, rio-

l i tót
;
diorit, dioritot; biotit, biotitot; fuchsit, fuchsitok; hematit, hema-

titot; zeolit, zeolitot; augit, augitot; leucit, leucitot; analcim, analcimot;

szanidin, szanidinban;; aragonit, aragonitot; ehabazit, chabazitot; do-

lerit, doleritot; magnetit, magnetitot; andezit, andezitet.

Sok idegen eredet szó hibás alakban használatos, pl. komplexum
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(rétegkomplexum) komplexus helyett, abnormális, abnormis helyett,

katasztrális hold kataszteri hold helyett, stb.

A külföldi tulajdonneveket írjuk magyar szokás szerint úgy,
hogy a keresztnév kerüljön a vezetéknév után. Még akkor is, ha a

keresztnévnek nincsen megfelel magyar neve. Helyesen tehát ezt ír-

juk: Daly Reginaid, Lacroix Alfréd, Laitakari Aarne, Stíllé János,

Suess Ede, Heim Albert, stb. Tóth Béla már 40 évvel ezeltt ezt a

felfogást vallotta.

Természetesen ugyanezen az alapon nem kívánhatjuk, hogy ma-
gyar nevünk idegen nyelven teljesen változatlanul, magyaros alakjában
kerüljön bele az irodalomba. Nevünk ilyen használata teljesen ellen-

keznék az idegen nyelv szellemével.

Az idegen városok, országok, földrészek nehányának a neve szó-

kincsünknek olyan része, akárcsak a közszók. A Bécs szó legalább hat-

száz éves nyelvünkben. Nemcsak Wien helyett használták évszádokon
keresztül, hanem magyar helységnevekben is. Déli és keleti szomszé-
daink nyelvébe is belekerült. Velence, Nápoly, Konstantinápoly, Lip-

cse, Prága, Ázsia, Svájc, Németország, Olaszország stb. is szerves része

nyelvünknek. Az ilyen helyneveket tehát magyar névvel jelöljük. Ne
írjuk, hogy a „wieni medence szerkezete", hanem a „bécsi medence
szerkezete". Régebben a Magyar Földrajzi Társaság Wient, Napolit,

stb. kívánt, késbb ezt a kívánságát sutba dobta.

A franciák Vienne-t, Londres-t, Venise-t, a németek Venedig-et,

Mailand-ot, stb. írnak. Ha nem akarunk a magyarban Clujt, Bratis-

lavat, Kosicet, akkor írjunk Bécset, Lipcsét, Prágát, stb.; együnk ez-

után is „bécsi szeletet" (és nem „wiener” szeletet) s igyunk hozzá raj-

namelléki” (és nem rheinmelléki") vörös bort.

Mélyen tisztelt Közgylés !

A mi édes anyanyelvnk a legtökéletesebb hangszer. A hozzáér-

t minden szín- és hangárnyalatot el tud belle varrázsolni. Ügyel-

jünk erre u finommv, kényes hangszerre, a legnagyobb nemzeti

kincsünkre, nehogy élsköd gombák lassanként elsorvasszák. Ta-

nuljuk meg minél tökéletesebben minden apró csínját-bínját.

Ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat LXXVIII. közgylését

megnyitom.

Ezután Lóczy Lajos Heim Albert, Horusitzky Fe-
renc Maros I m re, P a p p Fere n c pedig Reichert Róbert
élete munkásságát méltatta (1. 1—32. old.), majd ezt kóvetleg Papp
Ferenc elstitkár terjesztette el titkári jelentését:

Mélyen tiszteli Közgylés!

Az 1937. év a szegényedés, a veszteségek ideje volt.

Tagjaink létszáma 316, a halál S-at ragadott el sorainkból, 4 ki-

lépett, tehát 4-el csökkent a taglétszám; ez utóbbiak közül különösen

fájlaljuk azok elhatározását, akiknek társadalmi helyzete, érdekldési

köre megengedné, megkívánná, hogy maradjanak. Érthet, hogy az

újak csatlakozásának nagy az értéke: Balogh Kálmán, Barna-
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b á s K á 1 m á n, B udeus A ! a d á r. Erdélyi .J á n o s, K á roly i

Erzsébet, Stille János (Berlin), gr. Teleki Géza és Vajk
Raul azok, akiket, mint új tagokat üdvözölhetünk. Különös öröm,

hogy a tagajánlók között Bogsch László, Fekete Jen, Férc n-

c z i István, Kutassy'E n d r e, L ó c z y L a j o s, R e. i c h e r t R ó-

b e r t, Stransz László, Szentes Ferenc, Takáts Tibor,
Tele g d i R o t h K á r o 1 y szerepelnek, tanúságot téve a Társulat

iránti hségükrl.
Kegye let es ünnepségekrl kell mindenekeltt megemlékeznünk,

mikor az év eseményeit áttekinteni akarjuk: október 24-én egy napon
és egy idpontban a magyar földtani kutatás két odaadó, nagyérdem
tagja emlékének adóztak a magyar geológusok. Messze tlünk, Zenn
lén vm-i Pusztafalun leplezték le a Szádeczky-em léktáblát, melyen e

kiváló család 3 tagjára, köztük S z á d e c z k y-K a r d o s s Gyula dr.-

ra emlékeztek a hálás utódok. A másik ünnepség ugyanakkor a Ba-

kony szivében, Veszprém városában zajlott le, ahol Laczkó Dezs
szobrát leplezték le, érdemeit meghitt ünnepség keretében méltatva.

Békésebb, boldogabb idk fáradhatatlan munkásai voltak k, emlékük

tovább él közöttünk.

Tagjaink közül többen elléptek, kitüntetést, illetve megtisztel

inegbizást kaptak. Az év elején V e n d 1 Alá d á r. Társulatunk elnöke

a Magyar Tudományos Akadémia képviseljeként a felsház tagjává

választatott. Böhm Ferenc min. tan., miniszteri osztályfnöki cí-

met kapta, Telegdi Roth Károly egyetemi tanár, miniszteri ta-

nácsos állami kszénbányászati igazgató lett, Lóczy Lajos egyete-

mi tanárt, a Földtani Int, igazgatóját az Orsz. Ösztöndíj Tanács tag-

jává nevezték ki. Még a nyár elején töltötték be a Debreceni Tisza

István tudományegyetem üresedésben lev tanszékét Ferenc zi Xst

v á n egyetemi m. tanár fgeológus tagtársunkkal.

H o f f e r András és K utassy E n d r e tagtársunk egyetemi

e, rk. tanári címet kaptak.

Pantó Dezs fbányatanácsos az érckutatás és ércbányászás

terén kifejtett munkásságáért legfels elismerésben részesült, Koch
S á n d o r, múzeumi titkár múzeumi tanácsosi címet nyerte el. Fék e-

t e Jen a geofizikai intézet vezetje fbányatanácsossa neveztetett

ki. Hercegi) József dr., a Borsodi Szénbányák h. központi bánya-

igazgatójának bányaügyi tanácsosi cím adományoztatok, dr. Jella-
chich Lajos tagtárs, bányahatósági segédtitkár, Sztrókay Kál-
in á n egyetemi adjunktus, Fekete Zoltán pedig egyetemi tanárse-

géd lett. Hermáim Margit dr. k. a, múzeumi segédrré, Endré-
d y Endre kisérletügyi vegyésszé neveztetett ki, Horusitzky Fe-
renc dr. kisérletügyi adjunktussá, Teleki Géza gróf dr.-t kisérlet-

ügyi tisztviselvé, Szentes Ferencet kisérletügyi asszisztenssé

léptették el. J a s k ó S á n d o r berlini, S z e 1 é n y i Tibor bécsi ösz-

töndíjat kapott.

Nem tartozik ugyan e jelentés keretébe, mert már 1938-as ese-

mény, mégis örömmel kell megemlítenünk, hogy W eszel szky
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(1 y n l.a dr. a Hydr. Szakosztály elnöke tanügyi ftanácsosi, Papp
Simon pedig bányaftanácsosi címet kapott. Mindketten mindenkép
megérdemelték e magas kitüntetést.

Legyen szabad e helyen szomorúan jelenteni, hogy a szegedi
polgári tanárképz fiskolán az ásvány- és földtan-tudomány cg'y

tanszéket vesztett. Ez a megállapítás távolról sem akarja az újonnan
kinevezett tanár személyét támadni, aki mint chemikus a legjobbjaink
egyike, hanem azt akarjuk hangsúlyozni, hogy nem szerencsés egyik
legfontosabb fiskolán az ásvány- es földtani szakot elnyomni; azt

külön kell választani a chémiától, a Polg. Tanítóképz Fiskola soha-

sem volt középiskola jelleg, egy ilyen intézkedés azonban nem fej-

ldést, hanem sorvadást jelent.

E helyen mindig felemeljük szavunkat az slénytani tanszék
betöltése érdekében; eddig azonban hasztalan, a kérdés megoldatlan,
gazdátlan maradt.

Szaküléseinken 15 eladó 17 tanulmányt mutatott be, ?—2 ela-

dást tartottak Balyi Károly és Mauritz Béla, 1—leladással
szerepeltek : B a r t k ó Lajos, Bulla Béla, Edelstein Miksa,
Jaskó Sándor, v. Lengyel Endre, Majzon László, M i-

h í'i 1 1 z I s t v á n, M o 1 1 1 Mária, Pávai Vájná Ferenc, S i g-

m o n d Elek, Szcs M á ria, és Vajk B a u 1. Népszer eladó ülé-

seinken Reichert Róbert, Papin Ferenc és telegdi Róth
Károly voltak az eladók. Lift a Aurél elnöklete alatt megala-

kult, S c h r é t e r Zoltán, Fekete Jen és Simon Bé 1 a közre-

mködésével a geofizikai és seismologiai bizottság, ennek volt egyik

maradandó megnyilatkozása Fekete Jen geofizikai módszerek el-

adás-sorozat els eladása,

A társulat tudományos munkásságának h tükre a Földtani

Közlöny LXVIL kötete 336 lapon 15 táblával 64 szövegközti ábrávaLA
szaküléseken és eladó üléseken elhangzott eladások, továbbá az ott

he nem mutatott Földtani Közlönyben megjelent cikkek tárgykör sze-

rint a következkép oszlottak meg: ásványtani 7, slénytani 7, kzet-

tani 6, földtani 6, geofizikai 3, agrochemiai 1. tektonikai 1, geomorfo-

lógiai 1, vegyes 1.

A Földtani Értesít II. új évfolyama az állandósulás örvendetes

jelét árulta el. Diákok, bányászok, könyvtárak, tanárok írtak; ezek

közül legyen szabad kiragadnom néhány levelet messze idegenbe sza-

kadt véreinktl.

Elsk közt távol Indiából Gedeon Tihamér írt és szinte

örömmel fogadta az újítást a hazai földre emlékeztet hírnököt. Az-

óta maga is emeli az Értesít tartalmának értékét.

Dél Amerikában Buenos Aires, Sao-Paolo és Montevideo 3 is-

kolájába, továbbá az uruguayi Magyar Kör és Magyar Otthon és a

Chilei Magyar Egyesülethez juttattuk el a Földtani Értesítt. Onnan
valók a következ levelek:
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Buenos-Aires. 1S37. II. 4.

„A Földtani Értesítt nagyon köszönöm. Gondosan áttanulmá-

nyoztam és megindítását igen szerencsés gondolatnak találom. A mi

brasil viszonyainkat tekintve nagyon is szükségesnek találom, hogy a

mindennapi élethez annyira közelálló folyóiratot tanítóink is kézhez

kapják. Benne a legmodernebb földtani kérdésekkel ismerkedik meg
az olvasó szinte játszva és ami a legfontosabb, az édes magyar haza

földtani viszonyainak megismerését is lehetvé teszi. A szakkifejezé-

sek magyarázása a klasszikus mveltséggel nem rendelkezknek nyújt

nélkülözhetetlen útbaigazítást. A F. É. gondos olvasása valósággal é-

letre kelti elttünk a földet és felkelti iránta az érdekldést. A ma-

gyarázóképek annyira tökéletesek, hogy ezek alapján minden különö-

sebb nehézség nélkül felismerhetk a hasonló alakulatok s nemcsak
az iskolában értékesíthetk, hanem az iskolán kívüli népoktatásban is.

S z e 1 e c i A mól d“
# # *

Sao-Paolo.

„A Földtani Értesít-ben közölt cikkek kiválóan alkalmasak a

nemzeti öntudat felébresztésére, mert a népet egyszer, érthet alak-

ban megismerteti hazánk kincseivel, gazdagságával, értékeivel.

Egyes cikkei, mit pl. Barlangok világa felébreszti az olvasóban

a természet szabad szemlélése iránti vágyat, amely így egészségesebb,

jobb életmódot biztosít, mert aki egyszer is megizlelte a szabad ter-

mészetet és megtanul látó szemmel a szabadban járni, az mindunta-

lan vágyik ismét erre az élvezetre. Hazai kincseink értékelése, meg-
becsülése, melyhez a F. É. elvezeti az olvasót, a nemzeti öntudatot

nagy mértékben ápolja és fejleszti.

G á 1 o s R e z s
' * # #

Ankara.
„A F. É. az ankarai magyar kolóniában élénk érdekldést keltett

és alkalmas a külföldön él magyarokban hazai föld iránti érdekl-
dést felkelteni." V.

* * *•

Ypirangai magyar iskola.

A Földtani Értesít c. népszer folyóirat 1936 évi els számát
elolvastam és véleményemet a következkben foglalhatom össze:

1. A természettudományi ismeretekben járatlan s különösen a

geológiai kutatásokban tájékozatlan olvasóközönség ismereteinek a

gyarapítására, a természettudományi alapmveltség elsajátítására

mindenképpen szükséges, hogy egy alaposan szerkesztett, tervszeren
felépített, szemléletes illusztrációkkal, ábrákkal, grafikonokkal és a

megértést megkönnyít más oktatási eszközökkel felszerelt népszer
tudományos geológiai folyóirat jelenjen meg, szerintem ne csak ne-

gyedévenként, hanem amennyiben az anyagi eszközök engedik, két

havonként, vagy havonként.
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2. Szerintem szükséges volna, hogy az altalános, egyetemes vo-

natkozású földtani, ásványtani, kzettani, slénytani stb. alapfogal-

mak tisztázása után vagy közben idnként középeurópai vonatkozású
cikkek is jelennének meg; pl.: A Közéjpdunamedeuce geológiai kiala-

kulása. Az Alföld skora. Középeurópa geopolitikai egysége. A Kár-

pátok koszorúja. Földrajzi egység és népi sors a magyar medencében.
Geológia és filozófia,A föld és a kultúra. Természettudomány és vi-

lágnézet, Vallás és geológia. A Föld teremtése stb.

3. Az ilyen irányban szerkesztett Földtani Értesítt minden kö-

zép és szakiskola ifj. olvasóköre számára kötelezvé tenném, a falusi

olvasókörök, népkörök, ifjúsági egyesületek számára pedig egy-két

példányszámban ingyen megküldeném. Az ehhez szükséges anyagi a-

lapot a kultuszkormány fedezné.

Kordás Ferenc Julián tanító.

Ennyit a távollev idealistákról. A valóság az, hogy a Földtani

Értesít II. ríj évf. 182 lapon jelent meg 115 eredeti ábrával-fénykép-

pel. A 25 nagyobb cikk tárgy szerint a következkép csoportosítható:

földtani vonatkozású 10, hidrológiai 0, ásványtani 4, slénytani 2, k-
zettani 2, geofizikai 1. A gazdag tartalom és az említett lelkes érdek-

ldés biztató jelenségei mellett vannak lehangoló tünetek; néhányat
ízelítül megemlítünk: az egyik legnagyobb sajtóterjeszt vállalatunk

vezetségéhez intézett kétszeri — az utolsó ajánlott — levélbeli meg-
keresésre az Értesít ügyeit intéz egyik tagtársunk eljutott a válla-

lat irányító vezetjéhez. Ez átlapozva a mellékelt számokat elismer-
en nyilatkozott, de kijelentette, hogy utcai árusító forgalomba nem
hozhatja, mert ezért bebörtönöznék.* Nem sikerült eddig elérni ismételt

közbenjárásokkal, hogy az iskolák egy-egy példányban megrendeljék;

az 55 állami iskolának ez mindössze 110 pengt jelentene.

A folyóiratok megjelenését nagy mértékben megkönnyítenék a

hirdetések, lapunk nagy példányszáma miatt ez gazdaságos is; mégis

több mint 70 levelet irtunk hirdetések érdekében s azok úgyszólván

mind eredménytelenek maradtak, 2—3 tagtárs közvetlen kapcsolatai

alapján sikerült csak néhány hirdetést szerezni.

A pénztári forgalom P 7,377.77 bevételt és P 7,008.77 kiadást jelez.

Külön hálával kell megemlékezni az állami támogatásért, mellyel

méltányolva a 100.000 a K. alaptkénk hadikölcsönbe való fektetését,

a tudományos munkának segítséget nyújtottak, továbbá a következ
pártfogó vállalatok megért támogatásáért: MAGYAR ÁLTALÁNOS
KSZÉNÉANYA Rt. 300 peng, SALGÓTARJÁNI KÖSZÉNBÁNYÁ
Rt. 200 peng, EUROPEAN GAS AND ELECTRIC CO 150 peng,
R IMAMURÁN Y-SALGÓTA RJAN I VASM Rt. 100 peng, ALU-
MINIUMÉRCBÁNYA és IPAR Rt. 100 peng, BUDAPEST SZÉ-

KESFVÁROSI KÖZSÉGI TAKARÉKPÉNZTÁR 100 peng adomá-

* Nings utcai árusításra való engedélyünk.
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nymairól. Ezek nélkül a Földtani Közlöny kiadása nem lett volna le-

hetséges.

Jóllehet Társulatunk tisztán a földtan és rokontudományok m-
velésével foglalkozik, mégis szinte örömmel kell elismernie a gya-

korlati geológiai kutatások sikereit — , nemcsak, mert ezek a föld a-

nyagával kapcsolatosak, és így újabb tudományos vizsgálatok tárgya-

ivá válnak, hanem mert a gyakorlati eredmények tulajdonképen lát-

ható gyümölcsei az egyetemi, illetve fiskolai képzésnek, továbbá an-

nak a szorgos kutató munkának, mely Társulatunk minden egyes tag-

jának egyik legszebb feladata. E pillanatban az Eurogasco és az álla-

mi szénhidrogén kutatások reményteli eredményeire gondolunk. Ott,

ahol sok a fény, nem tnik fel, ha az ersbödik, de ahol csak homály
dereng, ott minden láng, mely felgyullad, öröm.

A bükkszék! szerényebb eredmények, valamint a lipsei is, a ma-

gyar geológusok, bányamérnökök és geofizikusok évekre visszanyúló

együttmunkálkodásának köszönhetk, a Magyarhoni Földtani Társu-

latot e pillanatban ugyanaz a büszke öröm ‘ölti el, mint egy iskolát,

talán azt is mondhatnám, mint egy családot, mikor az latja érvénye-

sülni buzgó és becsületes tagjait. Köszönet és elismerés illesse az e-

i s akaratú vezetket, a fáradhatatlan felvevket és a névtelen kivi-

telezket. Az erre vonatkozó irodalom saját kiadványainkon kívül a

Bányászati és Kohászati Lapok, a Természettudományi Közlöny, a

Technika és Ásványolaj 1937. évi számaiban olvashatók: a re-

mény és a kétség, a szigorú tárgyilagos bírálat, adatok, számok küz-

denek itt egymással; a harc még áll. de annyi már is kétségtelen,

hogy sikerült a hazai földbl két vidéken, Zala megyében és Bükk-
szék határában szénhidrogéneket termelésre érdemes mennyiségben
a napvilágra hozni.

* * #

Van szerencsém tájékozásul Lóczy Lajos Földi. int. igazgató

úr Öméltóságának szives elzékenysége folytán tájékozásul rendelke-

zésemre bocsátott az 1937. évi mködésrl szóló jelentést felolvasni:

A M. Kir. Földtani Intézet az 1937. évben is folytatta szokásos
mködését. A hegyi geológusok túlnyomórésze a M. Kir. Iparügyi
Minisztérium számára végzett gyakorlati irányú felvételeket, másik
része pedig tudományos felvételei! folytatta. Folytatta azonkívül az

Intézet a síkvidéki geológiai felvételeket, a barlangkutatást, a talajvíz-

megfigyel kutak telepítését és a muzeális anyaggyjtést. Az öntözés-
ügyi Hivatal megbízásából a tervezett öntözcsatorna Tiszafüred-ken-

dérési szakaszán a rétegek vízáteresztségének megvizsgálása céljából

próbafúrásokat végzett. A talajtani osztály teljes ervel folytatta

a Nagyalföld talajtani térképezését. Ez a nagy programul annyira
igénybe vette az Intézet geológusait, hogy többen még a kés szi hó-

napokat is felvételi területükön töltötték.

A bányageológiai kutatások súlypontja ez évben is a szénhidro-

génkutatásokra esett, amelyeket a múlt év els felében nagy jelent-
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ség siker koronázott amennyiben május elején Bükkszéken a kincs-

tári túrások feltárták a csonka ország els kitermelésre érdemes pet-

roleumterületét. Az Intézet ez évben is folytatta a Mátra É-i oldalán,

úgyszintén a Cserhát területén, valamint Budapest—Gödöll közölt a

szénhidrogének utáni kutatást, amelyek során a geológusok részint úi

boltozatokat mutattak ki, részint a régebben kimutatottakat dolgoz-

ták- ki részletesen. Végül tanulmányozta az Intézet a Békés és Bihar

vármegyei gázos kutakat is.

Az érckutatások szerényebb keretek között folytak ez évben. Vizs-

gálat alá kerültek a gyöngyösoroszii ércelfordulások és a Bihar vár-

megyei Nagyiéta- Bagamér közötti gyepvasércterület.

Folytatta az Intézet a kaolin és a tzállóagyag-elfordulások ta-

nulmányozását is. Elbbieket a Tokaj-hegyaljaihegysegben, utóbbia-

kat fkép a Dunántúlon. Sajnos, egyik sem járt kedvez eredmény-
nyel. A tudományos földtani felvételeket, amelyek régebben az Intézet

fmunkakörét alkották, az elmúlt évben az Intézet az elz évekénél

nagyobb keretek között indította meg. A Dunántúlon a Balatonfelvi-

déken és a Gerecsehegységben, a Duna bal partján pedig a csvári
rögökben folytatott részletes rétegtan i és mikrotektonikai felvételeket,

míg a Cserhátban szénelfordulásokra vonatkozó, valamint kzettani

és vulkanológiai viszgálatokat kezdett meg. A Bükkhegységben szép

eredménnyel folytatta az Intézet a barlangkutatásokat, a Balatonfel-

vidék DNy-i részében pedig a kösszeni rétegek faunájának begyjté-

sét. Az Alföld ÉK-i részében folytatta a talajvizszint ingadozások

megfigyelésére szolgáló kutak felállítását. A Nagyalföld Tiszántúli

részének földtani viszonyait is több geológus tanulmányozta, részben

30 m-es fúrásokkal tárva föl az altalaj rétegeit. Az Intézet talajtani

osztálya megvizsgálta az 1930. évi termeléstechnikai felvételek folya-

mán begyjtött 20.082 talajmintát és ezek alapján 23 lap termeléstech-

nikai térképét szerkesztette meg. A nyár folyamán nedig 19 további

térképlapot vettek föl, viszont nyomtatásra 24 térképlapot készítettek

el.

Résztvett az Intézet az elmúlt esztendben a Párisban megtar-

tott II. nemzetközi petroleumkongresszuson is, ahol Lóczy Lajos
igazgató részletes eladásban ismertette a Földtani Intézet által vég-

zett kincstári petroleumkutatásokat, valamint a biikkszéki petróleum-

elfordulást. Majd tanulmányozták az elszászi Peehelbronn-i olajterü-

leten a galériákkal való petróleum bányászáét, Résztvett az Intézet a

bécsi nemzetközi talajtani konferencián, azonkívül tanulmányozta a

Fert K-i partján elterül „tózug“-ot is. A M. Kir. Orsz. Öntözési Hi-

vatal megbízásából okt.— dec. közepéig a Tiszafüred—Kenderes között

létesítend öntöz fcsatorna útvonalának technikai geológiai vizsgá-

latát végezte el. Hasonló technikai geológiai vizsgálatokat végzett a

József Megyetem közvetlen környékén is. A mélyfúrási laboratórium

a biikkszéki 25 és a lispei 1. sz. fúrások mintáin kívül még több más

mélyfúrás rétegminta anyagát dolgozta föl. Az Intézet hidrológiai

osztálya igen eredményes mködést fejtett ki az elmúlt évben is az
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oktalan vízpazarlás és az artézi kutak engedély nélküli fúrásának

megszüntetése, valamint a meglév kutak kataszterének összeállítása

körül. Egyedül Békés vármegyébl 17G0 kút adatait sikerüli összegyj-

tenie. Az ásvány-clmm iái laboratórium teljesítképességét nagyban

fokozta a polarogral' és spektrográf készülékek beszerzése és munkába
állítása. Csak így volt lehetséges, hogy a kis létszám mellett a 3000-t

meghaladó érc- ol aj-gáz-ásványvíz-kzet- és egyéb vizsgálatot elvégez-

hette.

Ez elmúlt évben megjelent az Intézet 1929—82 évekrl szóló vas-

kos évi jelentése. Eme örvendetes ténnyel ismét nagj lépéssel közele-

dett ahhoz a célhoz, hogy behozza az Intézet évi munkásságát feltün-

tet évi jelentésekben az összeomlás utáni évek pénztelensége miatt

bekövetkezett elmaradást. Megjelent azonkívül az Év könyvek soroza-

tában Kreybig Lajos tollából az Intézet talajfelvételi, vizsgálati

és térképezési módszereinek ismertetése, nemkülönben 10 db 1:25.000

méret termeléstechnikai talajtérkép és 4 magyarázó füzet. Amily ör-

vendetes az Intézet mködésének minden vonalon való szép fejldése,

ép annyira sajnálatos, hogy az Intézet épületének oly igen szükséges

helyreállító munkálatainak folytonos késése miatt az Intézet múzeu-
ma immár 2 év óta állandóan zárva van és nem teljesítheti az any-

nyira szükséges földtani nevel hatást, mivel 2 év óta az iskolák szo-

kásos látogatását is be kellett az Igazgatóságnak szüntetnie. Ennek
ellenére sem szünetelnek a múzeum átrendezési munkálatai, mert ö-

rönimel állapíthatjuk meg, hogy a muzeum nagy tudományos értéket

képvisel originálisainak összeírása és külön, könnyen kezelhet gyj-
teménybe való összeállítása is kezdetét vette, továbbá azt, hogy a ki-

állított gerincesek gyjteménye egy pleistocénkon kszáli kecske tel-

jes csontvázával gyarapodott, melynek ismertetése legutolsó ülésünkön

hangzott el.

A M. Kir. Iparügyi Minisztérium X. Szakosztályának 1937. évi

tevékenysége.

Álljon itt a másik illetékes szerv, az Iparügyi minisztérium X.

szakosztályának 1937.-rl szóló mködésérl szóló tájékoztató is.

Az iparügyi minisztérium kebelében mköd bányászati kutatás

szakosztálya a vonatkozó tárcaközi megállapodás alapján ebben az

évben is kiterjedt mértékben foglalkoztatta a földtani intézetet. A geo

lógiai munkálatok az intézet igazgatójának a vezetése mellett egyrészt

a már régebben ismert kaolinelfordulások tüzetesebb megvizsgálásá-

ra terjedtek ki, másrészt és fleg a folyamatban lev olajkutatással

állottak kapcsolatban és a bükkszéki olajterület távolabbi környeze-

tére, a Mátrától északra fekv vidékre, a Cserhát hegység részleteire,

valamint Budapest vidékére terjedtek ki. Az iparügyi minisztérium

kebelébe tartozó báró Eötvös Loránd geofizikai iniezet az olajkuta-

tással kapcsolatos elkészít munkáit mindjobban táguló keretek kö-

zött végzi. A régebben egyedül használt Eötvös féle torziós ingán ki

vül az intézet ma már egyéb geofizikai vizsgálati eszközök egész so
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rát is alkalmazza. így a nehézségi erk közvetlen meghatározására
szolgáló grav imétert, a szeizmikus reflexiós mszer Pogány; Béla
professzor által konstruált változatát, fúrólyukakba leereszthet ellen-

állást- és porozilásmeghatározó elektromos mszert és kipróbálás a-

latt áll egy ugyancsak Pogány professzor által konstruált elektro-

mos ásványkutató mszer is.

A kincstári olajkutatás Párád vidékén, Bükkszék község mellett

ért el elször eredményt a múlt év áprilisa végén. A bükkszék i olaj-

termelés azóta fokozatosan fejldik, eddig 20 befejezett fúrás közül
13-at lehetett produktív olajkúttá kiképezni. A napi olajtermelés 1

/Q

1 vagon között ingadozik, az összes termelés 1937. végéig 140 vagon
nyersolaj.

Az iparügyi minisztérium ellenrzése mellett végzi a Dunántúlon
kutató és termel munkáját az European Gas &. Electric Com|oany.
Ennek Szentadorjan mellett elért eredménye közismert, a szentadorjá-
ni II. sz. kút a múlt év december eleje óta állandóan napi 4— vagon
olajat termel.

Az elmúlt év a veszteségek, elszegényedés idszaka: csökkent a

taglétszám, keveshbedett a vagyon, az üléseken nélkülöztünk sokszor
olyanokat, kiket a hivatás is odaszólítana; szomorú tünet, hogy mikor
kevés a teljes képzettség munkaer, a meglevk közül nem egy mé-
gis figyelmen kívül marad, nagy, megbecsülhetetlen veszteség, hogy
két kitn, Társulatunk törekvését odaadással támogató tagtársat szó-

lított el körünkbl a Gondviselés. A jelen állapotát figyelve, nehéz

egy jobb jöv körvonalait felismerni. Lovagias gondolkodásmód, to-

vábbképzés és odaadó munka lehet csak az alapja a mindenki által

várt, áhított szebb jövnek; ezt megfontolva, követve, közeledhetünk

csak feléje; szintén kívánva ezt a Társulat minden tagjának, kérem
jelentésem tudomásul vételét és elfogadását.

A közgylés ezután a titkári jelentést, valamint a Hidrológiai

Szakosztályi és a pénztárvizsgáló bizottság jelentését egyhangúlag tu-

domásul vette.

A tisztújító választás eredménye a következ lett:

Elnök: Vendl Aladár dr., másodelnök: Liffa Aurél dr., elstitkár:

Papp Ferenc dr., másodtitkár: Kulhay Gyula dr., Pénztáros: Ascher

Kálmán. A választmány újonnan megválasztott tagjai: Böhm Ferenc,

Emszt Kálmán dr., Fekete Jen, Ferenczi István dr., Horusitzky Fe-

renc dr., Koch Sándor dr., Lóczy Lajos dr., Noszky Jen dr., Pantó

Dezs, Papp Simon dr.. Pávai Vájná Ferenc dr., Rozlozsnik Pál,

Schréter Zoltán dr., Sümeghy József dr.. Szentpátery Zsigmond dr.,

Sztrókay Kálmán dr., Takáts Tibor dr., Telegdi-Roth Károly dr., D.

Vendl Mária dr., Vendl Miklós dr., Vigh Gyula dr., Vitális István dr..

Vizei Vilmos, Zsivny Viktor dr.

A pénztárvizsgáló bizottság tagjai: Balyi Károly, Káposztás Pál

dr. és Mottl Mária dr.

Kiadásért felel : dr. Papp Ferenc Mérnökök Nyomdája, Budapest.
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BENTÓNIT (KALLÓFÖLD) A FERTÖRÁKOSI
LAJTAMÉSZKÖBÖL.

Irta : Vendl Miklós.

BENTONIT (WALKERDE) ADS DEM LEITHAKALKSTEIN
\

rON FERTRÁKOS U.NWEIT SOPRONS*.

Von M. Vendl.

A Sopron városától légvonalban mintegy öt kilométerre es
Fertrákos község északi kijáratánál található nagy (püspöki) lajta-

mészkfejt mészkövébe betelepült bentonit települési és genetikai

viszonyainak ismertetését adja a német szöveg. A dolgozat magya-
rul a Mathematikai és Természettudományi Értesítben jelenik

meg.

Die (lemeinde Fertrákos liegt, in dér Luftlinie gemessen,
ungefáhr 5 km weit von dér Stadt Sopron. Neben dem Nordaus-
gange des Dorfes, beim Höhepunkt 11)3,0, l'indet mán die schönste
und sozusagen allbekannte geologische Sehenswürdigkeit dér Um-
gebung Soprons. den im Besitze des Gyrer Bistums befindlichen,
berühmten Leithakalksteinbruch. Dér Bergbau brachte im
Laufe dér Zeiten nicht nur cinen offen zutage liegenden Ein-
sehnitt, sondern auch unter dér Oberfláche tief und ziemlich weit
eindringende Hallen zustande. Das hier vor Augen tretende Bild
erinnert an die máehtigen Sáulenhallen aegyptischer Felsentem-
pel. Schon bisher lieferte dieser máchtige Aufsehluss viele geolo-
gische und paláontologische Merkwiirdigkeiten und ich möehte zr
Reihe_ derselben eine neue, in den folgenden Zeilen geschilder-
ten Beobachtung beitragen.

Ungefáhr in dér Mitte des nördlichen (unter freiem Hímmel
liegenden) Teiles des Steinbruóihes erscheint in dem nnteren Teile
dér im Wesen ganz einheitlich erseheinenden gelblichen oder et-

was graid ichweissen Ivalksteinwand, in den Kalkstein eingeschal-
tet eine auffallend scharfe Diskontinuitátsfláche, welche auf dem
Lichtbikle 1 gut zu seben is t. In dem Leithakalkstein erscheint

* Vorgelegt in dér Sitzung dér III. KI. dér ung. Akademie dér
Wiss. am 7. Juni 1937.
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hier eine ungefáhr 10—11 cm miichtige und sowohl nach dér Ham
gendserie, wie auch nach dér Liegendserie mit scharfen Schicht-

fláchen abgegrenzte, losere und weichere Lage. Diese érreicht

heute sclion — offenbar infoige dieser Eigenschaft — nicht mehr
die senkrecht abgeschnittene Kalksteinwand, sie tritt nur in einer

kerbenartigen Vertiefung derselben an die Oberfláche. Diese ker-
benartige Vertiefung ist besonders im Lichtbild 2 gut sichtbar.

Da ich befiirchte, dass dieser Teil etwa abgebaut oder mit Schutt
bedeckt wird, schildere ich die Lagerungsverháltnisse dieser merk-
wiirdigen Schicht etwas ausfiihrlicher.

íni Mai 193G konnte ich auf dér nördlichen, 19 1/3
h streich-

cnden Wand von untén nach oben das folgende Profil beobaehten:

a) Ganz untén lágert Lithothcimnien- und Austern-fiihren-

der, gelblichweisser Kalkstein, dér nach oben mit scharfer Schicht-

fláche begrenzt ist. Dieser Kalkstein ragt aus dem den Grund des

Grubenraumes bedeckenden Schutte etwa 80 cm heraus. Die Haupt-
versteinerungen des Kalksteines sind das Lithothamnium ramo-
sissimum Reuss und die Ostrea digitalina Dub. (Bezüglich dér

öfters vorkommenden übrigen Versteinerungen des Steinbruches

und seiner unmittelbaren Umgebung kaim ich im allgemeinen auf

die Arbeit von A. Boda (1.), und auf meine Arbeit aus dem
Jahre 1930 (2.) hinweisen.)

b) Reine, grünlichgelbe Bentonitschicht. Sowohl nach oben
wie. nach untén ist sie mit aussérordentlich scharf ausgebildeten

Schicht flaehen abgegrenzt. Beidé Flacben habén allerdings eine

schwache, gelblichbraune Limonit-Farbung. Die Machtigkeit dieser

Bentonitschicht betragt nahezu 2 cm.

c) Eine losere, graulichweisse, bie und da c-twas rötliche

Kalksteineinlagerung. Nach untén ist die Schichtgrenzfláche

sehr scharf und als sehr gute Trennungsfláche ausgebildet. Nacli

oben ist die Trennungsfláche auch auffallend, aber nicht trennend
scharf. Diese Schicht ist sozusagen fást frei von Makroversteine-

rungen. Ilire Machtigkeit beláuft sich auf 5 cm.

(I) Eine blassgrünlichgelbe, kalkige Bentonitschicht. Sowohl

nach untén, wie nach oben ist die Schichtflache auffallend, aber

nicht als Trennungsfláche ausgebildet. Die Machtigkeit dieses

Schichtchens ist 1 cm.

e) Loser, löcheriger, gelbliidiweisser, in seinem tieferen Tei-

le etwas braunlichgelber oder rötlichbraunlicher Kalkstein. Erent-

halt sparliche- Ostrea digltalina D u b. -Scherben und Lithotham-

nium ramosissimum Reuss-Knollen. Diese Schicht ist ungefáhr

3 cm dick.

Die Schichten h), c), d) und e) nehmen in dér erwahnten ker-

benartigen Vertiefung Platz.

f) Loserer, gelblichweisser Kalkstein, sparliche Austern-

Scherben fiihrend. Seine Machtigkeit ist 20 cm.

g) Von dér b) Bentonitschicht berechnet bis zr Abbauter-
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rasse, die in dér Zeit dér Feststellung des schilderten Proí'ils zu

beobaehten war, lágert in einer ungefáhren Máchtigkeit von 12 m
graulichweisser und gelblichweisser, von trennenden Síchichtflá-

chen freier und (lem Kalksteine dér Schieht a) ahnlicher Kalkstein.

Das Auftreten austernreicher Banké ist in dicsem Kalkstein eine

ganz gewöhnliche Erseheinnng. Ausserdem sind aueh die Knollen
des Lithothamnium ramosissimum Re üss stellenweise keine Sel-

tenheit. Aus den in diesem Kalksteine vorkommenden übrigen
Makroversteinerungen kann ich noch die reichlicher vorkommen-
den Pectines erwahnen (siehe die zitierte Arbeiten von A. Boda
und m i r). Die Austern bánke erscheinen in dem Lichtbilde 1 in dér

Forni von auffallend dunklen Streifen

Die Schichten a), c), d), e), f) und g) führen aueh Foramini-

feren. In dér Bentonitschicht b) fand ich nur ganz ausnahmsweise
eine Foraminifere, die kalkige Bentonitschicht <1

)

führt solcheaber

verháltnissmassig reichlich.

Lichtbild 1.

Fin die Mitte dieser nördlichen Wand ist dér westliche Teil
dér Kalksteinwand neben einer Verwerfung ungefahr 5—6 cm
v/eit herabgesunken. Mán kann diese Bewegung besonders in dér
sieh vertiefenden bentonil isehen Schichtenserie gut beobaehten.
lm Lichtbilde 1 zeigt die stehende Mannerfigur auf diese Stelle.
Die Verwerfungsspalte ist aber nach oben zusammengeschweisst
und verschwindet m einiger Hbe. Dér Bruch ist alsó schon in dér
Zeit dér Bikiniig des Leithakalksteins, alsó noch im Törtön ent-
standen. Die Verwerfungsflache ist allerdings uieht eben, sondern
etwas wellig ausgebildet. Ihr Fallwinkel betragt im Durchschnitt
etwa 60° und im allgemeinen wirft sie nach W. An dicsem Teile
dér Kalksteinwand ist allerdings aueh eine ungefahr senkrechte
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und klaffende Spalte zu seben, neben weleher aber keine radiale
Bewegung gesichah. Diese Spalte können wir als eiue rezente Bil-

dung auffassen, welche infoige dér Frostwirkung entstand. Solche
rezente Spalten, die endlich Gesteinssturz verursacben, können
wir auch an anderen Stellen des Steinbruches beobaebten. Beide
erwahnte Strungen sind in dem Lichtbi 1 de 1 gut zu beobaebten.

Wenn wir in südlicher Riehtung die Lagerung dér zwei

Bentonitschichtchen weiter verfolgen, so finden wir, dúsa sicli

sowohl i h re Maehtigkeit wie auch ihre Entfernung schon binnen
einiger Meter auffallend verandern.

Das Profil dér Wand, welche von dér in dem Lichtbilde 1

sichtbaren Ecke nacb Síiden ausgeht, genauer nach lö h streicht

stimmt etwa 1 m weit von dér Ecke im Wesen mit dem soeben

gescbilderten noch iiberein. Eine Ábweichung zeigt sicb nur in dér

Maehtigkeit dér einzelnen Schichten. Das Profil dieses Teiles ist

das folgende :

Ganz untén seben wir denselben Kalkstein, weleher in dem
vorher angefiihrten Profil mit a) bezeiehnet wurde. Ober diesem

folgt auch hier die gelblichgrünlicbe (gelblichbraunliche) untere

Bentonitschicht in einer Maehtigkeit von 2 cm. Auch hier ist

die untere und obere Schichtflache sebarf ajusgebildet und beide

babén einen sebr feinen, unter einem Milliméter bleibenden gelb

lichtbraunen Uberzug. Dér lose, porse graulichweisse Kalkstein

c) ist hier schon diinn geworden, seine Maehtigkeit erreicht kamu
2 x

/-2 cm. Nach untén hat er eine .scharfe Trennungsflache als

Schichtflache, nach oben aber isi die Schichtflache schon unseharf

ausgebildet, obwohl in dér Farbe eine auffallende und scharfe

Verschiedenheit zwischen dieser und dér darauf folgenden kalki-

gen Bénionitschicht <l) zu beobaebten ist. Die letztei’e finden wir

allerdings hier schon etwas verdiinnt. Ilire Maehtigkeit erreicht

nur ePva 1
•_» cm. Dieses bentonitische Gestein ist grünlichgelb,

und staubartig zerfallend. In dér Farbe ist die Grenze sowohl

nach oben wie nach untén auffallend scharf, in dér Absonderung

aber nicht. An den Randern derselben erscheint gleichfalls eine

sehr schwache Limoni t-Farbung. Dér etwasgelblich gefárbte weisse

Kalkstein e) ist hier harter als dér entsprechende Kalkstein des

vorigen Profils. LUhothamnien erscheinen auch in dieser Sehichi

Die Schichten f) und g) erscheinen auch hier unverándert. Die

letztere aber ist infoige des Abbaus des Kalksteinesi bereits diinner

als auf dér ersteren Stelle. Über diese zwei Schichten kann ich

nichts neues sagen.

Weiter in südlicher Riehtung auf dieser Wand, von dér

erwahnten Ecke ungefahr 250-—255 cm weit, kommt die Schicht

a) noch ein wenig aus dem die Wandsohle bedeckenden Kalkstein-

schutt zum Vorschein. Diese Schicht findet mán allerdings in

unveranderter Ausbildung bis an das Südende dieser Wand. Das

untere Bentonitlager b) ist hier noch ungefahr 2 cm, das obere
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rl) aber 1
. cm dick und dic zwisehen beiden erscheinende Kalk-

steinschicht c) endlich ungefáhr (i cm dick. Die Kalksteinschich-

ten e) und f) beginnen hier schon zu verschmelzen.

Noch weiter in südlicher Richtung, etwa 4,20 m weit von

dér erwahnten Ecke ist die Bentonitschicht b) noch ungefáhr um
2 cm máchtig. Das un reine Bantonitschichtchen d) erreicht aber

hier nicht mehr die ]/
2 cm. Das Kalksteinzwisichenmittel c) ist

aber dicker als 4 cm. Die Verschmelzung dér Schichten e) und

f) dauert fórt. Von dér Schiebt g) habé ich nichts neues mitzuteilen.

In südlicher Richtung von dér erwahnten Ecke weiterge-

bend köniien wir die allmáhliche Annáherung des Bentonitschicht

chens d) und b) beobachten. Tn dér Entfernung 9.20 cm verschmel

zen dann die beiden Schichten. Infolge dieser Verschmelzung sind

hier auch die kalkigen Schichten c), e) und f) verschmolzen. Die

Máchtigkeit dér letzteren verschmolzenen Schiebt betrágt hier

25—26 cm.

Lichtbild 2.

Noch Aveiter in südlicher Richtung, an dem von dér Nord-
ccke 16.10 cm weit untersuchten Wandteile sieht mán nur nocli

eine Bentoniteinlagerung. Die Máchtigkeit d'as Bentonitla-

ger bedeckender einheitlichen Kalksteinbank a), e) und f) wáchst

aber hier schon bis 41 cm. In ihrem oberen Teile führt sie reich-

licher Lithothamnienknollen und Austern.

In einer Entfernung von 17,70 m naeh Síiden von dér viel

erwáhnten Ecke erscheinen infolge dér plötzliehen 4'rennung des

vereinigten Bejfitonitlagers wieder die Schichten b) und fi). Tn dsr

Farbe dér Bentonite kann mán keine Veránderung wahrnehmen.
Die Bentonitschicht b) charakterisiert auch hier die gewohnte
scharfe Grenzfláche sowohl nach oben wie naeh untén. Ihre Mách-
tigkeit steigt aber an dieser Stelle kanm iiber 1 cm. Ober ilir er-

scheint in einer Máchtigkeit von 5 cm die Kalksteinschicht c)

abermals, dann keilartig ansetzend auch die obere Bentonitschicht

d). Ihre Dicke bleibt aber hier schon unter V2 cm. (2—3 mm). Die



94 M. Vendl

Lithothamnienkalksteinschicht e), f) ist an diesel* Stelle 37 cm
dick. Die Schicht c) und dér untere Teil dér Schicht e) f) ist pet-

rographisch offensichtlicli ahnlich geartet, das Gestein des oberen
Teiles dér letzteren Schicht ist aber etwas harter als die vorer

wahnten.
Siidlich von dieser Stelle ist die neuerliche Verdickung dér

(oberen) Bentonitschicht rí) und zugleich die Verdünnung dér

(unteren) Bentonitschicht b) zu beobachten. In dér Siidecke ist

endlich das Lagerchen b) schon sehr dünn, nur 1—2 mm máchtig.
wahrend rí) hier % cm erreicht. Die zwischen den zwei Bentonit-

schichten lagernde Kalksteinbank c) aber wird hier schon wesent-

licb machtiger, etwa 22 cm dick. Die zusammenhangende Kalk-

steinbank e)- f) hat weiters hier ciné Machtigkeit von 25 cm. An
einer Stelle dér zwischen dieser Ecke und dér vorherigen Beo-

bachtungsstelle befindlichen AVajndteiles verdickt sich die Ben-
tonitschicht rí) in einer Lángé von ungefahr 10 cm nestartig auf
3—3.5 cm. Die Ursache dieser nestartigen Verdickung ist eine

hier eingebettete Austernhalbschale, die sich schon zr Zeit dér

Ablagerung dér Schicht rí) im Llegendkalkschlamm befand.

Die Lángé dér geschilderten Wand betragt 20,95 cm, wahrend
dieselbe im Zeitpunkt meiner Beobachtungen von dér Bentonit-

schicht b) bis zr Abbauterrasse gerechnet etwa 11 m hoeh war.

Da aber dér Liegendkalkstein a) hier aus dem Schutt nocli etwa
35 cm weit herausragt, ist die Wandhöhe von dem Schutt gerech-

net noch um diese Grsse mehr.

Im Síiden begrenzt dann dicsen Grubenhof eine ungefahr
unter 7 Vs^txeichende Und etwa 7 l/> m hohe Wandpartie, 2,5 m
weit von dér Siidecke tauchen in dér angegehenen Streichrich-

tung endlich beide Bentonitschichtchen unter den die Wandsohle
bedeckenden Kalksteinschutt.

Die im ajlgemeinen schmachtigere Ausbildung des Bento

-

nitschichtchens rí), dann seine Verunreinigung durch Kaik gegenii-

ber dér besser ausgebildeten und ganz reinen unteren Bentonit-

schicht b), ferner das an einer Stelle beobachtbare Ausbleiben des

vorigen, weiters die Verschmelzung desselben mit dem Lagen b)

und endlich sein engere Zusammenhang mit dem Liegendkalk-

stein c) und dem Hangendkalkstein e) zeigen schon auf Grund
dér Beobachtungen an rt und Stelle ganz klar, dass sich das ben-

tonitische Materiül dér Schicht rí) nicht mehr an primarer Ablage-

rungsstelle beíindet. Wir kimen mit Sicherheit behaupten, dass

diese obere Bentonitschicht einfach ríurch ríie Umwaschung ríer

unteren entst\and. Audi dér grosso Gehalt an kalkigem Materiül

organischen Ursprungs, besonders aber dér verhaltnismassig

grosse Beichtum un Foraminiferen beweist klar die sekundáre

Lagerung. Wie erwáhnt, ist die untere Bentonitschicht demgegen-
iiber kalkfrei und enthalt nur ganz ausnahmsweise organische

Beste. Die bröckelige Ausbildung des Leithakalksteines in dem
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Steinbruche, ferner das massenhafte Erscheinen von Ostreö digi-

talina und Lithothamnium ramosissimum zeigen klar, dass dér

Leithakalkstein des Steinbruches als eine Seichte litorale Alda-

gerung zu betrachten ist. Die obere Bentonitschicht d) konnte
somit durch die Umwaschung dér auf den Strand oder auf denzeit-

iveise z. B. bei Ebbe t rockén gewordene Meéresboden gefallenen

Aschen entstehen. Die beobachteten Tatsachen beweisen a,ber

auch, dass eine Wiederholung bentonitischer Láger nicht unbe-
dingt auf eine Wiederholung des Asebenfalles himveist.

Das Einfallen des primaren Bentonitlagers b) konnte ich

ohne Berücksiehtigung dér Deklination (die allerdings in dér

Zeit meiner Beobaehtungen etwa 3" naeh Westen ausmachte) —
auf Grund dér Schnittlinien, die durch das Schneiden dér untereu
Scbiclitflache des Bentonitlagers einerseits mit dér naeh 1!)

1
[''

h

streichenden Nordwand, andererseits aber mit dér 13 h streichen-

den Westwand desi Grubenhofes entstanden wurden, als 8 2

/

s h 12°

berechnen. Ich möchte aber hier mitteilen, dass ich an anderen
Stellen des Steinbruches auch etwas hiervon abweichende Werte
messen konnte.

leli fand ferner noch die Spuren beider Bentonitschichten

im tiefsten Punkte des unter freien Ilimmel liegenden Steinbruch-
hofes. Hier erscheint die untere Schicht b) nur abgerissen, sózu-

sagen nur spurweise, die obere aber etwas zusammenhangender,
aber auch nur sehr schmachtig ausgebildet. Die Abgrenzu ngen
beider Bentonitschichtchcn naeh dem Kalkstein sind gar nicht

scharf.. Dér Kalkstein ist auch hier, wie gewhnlich, Lithotham-
nier- und Austern- führend. Sein Einfallen betragt hier etwa 10"

naeh 9—10 h
.

Wenn mán die im troekenen Zustande grünlichgelben, gelb-

lichgrünen, anderer Stelle aber braunlichgelb erscheinenden Muster
des unteren Bentonitschicht b), welche etwa aus dér Nordecke
des zuerst besprochenen Profils stammen, makroskopisch unter-

sucht, so kann mán schon mit freiem Auge feststellen, dass die

Hauptmasse des Gesteines durch ein dichtes, steinmarkartiges,

Tonmineral góbiidét wird. In frischem Bruche ist es oft auffal-

lend seifig anzufühlen und schwaches Beiben erhöht stark diese

Eigenschaft. Es hat einen ebenen oder flachmuseheligen Bruch
und klebt an dér Zunge. Im Wasser zerfállt es breiartig. Mit Salz-

sáure bra,ust es nicht auf, ausgenommen diejenige Teile dér

Schicht, die sich mit dem Kalksteine berühren. An diesen Stellen

zeigt sich das Gestein sehr schwach kaikig und fiimartig etwas
verrostet.

Enter dem Polarisationsmikroskop habé ich das Gestein

dér Schicht b) in Fliissigkeiten verschiedener Brechung eingebet-

tet untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass sein Hauptgemeng-
teil dér Montmór illonit, das charakteristischeste Tonmineral dér

meisten Bentonite, bildet. Zwischen gekreutzten Nikols erscheint

es in ausserordentlicli feinen, schuppig-faserigen Gewebehaufen.
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Die besser ausgebildeten Schiippchen und Pasern scheinen gerade
oder fást gerade Auslöschung zu habén. Eine genauere Méssüng
derselben war aber infoige dér ausserordentlich ungünstigen
Ausbildung nicht möglich. Er ist optisch negatív. Sein Achsen-
winkel öffnet sieh merklich, obgleich derselbe kiéin ist. Die Brech-
ungsexponenten des etwa zehn Monate láng bei Zimmertempera-
tur getrockneten Minerals kommes im Tageslicht gemessen jenen
des Benzols nahe. Über die diesbezüglichen genaueren Messungen.
ferner über die beoba,eh tétén Verschiedenheiten derselben in den
versehiedenen Einbettungsflüssigkeiten und endlich über die aus
diesen Messungen gezogenen Folgerungen möchte ich an anderer
Stelle berichten. W.'ie bekannt, ist die geschilderte Eigensehaft
des Montmórillonits eben jetzt in den Vordergrund des Interresses
getreten. Siehe die Arbeiten von C. W. Corens und M. Mehmel,
F. A. van Baa ren (3, 4) und vergl. hierzu noch die Arbeiten von
M. M e h m e 1, U. H o f in a n n, K. E n deli und D. W i 1 m, G. N a-

gelschmidt (5, 6, 7).

Dér Hauptzoneneharakter dér Montmorillonitfasern ist po-

zitív. Die Interferenzfarbe ist niedrig, sie steigt an Schüppchen,
dérén Dicke jener dér gewohnten Dünnscbliffe etwa gleich kommt,
hchstens bis zum Gelb I. Ordnung. Die Doppelbreebnung kaim.

kaum grösser als 0,010 geschatzt werden. Die Montmorillonit-
sehüppchen erseheinen mit einem Nikol untersucht kaum gefarbt,

mán findet darunter sogar ganz farblose. Die herrschende Farbe
ist allerdings blassgelb. Pleokroismus war nicht zu beobachten. lm
schwereren Rückstand des Gesteines, dér dureh Schlammung
zwecks Vermehrung dér übrigen Mineralen in Wasser gewonnen
wurde, findet mán aueh braunlichgelb gefarbte Montmorillonitteile.

Dicse sind aber mit den blassgefarbten Teilen dureh allmahliche

Übergange verbunden.

In dem Sehlammrüekstand fand ich ziemlich viele Quarz-

körner. Naeh dem Montmorillonit ist im Gesteine dieses Mineral

am meisten verbreitet. Er ist xenomorf mit scharfen Randern aus-

gebildet, im allgemeinen wasserklar. selten aber kommen aueh et-

was trübe Körner vor. Die Grösse dér im allgemeinen mehr oder

minder isometriseh ausgebildeten Körner liegt duehschnittlieh

zwischen 24—80 p.

Viel spárlicher findet mán in dem Gesteine zweierlei Feld-

spate. Dér eine ist gewöhnlich graugelblich gefarbt, triib, seltener

aber aueh ganz wasserklar und farblos. Seine Körner sind immer
xenomorf ausgebildet und die Grösse derselben betragt durch-

schnittlich 80 — 110 p. Er hat einen kleinen, sieh aueh kaum öffen-

den Achsenwinkel und negativen optischen Charakter. Seine

Brechungsverhaltnisse habé ich im Monochlorbenzol bei dér Teni-

peratur 21° C im Tageslicht untersucht. Dér Breehungsexponent

des Monochlorbenzols ergab sieh bei dieser Temperatur mit dem
Totalreflektometer im Na-Licht gemessen als 1,5249. Die Ergebnis-
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se dieser Untersuchungen sind die folgenden (mit n ist dér Breeh-

ungsexponent des Monochlorbenzols bezeichnet)

:

Ein Kom _L a ergab
fi
und y nahezu gleich mit n.

An einem Körnchen nahezu A a. in welchem Falle mán a

annáherungsweise mit fi. y aber mit y gleichsetzen kann, fand ich

fi < n < y

An einem Korn A y

a < n < fi

An einem ahnlich orientierteu anderen Korn ergab

« < n > fi

Dieses Körnchen zeigte auch eine gute Sipaltung (nach

{001}). mit welcher Richtung a cinen Winkel von 4" einschloss.

Ein Körnchen, welche A fi
oder y war (Positives Achsen-

1 > i 1 cl ! ) ergab a<f.n (etwas) < fi
oder y [fi und y sind bekanntlich

bei dem Sanidin nahezu gleich].

An einem Korn A a erwiesen sich
fi

und y etwas starker

lichtbrechend als das Monochlorbenzol.

Ferner untersuchte ich noch die Brechungsverhaltnisse von
Körnern allgemeiner Orientierung. An einem solchen Körnchen
fand icb a << n = y

An einem anderen Kora allgemeiner Orientierung ergab
a’ <C y < n

leli konnte auch die Binormalendispension feststellen. Dicse

ist o > v.

Endlich niuss ich noch die charakteristische feldspatartige

Doppelbrechung des. Minerals hervorheben.

Wie a,us den mitgeteilten optischen Daten klar hervorgeht,
weisen diese eindeutig au f Sanidin Ilin.

Ein sebr sparlicher Gemengteil des Gesteins ist dér andere
Féldspat, ein manchmal wasserklarer, dann aber trüber und im-
mer xenomorph ausgebildeter, manchmal polisyntetisch verzwil-

lingter Plagioklas. Wegen seines ausserordentlicli spárlichen Vor-

kommens konnte ich beziiglich seiner Zusammensetzung, abgese-

hen von seiner feldspatigen Doppelbrechung, nur auf Grund dér

Brechungsverhaltnisse eine Folgerung zielien. Als Einbettungs-
flüssigkeit diente ein Gemisch von Monobromnaftalin und Mono-
chlorbenzol, dessen Brechungsexponent sich bei 21 nC im Na-Licht
mit dem Totalreflektometer gemessen als 1..544 erwies.

An einem Körnchen nahe A a ergab sich

a [= nahezu
fi] <a n <i [= nahezu y 1

An einem anderen Körnchen von allgemeiner Orientierung
fand ich

«’ < n < y'
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Auf Grund dieser Messungen kann ich den Plagioklas als

cinen sauren 01 igokkas ansprechen. Die Korngrössé desselben liegt

um die des Sanidins.

Dann erscheinen ferner noch einige, im auffallenden Liclite

braun erscheinende, im durchfallenden Licbt aber an den Rándern
braunlich durchscheinende, allerdings fást vollstandig opake, lap-

1
>i ge Körner, dérén Grösse zwischen 30—180 p liegt. Dieses Mineral

bildet auch kugelrunde Körnchen im Montmori Honit. Die Grösse

dieser letzteren Körnchen bleibt aber regelmássig weit unter 20 p.

Wir kimen dieses Mineral für als cin hydroxydisches Eisennerz,

am wahrscheinlichsten fiir Limonit haltén.

In scharf idiomorphen, langlichen, farblosen Kristallen er-

scheint in dem Gestein dér Zirkon. Seine einfachen Kristalle zei-

gen die Kombination eines tetragonalen Prismas mit dér Bipyra-
mide. Beziiglich seiner Grössenverhaltnisse teile ich die Dimen-
sionen von drei Kristallchen mit: 121X26 p, 124X25 p, 87X26 p.

Gleichfalls in scharf idiomorphen Kristallen erscheint dér
sparlich vorkommende Apátit. Grössenmessungen: 104X36 [i und

70X34 p.

Oxydisches Erz kommt in dem Gestein auch vor. Es ist ganz
frisch, manchmal idiomorph und erinnert oft an sechseckige Hne-
matit-Ilmenit-tafeln. Mán findet auch xenomorph ausgebildete
Körner. Auf den idiomorphen Kristallchen findet mán hie und da
auch kleine Einbuchtungen (Resorption f ). Im durchfallenden

Lidit erscheint dieses Erz ganz opak, im auffallenden Lidit aber

zeigt es sich stahlblau-stahlgrau-eisenschwarz. Hie und da ist seine

Oberflache auch regenbogenfarbig. Infolge dér ausserordentlichen

Kleinheit (durchschnittlicli nur um 32—97 p) war seine Bestirn-

mung sichwierig. Die Bestimmung erschwerte noch dér Umstand,
• láss es keinesfalls ein reichlich vorkommendes Mineral des Ge-

steins ist. Gerade wegen dieser Umstande musste ich zuerst eine

grössere Menge des Gesteines in Wasser abschlainmen und den so

erhaltenen Rückstand in TliouleVscher Lösung trennen. Die so

• rhaltenen Erzkörner habé ich dann einerseits auf ihr magneti-
sches Verhalten, anderseits aber auf, die Löslichkeit im Salzsaure

untersucht. Die Untersuchung des Magnetismus erfolgte an d('m

auf glatten Papier und auf einem Objektglas ausbreiteten Erz-

pulver unter dem Mikroskop mit Hilfe eines starkeren Hufeisen-

magnetes. Ich habé die Erzkörner als unmagnetisch gefunden. In

konzentrierter Salzsaure waren die Erzkörner unlöslich. Zum Ver-

gleicli habé ich auch Kontrollversuehe sowohl hinsichtlich dess

Magnetismus wie auch dér Löslichkeit in Salzsaure mit Magnetit,

Ilmenit und Haematit, die allé durch Zerkleinern etwa auf die

gleiche Korngrössé des im Gesteins vorkommenden Érzés ge-

bracht wurden, durchgeführt. In Verbindung mit diesen Kontroll-

versuchen muss ich aber bemerken, dass sich im Falle des Mag-
netits nicht jedes Körnchen sich auf die Wirkung des Magnets
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bewegte, Die Ursache diesel - Erscheinung diirfte wahrscheinlicli

in dem grösseren Wiederstand derjeniger Körner zu suchen sein,

die sieh mit dem Papiéi - oder mit dem Objekttráger inniger be-

riihrten und somit anhafteten. Endlich untersuchte - ieh nocb die

Strichfarbe (Staubfarbe) sowohl unseres Érzés, wie auch dér Kon-
trollerze. Die Strichfarbe (Staubfarbe) wurde auf dem Objekttrá-

ger durch Zerreibung bewerkstelligt. Die Farbe des so erhaltenen

ausserordentlich feinen Staubes war schwárzlichbraun. Die Un-
lösilichkeit in konzentrierter Salzsaure spricht fül- Haematit oder

Ilmenit, ich kann aber bemerken, dass sieh bei meinen diesbezüg-

lichen Kontrollversuchen sowohl dér Haematit wie auch dér II-

menit in sehr feiner Korngrösse etwas in Salzsaure löste, dér II

menit anfangs sogar auch noeh in grösseren Körnchen. In be-

sonders feinem Strich zeigte allerdings auch unseres Erz etwas

Löslichkeit. Die schwárzlichbraun durscheinende Strichfarbe

spricht gégén den Haematit und weist auf Magnetit oder Ilmenit

hin. Die Beobachtungen znsammenfassend kimen wir sagen, dass

das Erz Ilmenit oder vielleicht ein Ti-reicher Magnetit sein kann.
Wie bekannt, bildet auch dér Magnetit manchmal — besonders
im Falié dér Verzwillingung nacli dem Spinellgesetz —

- sechs-

eckig tafelige Kristalle, die den tafeligen Ilmenit- oder Haematit-
kristallen áh ni ich sind, somit kann mán aber auf die beobachtcte,

sechseckig tafelige Ausbildung des Érzés kein besonders grosses

Gewicht légén.

Ich darf iio<-h erwáhnen, dass als grosse Seltenheit auch
oinige winzige Kalzitkörnchen in dem Schlámmrückstande er-

schienen. Dieselben stammen offenbar aus dem Kalkschlamm des
ehemaligen Meers, lm Hiickstande einer Sichlámmung fand ich
auch eine Fóramini/erenschale.

Die obere Bentonitschicht <1) ist stark kaikig, auf die Wir
kung von HC1 braust sein Matériái stark und langdauernd. Sehr
oft findet mán darinnen neben dem Montmorillonit auch Fu-
ráin in iferen, Kalkástchen und sehr viele unbestimmbare Kalkfrag-
mentc. Auch einen diinnen Schalenbruehstiick fand ich in dem-
selben. Bei dér mikroskopisehen Untersuchung erwies sieh sein

Montmorillonit mit jenem von dér Bentonitschicht b) überein-

stimmend. Als den einzigen Unterschied kann ich nur erwáhnen,
dass dieser im allgemeinen etwas trüber als dér Montmorillonit
des Lagers b) ist. Ausser den Tuffmineralien kommen in dér óbo-

rén Bentonitschicht grössere Muskovitsöhuppen und oft auch
Kalzitkörner vor. Dér Muskovit ist in dem Leithakalkstein all

géméin verbreitet, maii kann diesen aus den Muskovit enthalten-

den kristallinen Schiefern (Gneissen und Glimmerschiefern) dér

ehemaligen Ufer herleiten. Sein Vorhandensein in diesem bénto-

nitischen Láger weist auf die Mischung des Bentonitsmaterials

mit dem Kalkschlamm des Meeres hin. Sowohl diese Erscheinung
wie die vorher schon angeführten: die - sehr starke Verunreinigung
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mit Kaik und das haufige Vorkommen organischer Beste bewei
snn die Umwaschung des Bentonitmaterials dieses Lagers.

Ich habé in Pyknometer das spezifisehe Gewicht des Bento-

nits dér Schicht b) im Wasser bestimmt. Die Bestimmung er-

folgte an demselben lufttrocknen Matériái, mit welchem aueh die

optischen Untersuchungen durchgeführt wurden. Das spezifisehe

Gewicht des Gesteines betrug bei 23' C 2,022. Dieser Wert stimmt
mit den spezifischen Gewichten bentonitischer Gesteine, die unter

ahnlicher Umstanden festgestellt wurden, sebr gut ii béréin.

Km die Klarungsfahigkeit des Bentonits dér Schicht b)

feststellen können, ha.be ich durch eine Probe Fuchsinlösung und
durch eine andere Probe aber Rohöl fii Il iért. In beiden Fallen

konnte ich die sehr starke Entfárbungsfáhigkeit (Klarungsfahig-
keit) des Bentonits feststellen. Infolge dieser Fahigkeit können
wir dieses Gestein aueh mit dem industriellen Name Walkerde,
Bleicherde bezeichnen.

Wenn mán die mineralischen Zusammensetzung des Gesteins
ins Auge fasst, so kann mán nls Ursprungsgestein einen sehr fei-

nen Rhyolithiaschentuff angeben. Dicse Asche gelangte durch
Transport in dér Luft iiber das Tortonmeer dér Umgebung von
Sopron, in welches Meer sie dann niederfiel und so die Bentonit-
schicht b) bildete. Die unreine Bentonitschicht rí) entstand aber
durch l mwaschung schon abgelagerter Asche. IDie vorherrschend
unter 100 ji bleibende Korngrösse dér mineralischen Gemeng-
teile dér Asche, ferner die im ’allgemeinen sehr gleichmassige
Korngrösse derjeniger Minerale die bezüglich des spezifischen Ge-
wichtes einander sehi - nahe stchen, sind starke Beweise für den
Transport durch die Luft. Wie erwahnt, kann mán nur die untere
Bentonitschicht als primare Ablagerung betrachten, die obere
aber entstand einfach durch die Umwaschung des schon abgela-
gerten Aschenmaterials.

Das glasige Matéria! dér Asche hat im Meerwasser eine

hydrochemische Diagenese durchgemacht (in Verbindung mit die-

ser Umwandlung devitrifizierte selbstverstandlich die Asche) und
so entstand dér MontmoriUonit.

Das tonige Gestein von Fertrákos ist nach alleríern ein typi-

scher Bentonit. (Vgl. hierzu z. B. die Arbeiten 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19).

Die regionulgeoloyische Beríeutung dieses Bentonit rorkotn-

mens liegt ríarin, ría\ss eine Ablagerung eruptiver Facies aus ríem

Sopron—Kismartonéi• Beeken bisher unbekannt mar. Seine genaue

Fntstehungszeit können wir aueh angeben, denn er lágert in dem

höheren Teile des Leithakalksteins des Beckens und somit können

wir die Entstehungszeit genau als jungtortonisch angeben. Die

Stelle des Vulkans, dem unser Asehentuff entstammen konnte, sind

wir nicht in dér Lage anzugeben.
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Die náchsten vulkaniscben Gesteine beinahe gleichen oder
vielleicht gleichen Alters kennen wir von dem Südrande des Nord-
ostsporns dér Ostalpen, genauer aus dér Umgebung von Hamviasd
(Aschau) und Friedberg. A. Wíi n k 1 e r-H e r m a d e n hat diese

Vorkommen entdeckt (20). Besonders dér Tuff von Friedberg rnuss

ciné grosse Áhnlichkeit mit unserem Bentonit habén, denn nach An-
gaben von A. Seb w a r z und W. P etrasclieek ist er ein Mont-
morillonitton, eine Bleicherde. (21.)

Ob aber unser Bentonit genetisch mit diesen Tuffen etwas

zu tun hat oder nicht, kann ich nicht entseheiden.

In den jungvulkanischen Gebieten Rumpfungarns sind ben-

tonitische Gesteine schon von mehreren Orten bekannt. .Nach Pet-

ra s c h e c k fiúdén sich auch rings um die Grazer Buciit an ver-

schiedenen Orten solche Tone. Das hiesige Erscheinen eines solchen

Gestein.es ist aber als eine Seltenheit zu bezeichnen.

Mán kann erwarten, dass dieses Gestein in dér Zukunft

nocli an anderen Stellen des Rüszt Fertrákoséi' Hügelzuges auf-

gefunden wird, eventuell auch in technisch brauchbarer Máchtig

keit. Ich halté es aber auch nicht fii r ausgeschlossen, dass dieses

merkwürdige Gestein in altersgleichen anderen Ablagerungen dér

nahen und ferneren Umgebung Soprons — auch das Wiener Bek
ken mitinbegriffen — mit dér Zeit nocli zum Vorscbein kommt,
weil die Aschentuffe bekanntlich im allgemeinen eine grössere

Area bedecken.
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JÉGKORSZAKI FARKAS ÉS KÖSZA.LIKECSKE CSONTVÁZA
A M. KIR, FÖLDTANT INTÉZET MÚZEUMÁBAN.

Irta : Mottl Mária.

ZWE1 NEUE PLEISTOZÁNE SAUGÉTIERSKELETTE
MUSEUM DÉR KGL. UNG. GEOL. ANSTALT.

Von : M. Mottl.

IM

Szerz Haberl V. prepará torral két újabb csontvázat állí-

tott össze. A farkasmaradványok az Igi'ic-barlang, a kszálikecske

leletek a Mussolini-barlang diluviumából kerültek el. Utóbbi fajt

szerz tanulmányai alapján a Cflpra (Aegoceras) severtzowi-ibex

formakörbe helyezte.

lm Laufe tles vergangenen Jahres habé ich mit Hilfe unse-

res Bildhauer-Práparators V. Haberl für das Museum dér Kgl.

Cng. Geol. Anstalt zwei neuere Sáugetierskelette zusammengestellt

u. zw. ein Wolfs- und ein Steinboekskelett. Das Matériái des ersíe-

ren stammt aus dem Spátomusterienhorizont dér Igrichöhle (Kom.
Bihar, gesammelt von Dr. T. Kormos 1913—14), wahrend die Stein

bockreste aus den Hochmousterien-Ablagerungen dér Mussoliai-

höhle (Kom. Borsod, gesammelt von Dr. O. Katiié 1932 ) zum Vor-
schein kamen. Bei dér Zusammenstellung dér Skelette hat uns
die Tatsache iiberrascht, dass wahrend unser pleistozaner Wolf
die heutige Art an Grosso kamu wesentlich übertraf, unser eiszeit-

lieher Steinbock ein auffallehd starkes, kraftiges Tier ivar. Leider,

hat die Zusammenstellung tles Wolfsskelettes unser pleistozánes

Wolfsproblem mit keinem Schritte weitergebracht, da zwischen
den Knochenresten aus dér Igrichöhle kelne wesentlichen Grössen-

untersohiede bestehen. Demgégén i'iber wurden z. B. aus dér Lök-
völgyer-Höhle, aus dér Megyefaer Felsnisehe, von Csobánka, ferner

aus dem Hochmousterien dér Museolínihöhle (Subalyuk) auch
Wolfsknochen zu tagé gefördert, welche wesentlich kleindimensio-

nierter als die, unseres gemcinen Wolfes sind und deshalb aus dér

Schwankungsbreite dieser Art fallen.

lm Verlaufe unserer palaozoologischen Forschungen hat síeli

die Frage, oh dicse kleindimensionierten Knochen kleinen Weib-
ehen oder einer anderen Art oder Varietát angeliören, — öfter

ergeben. Allerdings steht auch die Möglichkeit offen, dass die

plumperen-kráftigeren Skelettreste vielleicht mit dér rezenten

grösseren berg-und waldbewohnenden Varietat, die schlankeren
schwacheren mit dem kleineren sog. Rohrwolf zu identifizieren

sind. Mit dem Stúdium dér ungarisclien rezenten Wölfe und Scha-
kale hat sich neuerdings Gy. É h i k eingehender befasst. Naeh sei-

ner Auffassung muss dér ungarische Rohrwolf als eine Phantasie-
gestalt aufgefasst wertlen, untér welcher eigentlich eine gross-

wiiehsige Schakalform zu versieken sei. Dicse Auffassung wird
aber durch meine Funde kompliziert, da ich im Pleistozan dér
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Mussolinihöhle auch die Reste eines grosswiichsigen Schakals an-

getroffen habé, neben welehen aber auch die Skeletteile des grös-

seren und kleineren Wolfes zum Vorschein gekommen sind. Dem-
nach ist es sicher, dass diese sehwacheren Wolfsknochen für uns
keinen chronologischen Wert besitzen. Ausserdem muss ieh beto-

nén, dass sie auch keine Schakalmerkmale aufweisen. Wir wissen,
dass im Kreise dér rezenten Wölfe betrachtliche Grössenunter-
schiede bestehen, welche Schwankung den Wert von 27 % errei-

chen kann. Eben weil diese kleineren, schlankeren Reste in dér
Gesellschaft dér plumperen-kraftigeren Knochen gefunden wor-
den sind, halté ieh es nicht für ausgeschlossen, dass es sich wie
im Falle des Höhlenbáren, auch hier eigentlich um geschlechtliehe
( 1 rössenunterschiede handelt.

Das Steinbockskelett ist von doppeltem Wert, weil es das
Skeletí einer neuen Art ist und als solches demnach in keinem dér
europaischen Muséen anzutreffen ist.

Wer sich je mit Steinbock — oder Ovisresten bescháftigt hat,

dem sind die Schwierigkeiten dér pünktlichen Bestimmung be-

Kanni. Auch die Literaturangaben sind mit grosser Vorsicht zu

behandeln, da cinesteils die fossilen Reste verschiedenen geolog'i-

schen Alters sind, sie anderesteils aber in vielen Fiillen juvenilen

oder weiblichen Tieren angeh-ören.

Bei meinen Untersuchungen konnte ieh raich auf ein gros-

ses Vergleichsmaterial aus dér Sammlung dér Kgl. Ung. Geol. An-
stalt und des Nationalmuseums stützen. Es standén mir mehrere
Skelette des Aipensteinbocks und eme reiche Serie Capra sibrica

und nubiana — Schádel, sowie zahlreiche eiszeitliche SteinbocK-

reste und nicht zuletzt ilas umfangreiche Matéria! aus dér Musso-

linihöhle zr Verfügung.
Das freundliche Entgegenkommen des Herrn Kustos Dr. Ü.

Roller, Prof. Dr. J. Pia und Frau Sekretarin L. Adametz
habén es mir ermöglicht, auch das wunderschöne rezente Steinhock-

material, — Vollblutexemplare des Aipensteinbocks, Capra sibirica,

Capra caucasica, Capra severtzowi, Capra pyrenaica, Capra hispa-

nica, Capra aegagrus, — sowie die eiszeitliche Steinbockfunde des

Wiener Naturhistorischen Musepms, vor allém das montierte Ske-

lett dér Art ibex priscus Woldr. eingehend zu studieren, wofiir ieh

den Genannten auch an dieser Stel le meinen ÍDank ausspreche.

M. H i 1 z h e i m e r
1 gliederte die Gattung Capra in 3 Grup-

pén: I. Turus Hilzh. Die Tre mit pervertiertem Gehürn und fást

kreisrundem oder birnförmigem Querschnitt an dér W.urzel. Hierher

gehören: Capra cylindricornis Blyth, Capra caucasica Güld., Be-

wohner des östlichen und mittleren Kaukasusv sowie Capra pyre-

naica Scliinz und Capra hispanica Schimp. in Spanien. 11. Aego-

1 Hilzh eimer in BreKm’s Tierleben. Neu bearbeitet von L,

H e c k und M. Hilzh eime r. Leipzig, 1922.
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cerns o. Ibex. Die 'Siteinböcke, zu welcher Gruppé die grössten und
machtigst geliörnten Formen, dérén Gehörn in leichterem oder stíir-

kerem Bogén is dér Langsrichtung gekrümmt und manchmal mit

den Spitzen etwa,s nach Aussen gedreht ist, — gehören. Die kráf-

tigste hierher gehörende Art ist dér sibirische Steinbock, mit star-

ken Querwülsten und vorne abgerundet-eckigen, binten eckig-ova-

len, im Ganzén gerundet-viereckigen Basisquerschnitt. Das Gehörn

des Alpensteinboeks ist weniger gekrümmt, mit den Spitzen etwas

nach Aussen gedreht, mit schwacheren Querwülsten versehen und
mit mehr abgerundetem Hornzapfenquerschnitt. Capra severtzowi

Menzb. ( C. il>ex var. caucasica) bewohnt den W-lichen Teil des

Kaukasus, wahrend die arabische Capra nubiana Cuv. und die

abissinische Capra walie Rüpp. die primitivsten Formen dieser

Gruppé sind. III. Capra L. Feli te Ziegen mit den Typen Prisca,

Aegagrus und Faleoneri.

Obzwar es wahrscheinlieh erscheint, dass dér Kaukasus und
Innerasien noch inehrere uns unbekannte Steinbockformen beher-

bergen, kaim die systematische Gliederung dér rezenten Arten als

gelungen betrachtet werden. Uinso verwirrender sind die Ergeb-
nisse dér Untersuchungen dér fossilen Funde.

Als alteste Funde gelten F. P a w 1 o w’s Ibex ct‘. cebennarum
angeblieh aus dem Unterpliozan von Odessa, H. F a 1 c o n e r’s Ibex-

Hornzapfen aus dem Pliozan von Malaga, Capra sivalensis aus den
Pliozanschichten des Siwalik, Caprovis savini des englischen Fo-
restbed und Capra künnsbergi von Hundsheim, welcbe Art aber
nach einer mündlichen Mitteiiung des Herrn Direktor Dr. G.

Schlesinger einer Hernitragus-Form angehört.

Die übrigen Funde aus Frankreich, England, Deutschland,
aus dér Selnveiz, aus Österreich, Mahren, Spanien, Italien, aus
den Grimaldihöhlen und vöm Libanon gehören sclion dem Pleis-

toziin an, wahrend die Steinboekreste von Greng und Ofenberg in

dér Schweiz schon aus dem Neolithikum stammen. Die meisten
dieser Funden wurden dem Alpensteinblock g'leichgestellt.

Von den Steinbockfunden aus Ungarn sind die ans dér Mus-
solinihöhle die íiltesten (Hochmousterien), etwas jiinger die Reste

aus dér Igrichöhle (Spatmousterien), wahrend die aus den Boliuj,

-Hidegszamoser, -Valisoraer, -Büdöspest, Hermán Ottó und Pilis

szántóéi- Hiden jiingeren Horizontén des Pleistozans angehören.
Das ungarische Steinbockmaterial wurde bisher weder genauer be-

stimmt, noch eingehender bearbeitet.

Wahrend meiner Studien konnte ich mich auf Grund des

grossen rezenten Vergleichmateriales; überzeugen, dass die Fönn
und dér Basisquerschnitt des Hornzapfens, sowie dér Verlauf dér
untexen Randlinie des Unterkiefers und die Gestaltung des oberen
und unteren letzten Backenzahnes (M

;i
) als charakteristische Merk-

male noch am besten zu werten sind. leli habé meine Querschnitt-
skizzen folgendermassen verfertigt: rund um den Umfang an dér
Wurzel des Hornzapfes wurde weicher Kupferdrat eng angelegt.
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Die derart gewonnene Dratform legte ich auf Zeichenpapier und
zeichnete die innere Konturlinie dér Dratform mit Tusche nach.

Bei meinen Vergleichsstudien habé ich streng darauf geachtet,

mögliehst immer gleichaitrige Individuen zu vergleichen. Dér Ba-
sisquerschnitt des Hornzapfens aus dér Mussolinihöhle ist fást

Abb. I. ábra. Basisquerschnitt dér Steinbockart aus dér Mussolinihöhle. Basisumfang : 23 cm
— A subalyuki kszálikecske bázisátmetszete. Kerülete 23 cm.

Abb. 2. ábra. Basisquerschnitt dér Capra severtzowi Menzb. Basisumfang: 19.5 cm. — A cap-

ra severtzowi Menzb. szarvcsapjának bázismetszete. Kerülete 19.5 cm.

Abb. 3. ábra. Basisquerschnitt dér Capra sibirica almásyi Lor. Basisumfang 20.3 cm. — A cap-

ra sibirica almásyi Lor. szarvcsapjának bázismetszete. Kerülete 20.3 cm.

Abc. 4. ábra. Basisquerschnitt des Alpensteinbocks. Basisumfang: 20.7 cm — Fajtiszta Capra

ibex L. szarvcsapjának bázismetszete. Kerülete 20.7 cm.



Zwei neue pleistoziine S&ugetierskelette. 107

langlieh herzförmig. Für ihn sind die gerade, flache Aussenseite,

die spitzovale Rückseite, sowie dic schráge, schwach ausgehöhlte

Vorderseite bezeichnend. Wenn mán die Basisquerschnitte dér re-

zenten Arién beti'achtet, besitzt dér Querschnitt des Capja sever-

tzowi die meiste Ahnlichkeit mit unserer Form. Die zweitahnlichste

Steinbockart ist dér Alpensteinbock mit mehr abgerundetem Quer-

schnitt dér Hornzapfen. Dér Basisiquerschnitt des Ibex priscus aus

dér Vypustekhöhle ist von breiter Form, besonders an dér Innen-

seite stark gewölbt und dér Vorderrand geradlinig. Diese Form
iihnelt am meisten den Basisquerschnitten dér Capra sibirica und
Capra ibex.

Dér Hornzapfen unserer Steinbockart ist kaum gekrümmt,
steil gestellt, wenig divergierend und verhaltnismássig kurz. Seine

Gesamtlange betragt nur 35 cm. Dagegeniiber sind dic Hornzapfen
des Alpensteinbocks und dér sibirischen Art in langem Bogén
ziemlich stark gekrümmt. Ilire Gesamtlange schwankt zwischen
3(1—46 cm. Dier Hornzapfen dér westkaukasischen Capra sever-

tzowi ist gedrungen, wenig gekrümmt, ziemlich kurz (31 cm),

kommt alsó auch in dieser Beziehung unserer Steinbockform am
náehsten.

Die meisten fossilen Hornzapfenfundc sind gut gebogen und
weisen, da sie gut erhalten sind, eine betráchtliche Lángé auf. Auf
Grund dér Form und des Guerschmltes dér Hornzapfen glaube ich

2 Gruppén aufstellen zu können: 1. Die Capra (Aegoceras) sibirica-

ibex Gruppé, dérén beste fossile Vertreter Iliex priscus und die

siebenbürgische Koch‘sebe Art Ibex earpathorum, die rezenten Re-
presentanten dér Alpensteinbock und dér sibirische Slteinbock

sind. 2. Die Capra (Aegoceras) severtzowi-ibex Gruppé, welcher
Formenkreis dureh misért fossile Steinbockart aus dér Mussolini-
höhle und die aus dér Bohujhöhle verfreten wird.

Bér Alpensteinbock spielt die Rolle eiues Bindegliedes zwi-
schen beiden Gruppén. Es ist sehr interessant, dass ein palaolithi-

scher Kiinstler an dér Felswand dér französischen Niaux-Höhle
das Bild einer solchen Steinbockform verewigte, welche machtiges,
stark gebogenes Gehörn mit starkeu Querwülsten besiass, daher ein
eiszeitlicher Vertreter meiner ersten obgenannten C. sibirica-ibex
Gruppé war. Dass ich die Steinbockform aus dér Mussoliuihöhle
nicht kurz als Capra severtzowi foss. bezeichne, geschieht aus dem
Grunde, weil ich nur Schadel diesel- westkaukasischen Art studie-
ren konnte, wahrend mir die übrigen osteologischen Merkmale ihres
Skelettes unbekannt blieben.

Am Unterkiefer dér sibirischen Art ist an dér hinteren-un-
teren Hiilfte dér Aussenseite kein Knochenwulst vorhanden und die
untere Randlinie des Unterkiefers ist stark gebogen. Demgegen-
iiber ist die Mandibel des Alpensteinbocks und dér westkaukasi-
schen Art untén kaum gebogen und an dér Aussenseite mit einem
kraftigen Knochenwulst versehen. Es bestehen alsó nur in dér

Ausbilclung des Angulus Unterschiede zwischen beiden Arten. Dér
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TJnterkiefer unserer fossilen Forin gleicht dem dér westkaukasi-

schen Art.

Höchst interessant ist, dass wáhrend die untere Backenzahn-

reihe dér rezenten Arten a,us P 2
—

M

3 besteht, im TJnterkiefer unse-

rer fossilen Steinbockart P2 in vielen Fallen garnicht zr Ausbil-

dung kam, so dass die untere Backenzahnreihe nur aus P„—M
:i

bestand.

Aueh in dér Gestaltung des unteren und oberen letzten Ba-

ckenzahnes stimmen Capra severtzowi und unsere fossile Fönn gut

iiberein. lm Matériái dér Mussolinihöhle fanden sich auch 5 ju-

gendliche Unterkieferbruchstücke mit dér vollen Milchbezahnung.
D

2
und D3 sind wie bei den rezenten Arten, zweiwurzslig. Dér lezte

Milchbaekenzahn: D 4 des rezenten Alpensteinbocks besitzt 2 gut

entwickelte Wurzeln, zwischen (lenen síeli an dér Aussenseite des

Zahnes ein sehr verkümmerter Rest einer einstmaligen dritten

r~ 7 ‘

Abb. 5. ábra. Skelett des eiszeitlichen Wolfes. (Igrichöhle, Kom. Bihar.)

A jégkorszaki farkas csontváza. (Igric-barlang, Bihar-m.)

Wurzel befindet. Am D4 dér Steinbockart mis dér Mussolinihöhle
ist diese dritte Wurzel in samtlichen Fallen gut entwickelt.

Die Untersuebung dér proximalen Gelenkflaehen des Meta-
carpus und Metatarsus dér rezenten und fossilen Formen bietet uns
kein so kla,rés Bild, wie obige Merkmale. Es kaim jedoeh sein, dass

es sieh in manchen Falién mii schlechte Artbestimmungen han-
delt, die dann störend wirken. Wáhrend námlich dér Metacárpus
unserer fossilen Art von dem des rezenten Alpensteinbocks durch
die sehr breite Emvicklung dér für den Capitatum dienenden Ge-

lenksfazette gut zu unterseheiden ist, stimmt dér Metacarpus des

Ibex priscus aus dér Eichmaierhöhle mit unserer Art gut iiberein.

Am Metatarsus unsierer fossilen Fönn ist dér hintere Rand dér

proximalen Gelenkflache in dér Mitte zu einer kráftig'en Knochen-
spitze ausgezogen, welche schrág die zweite cuboidale Gelenks-
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fazette trágt. Am Cubonaviculare unserer Art isi dementspreehend

diese zweite Gelenksfazette ebenfalls gut entwickelt, wáhrend am
Metatarsus (les rezenten Alpensteinbocks diese caudale Knochen
s])itze nur sehr schwach ausgebildet ist und keine cuboidale Ge-

lenksfazette aufweist, daher auch dér (listaién Flache des Cubona-
viculare die entsprechende Gelenksfazette fehlt.

Es besteben noch mehrere Unterschiede im osteologischen

Bau unserer Fönn und des Alpensteinbocks. An dieser Stele sebe

ich jedoch von dér eingehenden Bearbeitung sámtlicher Skeletteile

ab, da das ganze palaontologische Matériái aus dér Mussolinihöhle

in dér jetzt erscbeinenden grossen spelaeologiscben Monographie
eingehend behandelt wird.

Abb. 6. ábra Skelett des eiszeitlichen Steinbocks. (Mussolinihöhle, Kom.
Borsod.) — A jégkorszaki kszálikecske csontváza. (Miissoli ni -barlang,

Borsod-m.)

Auf Grund mei-ner Untersuchungen konnte ieh alsó feststel-

len, (láss die Steinbockform aus dér Mussolinihöhle keiner bis jetzt

bekannten fossilen europaiscben Art gleichgestellt werden kann,
wahrend sie mit dér rezenten westkaukasischen Capra severtzowi

Menzb. in dér Fönn und Basisquerschnitt des Hornzapfens sowie
im Schádel — und Zahnbau gut übereinstimmt.

Es ist alsó sehr interessant, dass die Steinbockart des unga-
rischen Mousterien die grösste Áhnlichkeit nicht mit dem Alpen-
steinbock, sondern mit einem kaukasischen Vertreter dér Aegoce-
ras-Gruppe aufweist.
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FOLYÓTÉT? RASZ TANULMÁNYOK.
Irta: Láng Sándor.

STUDIEN ÜBÉR FLÜSSTERRASSEN.
Von A. Láng.

A) Bevezetés.

A magyarországi ilyen irányú kutatások még elég rövid múlt-

ra tekintenek vissza, pedig a rájuk vonatkozó ismereteknek a kü-

lönféle tudományágakban is. s a gyakorlati életben is sok hasznát

lehet venni. Folyóterraszokkal foglalkozik nagyon gyakran földtani

felvételezés közben a geológus. A felvételekrl szóló jelentésekben,

értekezésekben, monográfiákban sokszor találkozunk terraszokra

vonatkozó adatokkal. Ezek ugyanis részben már a pliocán kornak,

de a sokszor velük szoros kapcsolatban álló löszökkel együtt legin-

kább a pleisztocén korszak fejldését állítják elénk. A geológusok

eredményei alapján u. i. meg lehet szerkeszteni valamely terület

paleogeografiáját, vagyis érzékeltetni tudjuk a földfelszín és élete

fokozatos fejldésének térbeli és idbeli folyamatait. Ha az sföld-

rajz eredményeit elssorban a földfelszín jelenlegi formáira és a-

zok kialakulására vonatkoztatjuk, a geomorfológia területére lépünk.

Ennek pedig egyik fontos irányzata a folyóterraszok tanulmányé
zása és végeredményben egy-egy vidék felszíni kifejldésének a

vizsgálata. Ezek a kutatások ilyen formában több rokontudomány,
mint a fizikai földrajz, az általános és történeti földtan, a kzettan
és végül az slénytan munkakörébe vágnak, mivel igen gyakran
egészen különleges részletkérdéseket is figyelembe kell venni folyó-

terrasz tanulmányok alkalmával.

Ebbl is látható, hogy hazánkban ezeknek a vizsgálatoknak
elég nagy jelentsége van. S ha most a hazai ilyenirányú kutatá-

sok múltját nézzük, a régebbi földtani felvételekkel kapcsolatban
lezajlott els részletes megfigyelések (P á v a i-V a jna, S c h r é t e r)

után Cholnoky ketts ierraszrendszere jelentette nálunk az els
egységes felfogást jégkori folyóterragzaink számára és keletkezésé-

re nézve. Kialakulásuk szerinte t.-k. a két jégkorszakkal kapcso-

latos, a jégkorok közti idben pedig völgyszélesít és és felkavicso-

lódás volt folyóink völgyében. A völgybevágódások közvetlen

okai szerinte tektonikus eredetek. Ezt a jól megfontolt és álta-

lánosított elméletet a további vizsgálatok alapján újabb
elgondolások követték. Kéz szerint három jégkori terrasz

kiséri végig a Duna völgyét, Gyr és Budapest között. Ezek a ter-

raszok Kéz szerint éghajlati hatásokra keletkeztek, a bevágódás a
jégkorszak közötti, a felkavicsolódás pedig az eljegesedések idejé-

ben történt. Valószín, hogy a Duna, Gyr-budapesti szakaszán a

Magyar medencében végbement tektonikus változások nem okozhat-

ták a terraszok keletkezését, mert teljesen megegyez terraszrend-
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szer fut végig C v i j i c szerint az Aldunán is. (20., és szives szóbeli

közlés.) Bulla pedig a modern |ooliglaciális felfogás alapján és

keretében foglalkozva a magyar pleisztocén kortörténeti és geomor-
fológiai problémáival, lösz- és terraszmorfolágiai kutatásai alapján
bizonyosnak tartja, hogy a Magyar medencében kell klimatikus
eredet folyami terraszokkal számolnunk, de klimatikus ere-

det terraszaink kialakulása a legszorosabban komplikálódik a

tektonikus mozgásokkal és e mozgások eredményezte terraszokkal.

(21. p. 147; 28. p. 300.)

Se a tektonikus hatásokra, se a klimatikus ('kokra alapított

terraszkeletkezési elgondolás nem támaszkodik a történelmi Ma-
gyarország egész területére vonatkozó megfigyelésekre s egyes ki-

vételes tények új helyzet (‘lé állíthatják a kutatót. Ezekután lehet-

séges,— amint Bulla is kifejezi — , hogy mind a két els elmélet-

nek igaza van és alábbi vizsgálataim is általában erre utalnak. Ad-
dig is, míg föl yterraszaink keletkezését már véglegesen ismerni fog-

juk, minél több pontos megfigyelésen alapuló újabb adatra van
szükség.

Azt, hogy e vizsgálatokhoz néhány szerény adattal hozzá-

járulhatok, elssorban dr. Mauritz Bella professzor úrnak kö-

szönhetem, mert 1935-ben az általa vezetett Szepes Gömöri érchegy-

ségi egyetemi kiránduláson láthattam meg a tanulmányozott vidék

nagy részét, ahol azután késbb részletesebb vizsgálatokat folytat-

hattam. Ugyancsak nagy köszönettel tartozom az Országos Ösztön-

díjtanács elnökségének, mert az 1937/38. évre adományozott bel-

földi kutató ösztöndíj jelentsen meggyorsította munkámat. Végül
dr. Szent-Ivány József úr közremködését kell még megkö-
szönnöm; szives segítségével hosszabb idt tölthettem el a már em-
lített felvidéki tanulmányokkal.

B) A felvidéki folyóvölgyekben végzett eddigi vizsgálataim.

I.

A 1 ág legfels völgyében végzett tanulmányaim néhány ada-
tából (26 p. 153—155) a Vág-terraszok keletkezésére nézve még tá-

volabbi következtetéseket nem lehet levonni, de a Magas- és Ala-

csony Tátra jégkori eljegesedésének ingadozásai alapján kézenfék
v volna az itteni ismertetett pleisztocén kori folyóterraszok erede-

tét egyszeren az éghajlati (klimatikus) elmélettel magyarázni.
Ezt az elgondolást támogatja a négy terrasz szabályos, zavar-

taln kifejldése, és fokozatos lejtés esésgörbéje. Ezen a részen fia-

tal tektonikus mozgások valószínleg nem voltak, de mködhettek
nem régi, talán harmadkorvégi törések. Jelenlétükre a Liptói-me-

dence jégkorszakbeli és jelenkori mésztufái utalnak, ezek az egykori
törésvonalakon feljöv hévforrásokból keletkeztek s néhol még ma
is rakódnak le. Sajnos, az igazi löszök területemen hiányoznak, a ter-

raszok pontos kormeghatározását más tényezk fogják eldönteni.
Addig, ezek a nagyon is juvenilis formájú, eléggé üde, jómegtar-
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tásiú, kaviccsal, de a két magasabbikon már kivehetleg nagyon
vékony, löszféle ainyaggal borított terraszok még sok érdekes dol-

got tartogatnak. Ha a régi irodalom (4.) nyomain kiindulva, az

újabb munkálatok után az egész Vágvölgy geomorfológiáját ismer-

jük, fogjuk csak tisztán látni a völgy és terraszainak fejldésme-
netét.

A Hernó.d alsó áttörésében, Margitfalvi és Kassa között csak

két jégkori terrasz nyomozható végig (26, p. 1 55—157.), ezek a Kas-

sa alatti Enyiczkei fennsík keleti szélén át Hidasnémetihez vezet-

hetk le és innen tovább a folyó bal partján, Abaujvár-Gönc-Vi-
zsoly irányában. Itt a magasabbik terrasz szintje kissé emelkedik.

Lehetséges továbbá, hogy a jégkori, vagy régebbi Hennádnak egy
Abaujszántó-Szerencs irányában húzódott kiágazását is sikerül

még pontosabban kinyomozni, ami egy feltételezett pleisztocénkori

vetdéssel sznhetett meg' és a folyó jelenlegi irányának (Gibárt-

Dobsza-Hernádnémeti) végleges kialakulásához vezetett. A folyónak
tehát ez a Margitfalva-Gibárt közti szakasza, már más fejldési),

mint a Vág legfels völgye. Az Alföld felé közeledve a Hernád
középs völgyében feltnnek a fiatal tektonikus mozgások, p. o. a

Kanyapta medence pleisztocénkori besüllyedése (3.p. 218.), ami a

Kassa-Hidasnémeti közötti völgyszakasz ers jégkori felkavicsoló-

dásával járt. A forraszoknak a Kassa feletti völgyrészletrl ismer-

tetett esésgörbéje (26 p. 156.) a, város alatt már elváltozásokat fog

mutatni. Továbbá a folyó pleisztocén terraszain a löszök nagyfokú
elterjedése, különösen a csonkaországi szakaszon, sok érdekes tám-

pontot fog nyújtani a fejldésmenet részletesebb ismeretéhez.

A Sajó völgyébl újabb adataim nincsenek. Bánréve feletti

szakaszának löszei már nagyon is emlékeztetnek — a közép-hernád-

völgyiekkel együtt — az Alföldhez közeli vidékekre; a pleisztocén-

kori mésztufák és a jelenkorban is mköd langyos források csak

a Gömöri medence fiatal törésvonalaira utalhatnak.

/. A völgy kialakulása.

C) A Dera patak völgye.

Budapest közelében, a Pilis hegységben, Pilisszentkereszt és

Pomáz közötti Dera patak völgyét is tanulmányoztam és fleg a

fejldésmenetét kíséreltem meg tisztázni. Mivel itt két eltér felé-

pítés terület, a Dunántúli Magyar középhegység mezozoikus-pale-

ogén rögvidéke s a neogén vulkánosságtól létrehozott Szentendre-

Visegrádi andezithegység határán vagyunk, különösen nehéz a vi-

dék fejldésmenetének kinyomozása. Végeredményként, a Dera pa-

tak völgyét jobbról szegélyez Pilishegy-Hosszúhegy-Kevélyek üle-

dékes, vagyis alapjaiban triászkori fdolomitból és daehsteinmész-

kbl álló rögsora már a kiscelli agyag lerakódása idején nagyjá-

ban a mai tagoltságában, mint teljesen kialakult szárazulat szere-

pelt. Ezután még a felsoligocénben, érte nagyobb tengeri transz-
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gresszió, de ennek elmúltával véglegesen szárazra került és tengeri

elöntés a neogénben se érte. A Dera patak völgye bal oldalán is

megvolt az óharmadkori-másodkori alaphegység, s egészen a felsoli-

gocén idkig, szárazulat volt; csakhogy, az óharmadkor végén siily-

Ivedt, elöntötte a hárshegyi homokk-, majd a kiscelli agyag ten-

gere s azután a fels oligocén ideje alatt már mindenütt tengerfe-

nék volt s hatalmas vastagságú, a vége felé homokos-agyagos ré-

tegsor keletkezett itt. Majd, a paleogén végén a tenger elsekélyiilt.

ellagunásodott, végleg elvonult, az alsó miocén aquitanien szintje

általános szárazulattal kezddik, de ez nem tart soká. A burdigá-

lienben újra transzgresszió jön, keleti irányból s a Holdvilágárok
vonaláig terjeszkedik, de vidékünk nyugati fele, a Peres hegy

—

robogók környéke szárazulat marad, míg egészen keleten már je-

lentékeny vastagságú homokos-kavicsos üledék s efölé, azonos tele

pii léssel a helvetlenben a zöld kvarckavicsokat tartalmazó bryozoás

mészk (24.1 rakódott le. (Mesélhegy.) Ez a tenger is lassan vissza

húzódik az újabb kéregmozgásokkal s a meginduló vulkanikus e-

rupeiók következtében sok helyen 2—300 m vastag andezittufa és

andezit települ a szárazulattá vált vidékre. A vulkánosság azonban
hamarosan elcsendesül, újra süllyedés jön, északról a tortonien laj-

tamészk tengere nyomul elre a vulkáni takaró mélyebb területei

re, egészen a Csi kóváresoport-Kn j ) i tányhegy mögötti Pilisszer. ti ász-

ló vidékéig. Késbb, a szarmata korban már itt sincs tenger, csak

terresztrikus üledékek keletkeznek Szentendre környékén, de az

egész vulkanikus kzetsorozat (andezit, andezit-tufa,) az alatt i

lev alap-üledékkel együtt kiemelkedik s lapos hullámokba gyúró-

dik. Tehát, a, Dera patak völgye területén, a legels, egységesen

szárazföldi idszak, amióta egészen a, mai térszín keretéi is meg-

adó hegyvonulatok is kialakultak, a szarmata korszak idején lehe-

tett, azonban az akkori felszínt már nem nagyon tudjuk elkép-

zelni, ahhoz nincs elég adat. Mivel a tenger nem nagyon régen vo-

nult el, s üledékei, a többi rétegekhez képest eléggé magasan van-

nak, kisebb függleges tagosultságot kell ezen a vidéken feltételez-

ni. Ellenben a völgyek lefutásúit s a vízrajzi viszonyokat semmi-
féle támpontból nem lehet visszaállítani.

Az egykori felszínbl csak a kiemelked hegységek magasabb
darabjai lehetnek az akkori térszín leszármazottjai, mert viszont
az azóta eltelt hosszú id alatt jelents normális lepusztulást s —
csak a küls erk mködését nézve is, a szárma la térszin nagyfokú
viszonylagos alacsonyodását kell figyelembe venni, amit azután az
esetleges kiemelkedések mérsékelhettek, vagy teljesen ellensúlyoz-
lak. így, a sztrátó-vulkánok helyett csak a Csikóvár-Bölcshegy
környéke függleges, kürtket kitölthetett andezitcsonkjai vannak
meg, (14. p. 8— 9.) stb. A Dera patak völgyének még nincs nyoma,
ámbár a már akkor is ugyanolyan csapású Pilis-Kevély rögsor
elre kijelölhette ezt az irányt.
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A pannon-pontusi Idszakban már nyoma van a mai Duna it-

teni eldje eróziós mködésének is (19. p. 7'44.). vidékünk azonban
tovább fejldik, vetdéseket mutattak ki, ezek tektonikus mozgá-
sokkal is járhattak, erre most kiemelkedések lehettek. A Dera patak
völgyének legsibb formája is ebben a korban kezdhetett kialakul-
ni, mivel legfels szakaszán, Pilisszentkereszt környékén ki lehet

jelölni nagyon régi, valamikor egy magasságban volt, ma 100—200
m viszonylagos magasságban lev lepusztulásszinteket a Pilishegy,

Hosszúhegy, valamint a Dobogók és Pereshegy lábánál, illetve ol-

dalain. Ezek még tovább, lefelé is követhetk, mégpedig a Hosszú-
hegy északkeleti, Szentkút környéki elreugró fokain, s szemben,
a csikóváralj i Tólak lapos, lapos felszínén, végül a pomázi Mesél-
hegyen át a Khegy tavacskás platójáig. Ezek a szárazföldi kép-

zdményeket sem tartalmazó, ma már nem egészen egy magasság-
ban meglev lepusztulásszintek tercier felszindarabok, ugyanúgy
az Oszoly és ennek északkeleti lejtsödése is. a pomázi plató nyu-
gati, karsztosodott, de már jóval alacsonyabb felszínével együtt.

Utóbbihoz azután a nem sokkal alacsonyabb levantei térszín csat-

lakozik. Itt tehát, az elbb mondottakkal szemben, mivel a Duna
mentén húzódó nagyjelentség törésvonal közvetlen közelében va-

gyunk, fiafalabbkori Szökkenéseket kellene feltételezni.

A fels pliocénben (levantikum), a harmadkor legvégén, már
a Duna a vidék erózióbázisa, s a már akkor is nagy folyó hatal-

mas vastagságú üledéket rakott le a, jelenkorival azonos lefutású

levantei Dera-völgy torkolatában a Pomázi fennsíkra. A mostani Du-
na-ártér fölött 65—90 m-re lev terraszképzdmény mintegy 8—10

m vastag s nagyrészt kayicsból, csak nagyon alárendelten homok-
ból s agyagból áll. Itt, másfél km körzetben 11 helyen lehet na-

gyobb elfordulásban, esetleg feltárásban is, észlelni egykori hor-

dalékát. Kavicsai kvarcból s kisebb mértékben andezit-, — másod-
kori mészk — , vagy homokk — és kristályospalából vannak. A fo-

lyami üledéknek az alaphegységre való településébl észrevehetjük,

hogy az egész terrasz kelet-délkelet felé kissé megsüllyedt. Nincs

ugyan szó valami nagyarányú elvetdésrl, de egymástól néha csak

száz méterre lev felbukkanások között 10—15 m magasságkülönb-
ség van. Csak kisebb méret vetdés, vagy eltolódásfélék voltak itt,

s az a kérdés, hogy milyen korúak ezek?" A vizsgálatok eredményé-

bl kitnt, hogy a levantei Dera patak legalsó szakasza nem a mai
irányban, Pomáz felé haladt, hanem inkább Budakalásznak s erre

ömlött bele az akkori Dunába is, kavicsai megvannak a dunaka-
vicsok közepette is. Tehát, a levantei kor vége felé alakulhatott ki

a Margitliget—pomázi ers vetdés s a patak mai völgyét kialakí-

totta. A levantei dunaterrász így, eredetileg még talán a kevéssé

zavart felszínen keletkezett, a Duna eróziója csak felhasználhatta

az itteni esetleges süllyedést, különben nem tudjuk megérteni, váj-

jon miért hatolt be, valósággal öbölszeren a Khegy és a Nagy-
kevély csoport már akkor teljesen kiemelked rögei közé. E kis

mozgások a pleisztocénben sznhettek csak itt meg, mert a Pomázi
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fennsík vízszintes településnek vélt nagyon is vastag mésztufaré-

tegeiben 5- 10 fokos, északkeletre és délkeletre, ritkábban, délnyu-

gatra, hajló dlési rányokát is mértek. (22.) Erre utalhat Rozl-o zs-

n i k budakalászi szelvénye is (23. |p. 80.). ahol a fel légvári terrasz

kavicsa mutat a fölé települt lösszel együtt, nagyobb fokú lesüllye-

dést.

A leventéi Dóra patak völgye balparti, Pomáz feletti (Mesél-
hegy oldalán lev) részletének levantei felszíni darabjait nem si-

került megtalálni, úgy látszik nem is egyszer vetmenti lozökke-

nés volt itt, hanem árkos, vagy öbölszer lesüllyedés, ami mélyebb-
re süllyesztette le ezt a szintet, viszont a helyben maradt s az ak-

kori lejtséghez csatlakozó részei utólag lepusztultak, csak, valami-

vel az új elemi iskola felett lehet ennek tulajdonítani egy nagyobb
földlépcst, de ezt is csak az alaphegység burdigádien kavicsa fedi

be. Ez alacsonyabban van, mint a Pomázi fennsík megfelel szint-

je. Ha, a völgyben most már felfelé haladunk, a Szamárhegyig
(212 m) ismét nem hitünk semmiféle magasabb, levanteinek vélhet
felszíndarabot., ellenben innentl kezdve felfelé a Klanacpuszta
(214—255 m) dombja, a Szent Hubertus domb, továbbá a Szurdok-
völgy és a Hosszúhegy között, részben régi, mállóit, kaviccsal is

fedett felszín részletét. Régi törmelékkúpok utólag szétvágott szár-

nyai is csatlakoznak egyesekhez.

A Szamárhegy éls Mesélhegy közötti nagy terraszhiány is-

mét csak tektonikus mozgás miatti süllyedéssíel magyarázható, a-

rnire jó példa, hogy Pomáz felett, a csobánkai országút mellett egy
szénre kutató mélyfúrás (9.) egymás felett két rétegben tárt fel fiatal

andezitkavicsot, ami pleisztocénkor! lehet. Itt tehát a levantei kor-

ban megindult süllyedés tüntette el talán a levantei szintet s a

fellegvári terrasz szintjét. Az alsó, vastagabb kavicsréteg a közbül-

s terraszt jelentheti, a, fels pedig a városi terraszt. Utóbbit már
semmiféle mozgás nem érte.

A szentendrei öböl pedig Koch A. szerint (1.) a jelenkorban
is mocsaras, vizenys terület volt. A legmélyebb pontja kb. 5 m.

magasan vau a Kis Duna (• pontja felett. Az 1937. V. 23-iki felh-
szakadás alkalmával _sok víz szaladt itt össze. A Dera patak árvi-

zének nagy része a HÉV-töltést átszakítva szintén ide folyt le. DNy-
i oldalán, Pomáznál a Dera patak hajóorrszeren elrenyúló városi
terrasza zárja el, a patak kavicsa itt a felsoligocén rétegeken fek-

szik. Terraszunknak ez az északi lejtje aránylag meredek. Itt a

városi terrasz keletkezése óta mködött vetdés zökkenthette le a

szomszédos, északabbra lev mély és eredetileg kissé lefolyástalan

területet.

Ezek G[ fiatalkori, de kismérv tektonikus zavarok éreztették'

hatásukat a patakvölgy fokozatos kialakulásában, ami mégis nagy
vonásokban, a Duna völgyének bevágódásait követte. A völgy fel-

sbb szakaszain, a nevezett változások hatásától eltekintve, csaku-
gyan a szabályos mederben, kell fokozatossággal ment ez a kiala

kulás végbe.
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//. A völgy morfológiája.

A Kétbiikkfanyeregrl Pilisszentkeresztre lejöv Hármasfor-
rás völgy választja el a Pilis (757 m) mészkrögét a Dobogók vul-

káni felhalmozódósától. E konzekvens völgyet alakította magának
a Dera patak egyik forrás-ága, a Pilis patak. Ez jobbról, a Pilis

('szak felé lankásan lejtsöd fennsíkjáról egy idszakos vízfolyású

szubszekvens, vetdés irányában kialakult oldalvölgyet vesz fel.

Ennek, a Pilis-Szépiakhegy közti völgynek kialakításában talán a

barlangi eróziónak is része volt. Közelében barlangok ismeretesek.

(15.). A fvölgy a Pilis mészklejti fell nem sok hordalékot kap.

De, annak ellenére, hogy a mészk tömege jelents mértékben

Fig. 1. ábra. A Pilis és Kanyargós oatakok egyesülésének környéke.

Die Umgebung dér Mündung des Baehes Pilis und Kanyargós. III.,

IV., V. = III., IV., V. sz. terrasz. — Flussterrassen No. Ili, IV, V.

A Pilis, 757 m, — Berg Pilis, 757 m. — Pilisszeutkereszt, 341 m.

pusztul, a hegy meredek lejti mégis szolgáltatnak valami
kevés lejttörmeléket, ez a pusztító záporok vizével, vagy a kifa-

gyással kerül le a lábához s a völgyfenékre.

Annál több durva törmelék kerül azonban le a Dobogók
vulkanikus kzet lejtirl. Itt, a különböz keménység
andezittufákból s andezitbl felépített, juvenilis térszínen kialakult

kis sztratoszubszekvens horpadásokban, völgyecskékben s a köztük

fennmaradt lejtrészleteken lefelé mozgó anyag PNy felé, a Pilis

mészkröge felé szorítja a források vizével eléggé bvült patakot.

Ez a legfels, a Kétbükkfanyeregnél kezdd 2—3 km bosszú völgy-

szakasz nagyesés és felsszakasz jelleg. A Pilis lábát elhagyva
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azonban már kissé kinyílik, szélesülni kezd, a völgyfenéken mozgó
patak kanyarog, a lejtk is lassan normálissá alakulnak, hacsak

nem bukkannának a felszínre azok a különös, terraszszer foldlép-

esk, amik többször megismétldve, fel, a Pilis aljához vezetnek.

Ilyenek csak a jobboldalon vannak. Tetejükön semmiféle fiatalabb

üledék nincs, legfeljebb kevés, magasabbról idemosott mészktör-
melék, ami sokszor sárga, vékony, löszféle anyagba van belekever-

ve. (.Nyirokhoz való átmenet. L. 25. a 2, ábrát.) Valamennyien úgy
látszik, vetdéssel alakultak s így ezek a Pilis rögébl ÉNy—DK
vetkkel mélyre lesüllyesztett darabok. A törések korát se lehet

megállapítani, egy adat van csak a kormeghatározásra: egy he-

lyen, két ilyen mészkrög közti mélyedésben megmaradtak a fels-
oligocén homokk vízszintes rétegei, ezek a vetk kialakulása után

Fig. 2. ábra. A III. sz. terrasz Pilisszentkeresztnél, a Kanyargós pa-

tak völgyében. — Die Flussterrasse. No. III. bei Pil, szentkereszt, im
Tale des Baches Kanyargós, x—x — terraszkavics — Terrassekies.

rakódtak már le. A legalsó sziklalépcsket (kb. 30 m magasan a

patak medre felett), mivel közel egyforma szintre lenyesettek. a

régi, levantei völgyfenék darabjainak lehet venni; túloldalt

a Dobogók alatt is megvannak, mint ersen lekerekített, alig fel-

tn lépcsk.

A Szurdok feletti levantei völgyfenék csak egészen lan-

kás esés völgy lehetett. Az akkori szárazabb idszaknak s a Dunán
is kimutatott jóval nagyobb hidrográdusnak megfelelen a. mel-
lékvölgyek s így az si Oera patak vízjárása is sokkal szeszélye-

sebb volt, talán csak az essebb évszakokban volt benne kevés víz

s legfeljebb az igen nagy felhszakadások alkalmával végezhetett
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pusztító munkát. Ennek megfelelen a benne mozgó törmelékanyag
is aránylag kevesebb lehetett, nem is volt egészen folyami jelle-

g, a rövid ideig tartó vízben való szállítással és koptatással
nem keletkeztek még igazi folyami kavicsok. S ha maradtak is

fenn ezekbl a legrégibb, kevéssé meghordott kavicsokból, mégse kü-
lönböztethetk meg egészen a lejtk törmelékétl. Emiatt is, s a le-

vantei idk szárazvölgy jellege miatt nem lehet még egészen pontos
vélemélnyt mondani a sokszor említett mészk-sziki aterrasz-lépcsk-
lafokokról végleg nem lehet mást mondani, mint régi vetdésekkel
alakult s hosszantartó szárazföldi lepusztulással a napvilágra jutott
keményebb, ellenállóbb lej tréiszl etek. Soha nem is szerepelhettek
völgyfenékként.

Fig. 3. ábra. A Szurdokvölgy fels része. — Dér obere Teil des Tales

Szurdok. III. = III. sz. terrasz. — Die Terrasse No. III. V. = V. sz.

terrasz. — Die Terrasse No. V.

rl. Végül, a még magasabban (1.00 m-en) fennmaradt pilisalji szik-

A terraszképzdmények pontos kijelöléséhez a legjobb adato-

kat nyújtják a fvölgy jobboldalán található andezit- és a bal-

parton fellép mészk-, homokk- stb. kavicsok. Ezek elfordulását

ilyen formában Pilisszentkereszt felett nem sikerült még megfi-

gyelni, ennek alapján feltehet, hogy itt a levantei szintekben felté-

telezett esetleges patakkavicsokat, ha meg is voltak, elpusztította

a késbbi pleisztocén, és jelenkori völgybevágódás. Ez a kavicsmi-

nséget is felhasználó terraszkijelölés azután a szurdokalatti és

a fiatalabb terraszképzdményekre mindenütt és mindig keresztül-

vihet. A Pilisszentkereszt feletti völgyszakaszon az említetten ki-
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vül még fiatalabb szintek nyomaira is lehet találni. így, nagyon
szépen látható egy 8—12 m-es, kaviestalan, igazi löszt nélkülöz, a

Dobogók felé inkább lankásabb, mállóit andezittel fedett, a Pilis

felé nagyobb mértékben alámosott, pleisztocén szint. A kormegálla-

pításhoz ugyan se lösz, se kövület nincs, arról csak hasonló példák
(analógiák) alapján lehet beszélni. így, ez a fellegvári terraszok

szintjéhez, az alatta következ, alacsonyabb, 3—4 m-es, andezit- és

mészkkavicsokkal jelzett, fiatalabb szint viszont, a közbüls tér-

rész szintjéhez tartozhat. (1—3. kép.) De az itteni folyóterraszok ki-

alakulását a Pi I isszentkereszt alatti {Szurdokvölgy kemény triászko-

Fig. 4. ábra. A Szurdokvölgy alsó részének bevágódása. — Die Ein-
sehneidung tles unteren Teiles des Tales Szurdok, x—x = A dachstein
mészk völgybevágódással feltárt réteglapjai. — Die durch Talein-

schneidung aufgeschlossenen Schichtflachen des Dachsteinkalkes.

ri mészkbl álló gátja nagymértékben módosította, hátráltatta, e-

zért láthatunk itt viszonylagosan jóval Idsebb forraszokat, ezek
azonban a szurdokbeli lassú völgymélyít folyamatok mialt már jó-

val alacsonyabban fejldhettek ki.

Feljebb, az említett falu nyugatra lev legszéls házainál
vágja le epigenetikuson a Pilis patak a legels, kis dachsteinmész-
krögöt a közeli Pilishegy hatalmas tömegének lankásan aláeresz-
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ked lejtségébl. Ez a jelenség lefelé folytatódik, egészen a Dobo-
gókrl lejöv Kanyargós patak torkolatáig, ahol azután már a
Szu rdokvö Így kezddik.

De az említett két kis pataktól a Pilis-Hosszúhegy tömegébl
epigenetikusan (13. p. 40.) leválasztott daehsteinmészkrögök már
eredetileg sem voltak összefügg darabok, hanem még az óharmad-
korvégi vetdésekkel különböz magasságba kerültek, ellenben mór
a süllyed alsóoligocén szárazulatra elnyomult hárshegyi homok-
k tengere egy szintre abradálhatta ezeket a magasabbra emelke-

d, kis rögöket. Üledékével be is takarta az egész térszínt, csak-

hogy a késbbi szárazföldi lepusztulás sok helyen eltüntette a

fed homokkrétegeket s különösen az eredetileg magasabbra emel-

kedett rögökrl már hiányzik is ez a takaró, így látható a dach-

Fig. 5. ábra. A Szurdokvölgy alsó része. — Dér untere Teil des Szúr

dok-Tales. III. = 111. sz. terrasz folyóhordálékkal. — Die Terrasse No.

III. mit Flusssehotter. x = A dachsteinmészk rétegeinek alámosása.
— Die Unterwaschung dér Schichten des Dachsteinkalkes durch den

Bach.

steinmészk a felszínen. De, a közbüls, mélyebben maradt darabo-

kon még mindig ott van a homokk s mivel ennek rétegei valamivel
lazábbak a mészkéinél, a fokozatos lepusztulással lassan egyenetlen

térszint fogunk nyerni; már most is látható, hogy a kis mészk-
rögök valamivel jobban kiemelkedettek, mint a mélyebben maradt,

hárshegyi homokkvel fedett részletek. Ez a jelenség különösen ott

látszik, ahol a mélyen bevágódott patakvölgyek peremén, elvégz-
dik a lankás térszin pilisszentkereszti lapály.

Ebbe a lapos felszínbe (fellegvár! terraszok szintje, ezen van
Pilisszentkereszt falu) 15 m mélyre vágódtak bele a Pilis és Ka-
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nyargós patakok völgyéi, ebbl a térszínbl emelkednek ki a Szur-

dok környékének régibb felszín, homokkövei, vagy terra rossáyal

fedett, mészkbl álló magaslatai s a két patak egyesülése után kez-

ddik a festi, szk völgy. Kb. 1 km hosszú, felsbb részén széle-

sebb, nagyesés középszakasz jelleg, majd felsszakasz jellegvé

alakul, s leginkább a. legalsó harmada , nagyon meredek lejtés, zu-

Fig. 6. ábra. A Szurdokvölgy dachsteinmészkrétegeinek fokozatos

völgybevágódással feltárt, karsztosodé réteglapjai. — Die im Szurdok-

éi - Tale befindlichen, karstierenden Schichtfláchen, welebe durch die

gestaífelten Taleinsc-hneidung aufgeschlossen wurden. 1 — Régebben
a felszínen lev, jobban karsztosodott réteglap. — Stárker karstieren-

de Schichtfláchen, die sich schon seit früher Zeit au den Erdoberflá-
elien befinden. 2 = Üjabban felszínre került, keveset karsztosodott
felület. — Die im jiingerer Zeit au die Erdoberfláche geratene, kaum

karstierende Schichten.

batagos részlet. A völgy végig a fels triász mészkbe vágódott be-

le s közel az alsó végéhez, nagyszeren látható a rétegek északi,

45—50°-os dlése. Ezen a helyen, a völgy jobboldali lejtje épen
egy hatalmas réteglap, a bal lejt ellenben nagy mértékben alámo-
sott, aláhajló rétegekbl áll, míg efölött, magasabban, a felszínre

bukkanó rétegfejek láthatók. Keresztmetszetben tekintve, a patak-
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medernél a nagy alámosás miatt a két lejt párhuzamos, míg ma-
gasan, a jobbparti a lejtszögnél meredekeid) dlés, a balparti pe-

dig ellenesés rétegekbl van. (4—5. kép.) A régebben felszínen le-

v mésziklapok szépen karsztosod tak. (6. kép.)

A Szurdok bevágódása, amint már említettük, a levantei kor-

ban kezddhetett el a dayhsteinmészkövet befed vékony hárshegyi

homokktakarón, csak ennek átvágása után kezdett mélyülni a

jóval keményebb mészkbe. Alsó végénél azért a legnagyobb a völgy

esése, mert közvetlen az itteni nehezen pusztuló mészk után a cso-

bánkai medence laza üledékei jönnek sorra, ahol jóval gyorsabb a

völgybevágódás és a völgyszélesítés folyamata. De, a puha kzet
pusztulásával lépést kell tartani a kemény kzetének is, különben
a kemény kzet völgyszakasz függne az elz felett. Ezt a kü-

lönbséget a patak azzal hidalja át, — amennyiben elegend törme-

léket is szállít, — hogy a keményebb kzetbe jobban belevágódik a

kétféle keménység kzet határán. Ez a jelenség úgy látszik, itt. a

Szurdok esetében mindig megvolt, mert általában a szurdokalatti

puha kzet térszín, — mint erózióbázis — , rohamosabb lepusztulás-

ból ered gyorsabb alacsonyodása miatt a patak esése és munkáké
pessége is megnövekedik. Így azután, a Szurdok alsó végén nagyon
ers a bevágódás, míg közvetlen alatta, amint a szk völgy kinyí-

lik, a Csobánkai medence lazább kzet térszínén, nagyesés törme-

lékkúpon a patak hordalékát látjuk lerakva. Ha több törmeléket

mozgatna, könnyebben hidalná át az így felépül hatalmas törme-

lékkúp az óriási eséskülönbséget s a völgy nagyesés része is sok-

kal menedékesebb volna. Ebben az esetben, ha az erózióbázis hosz-

szabb ideig tartó állandó magasságban maradását tételezzük fel. a

törmelékkúp folytonos épülése s a Szurdok vég nélküli mélyülése

nem képzelhet el, hanem az, hogy egy bizonyos ponton a bevágó-
dás megsznik s kezddik ebben is a völgyszélesítés s a középsza-

kasz jelleg. így képzelhet e! felsbb, aránylag régibb eredet ré-

széhek nagyobb méret kiszélesülése s egyben a terraszféle képzd-
mények s a lösz nagyarányú hiánya. A jelenkorban is, a fels vé-

gén a kanyargó patak egy-egy nagyobb lendület kanyarulatával
alámossa s még meredekebbé teszi a mészklejtket.

Ha most már a Duna völgyében, mint erózióbázison a folyó

bevágódik a mellékvölgyei is felszszakasz jellegek lesznek s be

vágódási folyamatok kezddnek. így történik a Dera patak völgyé-
ben is. Megsznik a törmelékkúp építése is, ehelyett inkább kérész

tülfrészeldik s pontosan, amikor az új völgymélyítés a Szurdok
völgy kemény mészkövéhez ér, itt is, a hirtelen megnövekedett esés

újabb felsszakasz jelleggel járó folyamatokat indít meg, de az
igen kemény mószkövön az ríj völgymélyítés nem lesz gyors, na-

gyon lassan fog az végbemenni, de annak ellenére fokozatosan vé-

gig fog benne terjeszkedni. Csakhogy a bemélyítés foka nagyon
különböz lesz. Aránylag leggyorsabban megy mindig a völgyszo-

ros legalsó részletén, mivel itt, az alant elhelyezked lazább kzet
erózióbázis felszínének gyorsabb süllyedését követni iparkodik a
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szomszédos Szurdok-részlet is s e helyen van mindig a legnagyobb

rohanója a völgynek s a pataktól hurcolt törmelék a víz sebesebb

folyása miatt itt végzi a leghatásosabb erodáló munkát. Felfelé

azután, feltételezve mindenütt az azonos kzetminséget, az erózió-

bázis süllyedése* következtében beállott felsszakasz jelleg állandó-

an (hiperbolikus görbével jellemezhet függvény szerint) csökken.

Az így elállott bevágódás eredménye mindenkor még a Szurdo-

kon keresztülfolyó víz s az általa szállított törmelék mennyiségétl

is függ s ha állandó átlagos vízmennyiséget és hordalékot számí-

tunk itt a bevágódás ugyanazon idegységeire, úgy a völgymélyü-

lés mértékére az egymásutáni idegységekre fokozatosan csökken
értéksorozatokat kapnánk, így a kialakuló terrasz esése is (felfelé

haladva) csökken és kevesebb eltérést jelezne, feltéve, hogy az eró-

zióbázis süllyedése egyenletes, vagy zérus.

Csak az a kérdés, vájjon ezek az egyes süllyedések milyen
hosszú életek voltak? Ezektl függ a Szurdok feletti völgyszakasz

felszínalakulása is. A bázisisii Ilyedéseket követ bevágódás ugyanis

terraszképzdést eredményez. Ha a völgybemélyít hatások hosszú

ideig tartanak, a völgy egész hosszúságában, s felette, a szentke-

reszti részén is végigmegy a bevágódás és terrasz keletkezik. Kü-
lönben, ha rövidek ezek a folyamatok, a Szurdok környékén nem
alakulhatnak terraszok. így azután meg lehet indokolni azt, — a-

kár rövid ideig tartó éghajlati hatásokra, akár kisméret tektoni-

kus változásokra, mint erózióbázist mélyít okokra, gondolunk,
hogy szk völgyszorosunk környékén miért nincs meg a Duna völ-

gyének megfelel valamennyi fiatalabb terrasz. Benne a patak, a

környezete lazább üledékekkel borított térszínhez kénest, sokkal las-

sabban vágódik be. Ha a pleisztocén kor sr egymásutáni erózió-

bázis süllyedéseire gondolunk, amelyek nem mind tarthattak hosszú

ideig, tehát a velük kapcsolatos mélyít hatás is leginkább csak a

Szurdok legalsó részét ostromolhatta. Ezért alacsonyodtak le a

völgyszorosban az idsebb terraszok s nem mehettek keresztül raj-

ta a fiatalabbak (I. és II. terrasz. 1. tábla). Ezért van a völgynek
ezen a részén a legnagyobb esése.

A levantikumban megindult Szurdokvölgy keletkezése, ameny-
nyire a nyomok jelzik, (5. kép.), nagyrészt a felszíni erózió mun-
kájával történt. A barlangi eróziónak itt csak kevés szerepe lehet,

erre mindenesetre a sziklafalakon lev kisebb járatok utalnak, ezek

között jelentékeny a Jaskó-tól ismertetett, a völgy fenék felett

pár m-re nyíló Ki m mély barlang.

Mivel a völgy zavartalanabb részein még kisebb-nagyobb ma-
gasságban folyókavicsok is maradtak fenn s föléjük és közéjük
ülepedve kissé sárgás, löszszer porral kevert agyagos lejttörme-

* Nem kell itt okvetlenül tektonikus mozgások miatti erózióbázis

süllyedésre gondolni, hanem általában a Dunának bizonyos okok miatti

bevágódására.
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leket is találunk, a völgy régebbi eredetére kell gondolnunk. E ka-
vicsos képzdmények 3—20 m magasságig, egy a legalacsonyabb,
.jól és egy magasabb, kevéssé kivehet szintben helyezkednek el,

mint valószín terraszok. A fels a fellegvári, az alsó a közbüls
terrasznak felelne meg. Az alacsonyabbik lefelé emelkedik, üledéke
5 m vastag is lehet.

Ezek alapján Szurdok völgyünkben a legfbb lepuszlító er
mégis a felszínt erózió , a felsszakasz jellegit völgyekre jellemz
mélyítiég vájó munka, aminek f eszközei a Dobogók fell ide

kerül andezitgörgetegek is. A völgybevágódás munkáját még a

triászkori kemény mészkben fellép lemezesebb , márgásabb réte-

gek is könnyítik. A terraszféle maradványokból a Szurdok foko-

zatos, s a terraszos Dunavölgy fejldéséhez hasonló kialakulásmód-

jára következtethetünk. A Szurdokot, a csobánkai Dera völgyhöz
hasonlóan szintén az északról lekerül nagymennyiség hordalék
szorította neki a Hosszúhegy északi csücskének. Ezért szalad be,

els látásra alig érthet módon, a két mészkhegy közé. Viszont,

ha északabbra (ott, ahol a Szurdok-Peres hegy közti nyereg van)

történt volna a. bevágódás, akkor is elérte volna — bár jóval ké-

sbb — a; völgymélyülés a mészkövet, apaiak mélyít munkája
azonban jóval gyorsabb lett volna a laza f. oligocén homokkben.
Ezt különben a Peres hegyrl lejöv s a Dera patakba a Szurdok
alsó végénél torkoló Pereshegyi árok mély bevágódása is igazolja.

Utóbbin viszont még könnyebb volt a völgymélyítés, mert — ande-
zites kzetbl ered ugyan — de völgye legfels szakaszán ugyan-
csak a f. oligocén homokkövek szerepelnek. A Dera patak a mai
Szurdok vonalától északabbra talán sohasem folyt, de az ellenkez
esetben is, nagyon régen mozoghatott itt, mert ezen a Hosszú hegy
levágott csücskét a Peresheggyel összeköt nyereg a folyami, ille-

tleg a pataktól lerakott képzdménynek, kavicsnak nyoma sincs,

már lepusztult innen.

A Szurdokból kilépve, patakunk a Csobánkai medence hosz-

szúkás, 100 m-el alacsonyabb térszín ü lapályára ér. Ennek fels ré-

szét a Dera patak 1 km hosszú, 240—260 m magasságban lev, je-

lenleg is épül törmelékkúpja foglalja, el. Medrét itt szabályozták

s a mesterségesen bevágott meder falain jól láthatók a kavicsréte-

gek s a homokosabb sávok váltakozása. Árvizek alkalmával a nagy

víztömegek ellepik az egész törtnelékkúpot, st, még a, szomszédos,

elgátolt, de ma már mélyebben fekv szántóföldeket is, a nagy
vízáradat vastag törmeléket, szikladarabokat, kavicsokat, lazább

anyagokat, homokot hagy bátra. Ezen a környéken a völgy ma-
gasaid) szintjei, terraszai nem láthatók, elmosódtak.

A törmelékkúp elhagyása után alakul ki a völgyben a 2—300

m széles és 5 km hosszú, egyenes, tálalakú jelenkori völgysík, ami

Csobánkáig tart. A patak nem nagyon fejlett kanyarulatokkal fo-

lyik itt vé)gig, de kanyarulatai újabban bevágódnak, mintegy 2.5- 3

méterre a lapos völgyfenékbe s a középszakasz jelleg folyóra jel-
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lemz völgyszélesítése csak nagyon kivételes helyekre szorítkozik,

pl. Csókánkétól felfelé 2 km-re van ilyen hely.

Az alluviális völgyfenék alacsonyabb részeinek vékony ár-

téri képzdményeit, fekete talaját átvágva a jelenlegi bemélyítés

már a hárshegyi homokk kissé északnak dl rétegeit is elérheti

a meder fenekén. A széles, jelenkori völgyfenékbl jobbra is, balra

is, terraszok emelkednek ki. Ezek közül a legalacsonyabb 1 m-es,

csak helyi jelleg. A következ, közel Csókánkéhoz, lösszel takart,

5—8 m-es, kavicsa a Szentkuti völgy torkolatánál van szórványo-
san feltárva. Ugyanez felfelé is megvan, de csak a völgy jobb fe-

lén, nem messze a Szurdoktól. Szemben, a túlsó oldalon, a Salaba-

sina árok torkolata alatt is nyomozható. Kavicsréteg is jelzi aa

elbbit.

A Csobánkai medence harmadkori rétegekkel kitöltött s levan-

tei kori törmelékkúpokkal és andezitkavics- és görgetegekbl álló

takaróval elegyengetett 220—250 m t. sz. f. felszínibe bemélyül
Dera patak völgye az északról dél felé terjeszked törmelék-

kúpok miatt térült el a, pilisszentkereszt-pomázi f vetdésiránytól.
Ezért folyik a patak szorosan a Hosszúhegy-Iviskevély-Oszoly lá-

bánál s így helyenként alá is mossa a keményebb, hárshegyi homok-
kbl, vagy dachsteinmészkbol álló lejtrészeket, pl. Csobánka felett

1.5-—2 km-el, a jobbparton. Egyebütt normális lejtkkel találkozunk.

Nagy oldalvölgyek nincsenek, a Holdvilágárok völgyét kivéve. A
Hosszúhegy fell is csak egy kisebb völgy torkollik, ez a mészk-
hegységnek egy nagyarányú barlangi beszakadásából alakulhatott
ki, kb. 50 m mély berogyás. Egyéb völgy erre nem keletkezett, csak
alankás ÉK oldalát befed hárshegyi homokk s esetleg kisebb ron-

csokban megmaradt (közép) oligoeén agyagon létesültek újabban
a hegység fgerince felé hátraharapózó aszóvölgy-bevágódások.
Ugyanezeket észlelhetjük Csobánka falu területén is

Margitliget környékén a Szent Hubertus domb elreugró, me-

redek röge szorítja össze a, völgyet, mintha csak itt is epigenetikus

völgybevágódás lenne. De más a helyzet. A repedésekkel és

kisebb járatokkal át- és átjárt, kis rögöt a rajta lev nummulinás
mészk- és hárshegyi homokk sapkácskával (8.) együtt az oligocén-

végi-miocéneleji vetdések emelhették ki ugyanakkor, amikor a

Szentendre-visegrádi óharmadkori hegység lesüllyedt. Ezzel a fo-

lyamattal járhatott persze a, Csobánkai medence többi részének az

elsüllyedése is és a f. oligoeén-miocén sekély tengerek ide is benyo-

mulhattak s üledékükkel ki tölthettek az akkori csobánkai öblöt. Az
így keletkezett felsoli gócén üledékek a környéken sok helyen, a

község és az Oszoly között megvannak, még a medence 220—250 ür-

es, nyirokkal, kaviccsal borított levantei, régi felszíne alatt is.

Ugyanezek az üledékek boríthatták be a Szent Hubertus domb ki-

csiny mészkrögét is, csak a levantikumban megindult völgykép-
zdés és a Dera pataknak az északról elnyomuló törmelékkúpok-
kal való délnek szorítása, mint véletlen, szabadította ki az újhar-
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madkori laza üledékek köpenyébl. C h o 1 n o k y ezt a szakaszt is

epigenetikusnak tartja. (27.).

Ezen a részen tehát a Hubertus domb lejtje közel függleges;
domborít, alámosott, tört lejtt találunk. Ez a völgykeresztmetszet
az igazi epigenetikus völgyekre nem jellemz. A patakot itt a

Holdvilág-árok egykori, hatalmas törmelékkúpja szorította délnek
s a levan lei kor óta végbement fokozatos völgybevágódások alatt

is megtartotta ezt a szerepét, nagymennyiség hordalékával még
ma is az Oszoly északnyugati sarkának szorítja a Dera patakot s

vele együtt alámosta az Üszolyon kívül még a Hubertus dombot
is, ezért olyan meredekek itt a lejtk. He jelenleg nem tudja oly

hirtelen követni a fvölgy bevágódását a torkolatában lev kis.

Keményebb homokkögút miatt. így azután, kissé- feljebb, vizenys
kisesés szakasza, van.

A margitiigeti kapun kilépve, elhagyja Dera patakunk a Cso-

bánkai medencét s újra a levantikumban kialakult fontos vetdést

követve, kilép a pomázi völgybe, északról keletre fordul. A fordu-

lóban, baloldalt, több, kisebb laza homokkdomb emelkedik ki a

térszínbl. Ezek is a régebbi vögyfenék-maradványokhoz tartoznak,

különösen a völgyfenék fölé 60—65 m-re emelked alul cattien réte-

gekbl álló Szamárhegy. Rajta is valószínleg levantei kori, folyó-

víztl koptatott, kavicsból és görgetegbl álló takaró van. A tle
SAV-re lev kisebb, 15—20 m viszonylagos magasságú homokk-
dombokon. valamint, a Szent Hubertus dombon nincs már meg a

kavicstakaró. E keményebb kzet részletek, avagy kaviccsal vé-

delmezett, egykori völgyfenékmaradványok a környez lazább üle-

dékek részleges, vagy teljes lehordúsával maraldéMormákká alakul-

tak. A lepusztított erk közül a völgybevágódásokkal meg-megúju-
ló erózió mellett egyes forrnák kialakításában a szél munkája is

nagyobb mértékben szerepelt.

Völgyünk Margitliget alatt is aszimmetrikus. A patak ponto-

san a Pomázi-fennsík lábánál folyik, mert a Csikóvár-csoport an-

dezithegyeirl lekerül sok törmelék szorítja oda s a sok alámosás
miatt vannak itt is egyoldali, domború, va.gy tört lejtk. De a

völgy baloldali, lankásabb részén már nagykiterjedés, 5—8 m ma-
gaSi terraszfelszin van, mészk-, homokk-, andezit- és kvarcból ál-

ló kavicsa, 5—6 m magasan található, fekiije a felsoligocén (catti-

en) rétegsor, felette pedig vékony lösz van, en'e egyes helyeken
még jelenkori kavicstakaró is települ.

Pomáznál a patak mindkét partján végighúzódik egy 4—

6

m-es alacsony terrasz s a- község alatt, félszigetszeren, messze be-

nyúlik a Kis Duna óholocén síkságába. A falu nagyrésze erre é-

pü'lt, a 2.5—3 km hosszú futca is ezen húzódik végig. Egyes ház-

csoportok késbb már nem fértek el a terraszon s lassan a mostani
(óalluviális) völgyfenéket is beépítik, ami azonban az esetleges ár-

vízveszedelem ellen, mint ahogy a közelmúltban is történt, nem
nyújt elég védelmet.

A Kis-Duna óalluviális síkságába benyúló, a városi terraszok-
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na,k megfelel, félszigetszer terraszdarabok magassága a Dera-

patak felett 5—£ m, a Duna ártere felett pedig 14—16 m. Kavicsuk

fekete, kavicsos, humuszos talaj alatt következik, 1 ni vastag s an-

dezit-, mészk- és homokkkavicsokból áll. Ez biztosan a Dera pa-

tak hordaléka, változó, de közepes szemnagyságé, felijében a 10

—

15° északi dlés fels oligocén rétegek települnek. Ezek itt a kör-

nyéken több helyen a felszínre bukkannak. Kövületeket is tartal-

maznak.

III. A völgy terraszai.

Ezek ismertetésekor mindig a Duna jól tanulmányozott ter-

raszrendszerébl (19,20.1 kell kiindulnunk s haladnunk felfelé, a pa-

tak völgyén, a legfiatalabb korútól kezdve. (1 és 2. tábla.)

1.* A Duna Szentendre alatti széles óholocén terraiszából kiin-

dulva, patakunk völgyében csak az óalluviális, 2—3 méterre terjed

bevágódást követhetjük felfelé, a Csobánkai medence közepéig.

(L. 25. p. 90.). Kavics ezt nem nagyon jelzi, sokszor csak a vastag

ártéri agyagot tárja fel a meder fala,. Olykor feitöltés nyomait is

lehet itt észlelni, pl. az 1937. tavaszán elvonult nagy áradás is el-

borította még ezt a szintet s helyenként 1 m vastag újabb hordalék-

kal borította be. Az említett bevágódást csak kevés helyen váltja

fel völgyszélesítés.

rí. A városi terrasz Pomáz alatt kezddik. (Igazi lösz itt nincs

rajta, vagy elmállott, vagy elmeszesedett, mint azt egy kút mé-

lyébl elkerült anyag mutatta.) Nyomon követhet mintegy 4—

5

m átlagos magassággal Pomáz és a Szamárhegy között, Margitliget

felé, nagyon vékony lösztakaróval, továbbá Csobánkán át, különösen

a jobparti részeken, az Itteni kálvária alatt, ahol vastagabb lösz

borítja, kisebb megszakításokkal fel egészen a Szurdokvölgyig, a-

hol eltnik, csak a szk völgy nyílásánál lev s fiatalabb bevágo-

dással kettévágott törmelékkúp csatlakozhatott hozzá. Kavicsa
majdnem végig megvan, andezitbi, kvarcból és a környéken el-
forduló üledékes kzetek anyagából áll.

III. A dunavölgyinek megfelel közbüls terrasz kevés lösszel

fedve megvan Pomázon, a mésztufafennsík északkeleti lábánál,

mintegy 12 m-en, sok kaviccsal jelezve. A falutól nyugatra ellen-

ben, az említett mélyfúrás szerint, elsüllyedtnek kell feltételeznünk,

kavicsa az ' m-el a felszín alatti városi terraszkavies alatt van. 3

m mélyen kezddik s 5 m vastag: ers felkavicsolódást jelent ez.

Ennek a terrasznak felfelé, Margitliget irányában nyoma nincs, itt

is csak néhány kavicsmentes, 15—20 m-es kis felszíndarab (kis

dombok teteje) sejtteti jelenlétét. Csobánkánál s a medencében is

hasonló a helyzet. A Szurdokvölgy kezdetéinél alighanem ez tnik
fel a hegyomlásoktól megkímélt részeken, eleinte vagy 10 m maga-
san s nagy vastagságban (4—5 m), késbb alacsonyodva s véko-

nyodva húzódik fel egészen a Pilis és Kanyargós patakok völgyébe.

A képek és táblák terrasz-sorszámozásával sorrendben is azonos jelzésüek.
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IV. A Duna fellegvári terraszai szépen megvannak Pomáz és

Kalász között, a Verebes dln. Innen felfelé, a Déva patak völgyé-

ljen haladva, a Pomázi fennsík északi szélén láthatunk egyes ma-
gasan lev sziklafok féléket, de igazi, jobbára andezitbl álló pa-

takkavics csak a Pap malom magasságában található, kb. 25—30

m magasan, lösz nincs rajta; szemközt, a Mesél és a Szamárhegy
közt nincs meg ez a terrasz. Csak Csobánkán tudjuk újra kinyo-

mozni, mint sziklaterraszt, a faluban, a jobbparton. Kevés andezit-

kavics jelzi. Szemben, a Klanacpuszta dombjának délkeleti, lösszel

takart, alacsonyabb része is ehhez tartozhat. Megvan még feljebb,

a szentkereszti országút melletti kolostorrom dombján s a Szurdok-
ban is ott van a nyoma, mintegy 13—20 m-el a völgyfenék felett,

andezitkavicsnyom alakjában. Pilisszeníkereszt lapálya is ebbe a

szintbe kerül.

V. A jégkorszak eltti, levantei terrasz a Pomázi fennsíktól s

a Mesélhegy délkeleti, elreugró, kis csücskétl kezdve, a Sza-

márhegyen, a Hubertus kápolna és a Klanacpuszta dombján át kö-

vethet felfelé a Szurdokvölgy magaslataihoz. A legtöbb helyen,

kivéve a második és utolsó helyet, durvább-apróbb kavics jelenik

meg rajta.

VI. A pannon-pontusi, máig is fennmaradt felszíndarabok (K-
hegy, Mesélhegy, Tólak) közelebbi körülhatárolása még sok kíván-

nivalót hagy hátra.

A Dera patak völgyérl közölt adatokat összefoglalva, látható,

hogy még sok jelenséget nem tudunk itt megmagyarázni. Minden-
esetre, a vidék fejldéstörténetének helyes megítélésekor helyet keli

adni a harmadkor után is mködött bels, tektonikus erknek is,

mivel, amint arra a kevés nyomból is következtethetünk, beleszö-

vdtek az általános fejldésmenetbe s kissé módosították a terra-

szok kialkulását. Továbbá, ugyanilyen hatása lehet még a fejldés-

menetben a helyenként fellép keményebb kzetminst pnek is, a-

mint azt a Szurdokvölgy érdekes kialakulásán vizsgáltuk. Azonban
a tektonikus és klimatikus eredet terraszok, vagy terraszrészletek

100% -os szétválasztása eddigi vizsgálataim alapján még nem old

ható meg.

Munkám végeztével hálás köszönetemet kell még kifejeznem

dr. Cholnoky Jen egy. ny. r. tanár úrnak, valamint dr. Kéz
Andor és dr. Bulla Béla egy. m. tanár uraknak, végül dr.

Xoszky Jen múzeumi igazgató úrnak, akik mindenkora leg-

nagyobb figyelemmel kisérték munkámat és értékes tanácsaikkal

sokszor támogattak.
* * *

Allererst spricht Verfasser von dér Vergangenheit dér

Flussterrassenforschungen Ungarns. Er maciit die klimatischen

und tektonischen Terrassteorien bekannt, deutet weiters aus B u 1-

las Feststéllung, nach velcher bei dér Entstehung dér Flusster-

rassen Ungarns — in dér Eiszeit — tektonisclie u. klimatische Grün-
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de mitwirkten. M:an kann zumeist dérén genieinsame Wirkung
feststellen. Audi die durch Verfssel' durchgefuhrten Beobachtun-

gen deuten darauf.

Die im oberen Vág-Tale befindlicben vier Terrassen des Eis-

zeitalters halt er auch für solche klimatischen Ersprunges, aus

dem. im Liptóer Becken vorkommenden Kalktui'f hingegen künn
mán auf tektonische Bewegungen jiingeren Alters folgern, die

wahrscheinlich noch vor dem Pleistozán wirkten.

lm Hernád-Tale oberhalb Kassa fand er bloss zwei Terrassen

dér Eiszeit, bei dérén Entwickelung tektonische Bewegungen des

Pleistozáns mitwirken durften, ebenso wie bei dér schon ausgewie-

senen Einsinkung des Kanyapta-Beckens. Auf <lie jiingeren Bewe-
gungen verweisen das steigende Erhöhen dér oberen Terrassen gé-

gén die grosse ungarische Ebene; wie auch dér eigenartige Ab-
lauf des Szerencs-Baches.

Endlich hat Verfasser diese jiingeren Umánderungen in unmit-
telbarer Nahe Budapests, in dem im Pilisei' Gebirge befindlichen

Dera-Bachlale, erkannt. Eine Senkung des neueren Eiszeit altéi'.-;

und des Holoziins ist das „Szentendreer Moor”; wie auch die Seu-

kung dér allbekannte Zitadelle- und Mittleren-Terrasse oberhalb
Pomáz, was die Verdoppelung des eingesunkenen Elussschotter

,

andeutet. Auf jiingere Bewegungen verweisen auch die in kürze-

rer Entfernung síeli zeigende Kies-Niveauunterschiede auf dem
Pomázer-Plateau dér levantischer Donauterrasse usw. (Tafel 1. u.

2.) Im oberen Abschnitte des Tales kannten solche Bewegungen
nicht vollzogen werden, dieselben zeigen sich bloss in dér Nalie
dér Thermallinie neben dér Donau. Aus dem Szent end re-Visegrá-
der Gebirge hinabstiirzende massenha.ftiger Schutt drangte den
Dera-Ba.eh bis zum Bergfusse dér mesosoischen Kalkschollenreihe
des Pilis-Kevélys, wodurch das epigenetische Szurdok-Tál entstand
G3), in welchem zwar noch Flussterrassen vorhanden sind, die

sich aber im hartem Kalkgebirge gebildeten von Talabschnitte
modifizerten. (Abb. 3. u. 5.).

Verfa,sser wies so mit einigen treffenden Beispielen auf die
Dolle dér jüngeren Bewegungen in dér Ausbildung dér ungarischen
Flussterrassen Ilin.

# * *
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HARMADKORI NÖVÉNYMARADVÁNYOK EGER KÖRNYÉKÉRL
Irta; Udvarházi József.

DATEN ÜBER TERTIÁRE PFLANZENRESTE VON EGER (ERLAU).

Von J. Udvarházi.

Eger város délnyugati határában a Pap-hegy déli ereszén, az

n. n. Fertvölgy nyílásában homokot bányászna,k. Ebben a homok-
bányában tárják fel az egyik közepes magasságú dombot. Itt akad-
tam rá arra a finom szem, fehéres szürke vékony riolittufa réteg-

re, amely nagyszámban tartalmaz növénymaradványokat.
A feltárás szelvénye a következ: A legfelül látható réteg

barnásszin nyirok, melynek vastagsága 3—4 m között változik.

Általában kitn termtalajt szolgáltat és szép szllmvelés fo-

lyik rajta.

Ezen nyirokrétegben Elephas primigenius B 1 b. maradványa-
it találtam. Egy hatalmas agyar, több összetöredezett fog, egy ha-

talmas zápfog és más kisebb csontok kerültek el. 1898-ban buk-

kantak rá elször a fogakra, agyarakra és a csontváz egyéb darab-

jaira. Halaváts Gyula írta le ezeket errl a helyrl (Az egri

mammuth lelet. Földtani Közlöny XXVIII. k. 1898. 39. old.) Úgy
ez a réteg, mint az alatta következ, szürke szinti, homokos riolit-

tufa málladék, mely szintén tartalmazza az elbb említett marad-

ványokat, Seb r éter /. szerint a pleisztocén üledékeihez soro-

zandó. Ebben a rétegben lencsékben települve, a kavics és durváim
szem homok, pleisztocénkori folyóhordalékra mutat. Ez a folyö-

hordalék néha szintén tartalmaz állati maradványokat vagy köve-

sedéit fadarabokat.

Ezalatt pliocénkorú, több vékony, márgaszer réteg követke-

zik, teljesen vízszintesen települve, mely a vasas átivódás követ-

keztében többnyire rozsdavörös színezet. Valószínleg tavi üledék.

Lefelé ez a rétegsor mind tisztább és fehérebb lesz és már növény-
nyomok is láthatók benne Végül átmegy a teljesen tiszta, kréta-

szer fehér, kaolinos riolittufaba, mely könnyen faragható. Rósz
szül hasad így a levél és egyéb növénymaradványok, melyek ben-

ne bségesen találhatók, csak nehezen hozhatók épségben napvilág-
ra. Mivel állati maradványok nem fordulnak benne el, így csak
sztratigrafiai helyzetébl kell következtetni és ebbl ítélve, a réteg
valószínleg a közép vagy esetleg a fels miocénben képzdött.

Ezalatt a, növényeket tartalmazó réteg alatt, melynek vastag-
sága nem több 2ö— 3(1 cm né], durvább és finomabb szem szürke
és sárga szín homokrétegek váltakoznak, melyeket építkezési cé-
lokra hasznosítanak.

A következkben sorbaveszem a jól meghatározható növény-
maradvanyokat és igyekszem azokat a. recens fajok rokonságába
beosztani.

1. Tilia subserratifolia Udvar házi n. sp.

Folium e hasi subeordato, rotundo-obovatum, hasi paullo asy-
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metricum, parum supra médium latissimnm, cca. 5 cm latum. Apex
folii ignotus. Nervi laterales principales 7 jugi, subparalleli mar
ginem attingentes parum prorsiam arcuati, a nervo medio vincuio
20—60" egredientes. Margó folii tenuiter serratus, dentibus cca. i

mm alíis.

In formatione mioceniea média in valle Ferid prope Eger,
Hungáriáé média.

Három levelet sikerült eddig találnom, ez“k közül az egyik
levél olyan ép megtartású, hogy az alak és az erezet is jól megfi-

gyelhet. Szerencsés körülménynek kellett közrejátszania, hogy ez

az egy levél meglehetsen jó megtartásban maradt, mivel tisztán

látható, hogy mocsaras, nedves területre került, valószínleg a szél

fújta oda. Úgy szintén a szél révén kerülhetett ide az a sok más
apró növényi rész, amely a legnagyobb összevisszaságban szennye-
zi a tufát. Egyébként a levelet tartalmazó tufában elég sok durva
szemcsés homok is van.

A levél közepes nagyságú, a 7'. plotyphyllos és a T. cordaia

között helyezhet el.

A levél széles, ellentétben az összes eddig talált fosszilis Ti 1 i-

ákkal, st a jelenkoriakkal is, majdnem ép, csak igen finom fre
szességet lehet rajta megfigyelni. Mind a loér, mind pedig az ol-

dalerek meglehetsen kiemelkednek, de a végzdésük igen finoman
elvékonyodik. A fér mindkét oldalából 20—60° közötti hajlásszög-

gel haladnak az oldalerek. A harmadrend, néha villásan elágazó
erek majdnem merlegesen állanak a feren, illetleg a mellékere-

ken. A harmadrend erek alkotta mezket, úgylátszik sokkal fino-

mabb érhálózat tölti ki.

2. Acer grosse dento.tum H e e r.

Az e név ala,tt leírt levélmaradványok között különösen a kö-

vetkezk hasonlítanak az Eger fertvölgyi töredékes levélhez: 0.

Heer (tért. Helv., vol. III. p. 54, t. CXII, fig. 17—25); R. L u d-

wig (Palaeontographica, vol. VIII. p. 131, t. LI, 1, 2); W. P h.

Schimper, (Traité etc. vol. III. p. 144.)

Egyes szerzk ezt a levelet az Acer trilobatum A 1. B r. fajjal

azonosítják.

Az a levél, amit én találtam meglehetsen fogyatékos. A kö-

zéps karélynak és egy baloldali kárélynak a fele maradt meg. Vé-

letlen folytán ugyanennyi található a R. Ludwig által (20. p.

131.) talált levélen is. Szerinte a levél három nagyobb és két kisebb

karélyból áll. Ennek megfelelen a levél nyelébl rendszerint öt f-
ér indul ki, melyek mind egy-egy karély csúcsában végzdnek. A
TT. rend erek az ers fogakban végzdnek, a fogak között sehol

nincsen másodrend ér. Annyi másodrend ér van, ahány nagy
fog.

Egyébként a hozzá hasonló Acer trilobitum-mai együtt a har-

madkor gyakori fái közé tartozik.
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3. Acer trilobotum A 1. B r.

A harmadkor leggyakoribb fáinak egyike, melyet leveleinek

nagy változatossága miatt már a legkülönbözbb elnevezések alatt

írtak le. Ezeknek legnagyobb része azonban aligha különbözik az

Acer trilobatum-tói.

Két levéllenyomat állott rendelkezésiemre, sajnos azonban

egyik sem maradt meg teljes épségben. Sokáig két külön fajhoz tar-

tozónak véltem ket, de késbb észrevettem, hogy egymást majdnem
teljesen kiegészítik. Az így kiegészített levél leginkább a Staub
Móric által meghatározott jellegzetes alakkal hozható vonatko-

zásba (28. p. 140.).

A levél öt karéi y ú, a karélyok egyenltlenek, a két legalsó

sokkal rövidebb és gyengébb a többinél; a középs a leghosszabb

(kb. 10 cm). Az oldalkarélyok kissé felállók s a középs karéllyal

képezte szögük 50°. A karéi yoknak megfelelen a levél nyelébl öt

fér indul ki, s mindegyik egyenesen fut a, neki megfelel karéi

y

hegyébe.

A levél nem a legjobb megtartású; csupán egyetlen egy má-
sodrend eret lehet rajta megkülönböztetni, mely 40 fok alatt haj-

lik az egyik férhez.

A levél nyele hiányzik Staub szerint (28. p. 144) olyan liosz-

szú lehetett, mint a lemez, vagy még annál is hosszabb.

E faj a harma^dkorban az alsó oligocéntól a fels miocénig

úgyszólván egész Európában honos volt. Grönlandon. Felsitáliában,

Sachalin szigetén, pacifikus Északamerikában az oligocénben és a

miocénben gyakori.

4. Rhus polaeocotinus S a p.

Két jó megtartású levélmaradványt vizsgáltam. Már az els
rá tekintésre könnyen megállapítható volt a hasonlatosság a jelen-

kori Cotinus coggygrlaviü

.

A levél lemeze a fér végzdésénél kissé benyomott, egyéb-

ként a levél épszél. Egy meglehetsen ers egyenes fere van,

mely csupán az utolsó harmadán, a csúcsa felé hajlik el kissé. A
másodrend erek 00—80 fok között hajlanak a férhez. A csúcs

felé a hajlásszögek még kisebbek is, mint 60 fok.

Minden másodrend ér (oldalér) egy, kett, vagy esetleg több

harmadrend eret bocsájt ki magából. Ezek rövidek és majdnem
/ízszintesen futnak a lemez széléig.

A levél alakját és erezetét tekintve majdnem teljesen mege-
gyezik a ma él C. coggygria Scop.-al.

Számtalan jelenkori C. coggygria S c o p-val hasonlítottam

össze és minden esetben ugyanazokat a hasonlatosságokat észlel-

tem. Csupán a levél alak tekintetében volt némi eltérés az egyes
jelenkori levelek és az általam talált levélmaradványok között.

Bár a levél válla hiányzik, könnyen kiegészíthet a levél teljes

alakja; eszerint a levél válla csak lekerekített lehetett.
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Egy Euboea szigetérl gyjtött jelenkori Cot. coggygriá-val
a levél a legapróbb részletekig egyez.

Az irodalom a harmadkorból Rhus paloeocotinus Sáp néven
említi.

Már a fels oligocónben megvolt, s ettl egészen a
(

fels mio-

cénig kiterjedten élt, úgyszólván egész Európában. Délfranciaor-

szágtól (Armissan) egész Kínáig (Peking), st egy alakja Rhus
cotinoides N n 1 1 . Arkansasbán is megvolt. Schenk A. szerint

azonban az Alpokat észak felé nem lépte át. Legészakibb lelhe-
lyei Luga.no és Bolzano.

Tehát a harmadkorban hazánkban is el volt terjedve. Rokon-

ságából még gyakoribbak lehettek azok a fajok, amelyek a Rhus
genushoz volnának sorozandók.

A Cotinus genus nagy elterjedésének hazánkban és általában

egész Középeurópában a harmadkor végén fellép rohamos hmér-
sékletcsökkenés és az utána következ jégkorszak vetett véget. Ek-

kor úgy a Cotinus, mint a többi mérsékel tégvi, melegkedvel nö-

vény délre húzódott, így elssorban a Balkánra. A fosszilis Rhus
paloeocotinus Sáp. továbbá az általam gyjtött levelek a recens

Cot. coggygria leveleivel teljesen megegyezk.
Ragaszkodtam a Sáp rt a által használt régi elenevezéshez,

mivel óvakodtam attól a hibától, hogy csupán levelek alapján és

jelentéktelen különbségek következtében új fajt írjak le.

5. Castaneo Kubinyii Kov.

E fajnak a harmadkori Európában igen nagy lehetett az el

terjedése; nem is szólva Japánról és a Sachalin szigetekrl.

Hazánkban is igen kiterjedten megvolt; ezt bizonyítják a szá-

mos különböz lelhelyekrl leírt levélmaradványok.

Az általam talált példányok azt tanúsítják, hogy kisér nö-

vényeként szerepelt a Cotinus coggygria se. a Rhus paloeocotinus

Sáp. Ugyanazon a darabon, amelyen a Castaneo levél helyet fog-

lal, közvetlen alatta látható a Cotinus levél. Egy kitn megtar-

tású levél teljesen megegyezik a Kováts Gyula által Erdbé-
nyérl leírt levéllel (IS. p. 24.). E levélmaradványt Egertl mint-

egy 10 km-re Noszvaj mellett egy kutásás alkalmával találtam, IS

méter mélységben. Sajnos a, levél hosszából a nyéllel együtt csak

S cin maradt meg. A levél hosszúkás, lándzsás, legnagyobb széles-

sége 3 cm. Ers ferébl 7 pár elsrend mellékér ered, melyeknek
hajlásszöge 50—60 fok között váltakozik. Néhol kivehet a másod-
rend erek futása, ezek az erek egymással párhuzamosan haladva,
az elsrendekre merlegesen állanak. Finomabb érhálózat nem
látható. A levél fogas. A fogak igen ersek, és némelyik elvéko
nyodva, szálkában végzdik. Minden fogban egy-egy elsrend
mellékéi- végzdik, melyek többé-kevésbbé egyenes lefutásúnk. A
fogak között az öblökben sehol sem végzdik ér.

A faj meghatározása minden kétségen kívül áll. A Kováts
G y. Castaneo Kubinyii-alakja annyira jellemz, hogy rövid vizs-
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gálát után is megállapítható az azonosság. így vagyunk egyébként

az összes eddig ismeretes magyarországi példányokkal, amelyek

Figur 1. ábra.

1. Tilia subserratifolia Udvarházi n. sp.

2. Acer grosse dentatum Heer.

4. Ithus palaeocotínus Sáp.

7. Amygdalus Tuzsoni Udvarházi n. sp. (levél)
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között és az eredeti példány között legfeljebb nagyságban vannak
csekély különbségek. A faj egyébként hazánkban az eddigi észlele-

tek alapján a fels oligocéntól a miocén végéig, igen elterjedt volt.

Erdélytl a Kiskorpátokig és valószínleg tovább, dél felé, az Al-

pok nyugati lejtin is nagy kiterjedés erdket alkotott. Délfelé

összefüggésben állt ív nagy balkáni elfordulásokkal (ahol a gesz-

tenye ma is shonos). Adatok hiányában a nyugatmagyarországi
Castanea vulgáris shonosságát bizonyítani igen kétséges dolog és

mindaddig medd kísérlet marad, ameddig biztos maradványok a

jégkorszak utáni idkbl nem állanak rendelkezésünkre.

Tény az, hogy a, jégkorszak alatt a gesztenye leszorult a Bal-

kánra. Az, hogy azután az éghajlat felmelegedésével visszatért

volna észak felé, egyelre nem bizonyítható.

Erdélytl kiindulva eddigelé a Castanea Kubinyii a követke-

z lelhelyekrl ismeretes: Bodos és Bibarczfalva (Háromszék me-

gye), Szakadát és Dolmány (Thalheim), Borszék (Maros Torda m.).

Valea Lazuluj (Kisbányától északra Szatmár m.), Munkács (Bereg

megye), Tokaj (Szabolcsmegye), Tállya (Zemplénmegye), Erdbél
nye, Radács, Noszvaj (Eger mellett), Tepla (Barsmegye). Ezeken a

lelhelyeken a Castanea valószínleg jellemz formációt képezett,

úgy, mint a mai mediterrán flórában. Válószín, hogy nagy, össze-

függ erdket alkotott. A leírt példányt tartalmazó kzet tiszta fe-

hér, igen finom riolittufa, mely kb. 20—22 cm vastag rétegben ta-

lálható. Kora teljesen megegyezik az egri hasonló réteggel.

A Castanea Kubmyii Kov. rendszertani helye alig kétes:

minden bizonnyal a recens Castanea vulg. Lám. sének tekinthet.

fi. Carpinus grandis U n g.

Ez a faj két nem a legjobb állapotban lev barka lenyomat
példányában maradt fenn. Ezek közül az egyik igen laposra ösz-

szenyomott, a másik eléggé megtartotta hengeridomát, és a brac-

teák is elég jól láthatók rajta. A barka hossza nem állapítható

meg, mivel mindkét vége hiányzik; szélessége 0.5—0.0 cm. A brac-

teák a jelenkori Carpinus betulus L.-ra emlékeztetnek, de valami-
vel srbben állanak és kisebbek, mint a jelenleg él gyertyánnál.

Sajnos leveleit eddig nem sikerült megtalálnom. Barkát ez

ideig csak 0. Heer leírásából ismerünk: (FI. tért. Helv. vol. II.

p. 42. t. LXXI1; Eig. 22). E barkának bracteái srén állanak,

srbben, mint az él fajnál. Alakjuk a rajzon pontosan nem is-

merhet fel.

Azt, hogy az általam gyjtött barka a Carpinus grandishoz
tartozik, alátámasztja az a körülmény, hogy ez a faj lígy, mint a

rokonsági körébe tartozó fosszilis fajok: a Carp. pyramulalis G o-

e p p ., Carp. Heer-i Ettgsh., stb. is lelhelyem környékén igen

nagy mennyiségben éltek, mind ebben a korban, mind pedig az ezt

megelz és az utána következ földtani korokban..
Alig akad Európában harmadkori növényeket tartalmazó le-

lhely, melyben ez a kövület el ne fordulna. Bségesen van meg:
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a Spitzbergák alsó pliocén rétegeiben, továbbá Sachalin szigetén,

Alaska szigetén és Amerikában is. Hazánkban a legtöbb a fels

miocén rétegekbl került el; így Eger mellett Nagy-Ostoros, Mis-

kolc mellett Avashegy, Tállya, Erdbénye, Szlls, Dolmány, Cze-

keháza, Szántó. Tepla, Pöstyén, Selmecbánya, Jolsva, Bodos, Ra-
doboj, stb. tájékán.

7. Amygdalus Tuzsoni 11 d v a r házi n. sp.

Diaipa coriacea cca. 3—3.4 cm longa, superficie rugosostriata,

sutura longitudinali valde prominula, putamine cca. 0.5—0.(5 cm
crasso; foliis (indidem leclis, hasi et apice carentibus) probabiliter

10 cm longis, nervis secundariis e nervo primario angulo cca.

40—42°, inter se spatio circiter 0.5 cm exorientibus, rectis. inter se

parallel] is in dentem pariim prominulum desinentibus, marginibus
foliorum parce et leviter dentatis.

In forma,tione miocénica média, in valle Fert prope Eger.

Hungáriáé média.

Több termés közül csak ez a kett maradt meg tökéletesen.

Ezek is lenyomatok s nem kbelek. Az egyik termés húsos burok-

kal együtt; a másik anélkül került bele a bezáró anyagba. Közvet-

len a termések mellett akadtam rá a levelére, annyira jó állapot-

ban, hogy joggal lehet következtetni össztartozóságukra.

Meghatározásánál majdnem kizárólag a jelenlegi alakokra

támaszkodtam, mivel a kövesült alakok változékonyságát nem is

merjük. Minden tekintetben közel áll a jelenlegi Prunus commu-
a/.shoz, de avval mégsem egyezik teljesen. Úgyszintén közel áll az

Unger által leírt egyetlen magyarországi Amygdalushoz, az A-
mygdcdus radobojana U n g. fajhoz.

Ezen új fajt Tuzson J á nos egyetemi nyilv. r. tanár úrról

neveztem el, aki a plaeophytologiai irodalomban méltó nevet visel.

A talált termések gyjtéseim legérdekesebb és legértékesebb

darabjai, melyekkel egy késbbi alkalommal bvebben is szándé-

kozom foglalkozni.

8. Sapindus radobojanus U n g.

Az általam lerajzolt példány minden valószínség szerint e

fajhoz tartozik. Bár a maradvány nem tökéletes megtartású, még-
is a megállapítható sajátságok és az e fajról eddig közölt leírások

és rajzok alapján ide tartozónak vélem; különösen mert az U nger
által leírt Sapindus radobojanussal teljesen megegyezik.

A levelek páratlanul szárnyaltak, ami Unger kitn meg
tartásai példányának rajzán is látható.

A levélke brnem, nyelet len, egyenes, lándzsás, egyetlen ers
középérrel. Semmiféle más ere nincsen.

Sajnos nekem ez ideig csak két különálló levélkét sikerült ta-

lálnom, de remélem, hogy a késbbi kutatások során szerencsém
lesz egy jobb megtartású, összetett levélre is akadni,
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A régebbi palaeophytologusok egybehangzó véleménye sze-

rint, úgy az a faj, mint a hozzá közelállók: (S. undulatus Heer,
S. Morisoni Les q., S. prodromus Heer, S. apiculatus Vele-
novsky, Sapindophyllum pelagicum Vek, S. falcifolius A. B r.

S. marginatus stb.) a harmadkorban a középs oligocéntól a fels
miocénig, st még a pliocénben is Európa akkori növényvilágának
gyakori elemei voltak. Az els nyomait krétakori rétegekben talál-

ták: Heer Grönland, Lesquereux Nebraska, Velenovsky
Csehország krétájából írt le Sapindus fajokat. Lehet, hogy vaia-
mennyien Sapindus fajok, azonban erre vonatkozólag fenntartás-

sal kell élnünk. Heer Sumatra harmadkori rétegeibl is említ

két fajt: Sáp. aemulus és Sáp. auceps- 1 . Ettingshausen Tas-

mániából említi a S. tasmanica-t, Lesquereux az északameri
kai harmadkorból a iSáp. laurifolius L e s q., Sáp. angustifolius

Les q. és Sáp. coriaceus Les q-t írja le.

9. Phragmites Oeningensis A 1. B r.

A levéltöredék hossza 5 cm, szélessége 1.3 cm. Megfigyelve
könnyen észrevehetk rajta az ersebb kiálló erek, melyek között
ismét finomabb erek húzódnak. Ezeknek száma igen változó, míg
az ersebb erek száma 10—20, között ingadozik, addig a finomab-
baké 4—6, vagy 10—12. A jelenlegi Phragmites eommunis-nál ren-

desen 5 finomabb ér esik 2—2 ersebb ér közé, azonkívül a levél-

nek ersebb középere is van, de ez csak a levél középs harmadá-
ig ers, azontúl már ugyanolyan ersség, mint a többi kevésbbé
ers erek. Mivel az általam talált töredék a levél utolsó harmadá-
ból való, nem vehet ki rajta középár. Valószínleg ezen oknál

fogva Heer sem látott a svájci példányokon középeret, de Stur
szerint ez sem hiányzik, a fosszilis fajnál. Hazánk fosszilis növény-
maradványai között nem ritkaság. Szép számban találtak Nagy-
Ostorosnál (Eger mellett) és a miskolci Avashegyen riolittufában.

Azonkívül Grönlandiéi kezdve a Spitzbergákon át egész Európa és

Nyugat Amerika krétakori és harmadkon rétegeiben bségesen
megvan. Ma, él utóda a Phragmites eommunis, úgyszólván a két

félteke minden részén elterjedt.

10. Hedera sp.

A lenyomat annyira fogyatékos, hogy pontosabb meghatáro-
zás lehetetlen.

A megmaradt erezet és a levél válla igen hasonlít a ma él
Hedera helix L.-hez. A levél öt er és ennek megfelelen öt karé-

lyú volt. Négy ere tisztán látható, az ötödik kissé elmosódott.

A Hedera genus els fellépése az alsó krétába tehet. Egyrészt

Grönland, másrészt Észak Amerika krétája tartalmazza. H. Schim-
peri Lesq.; H. platanoides Lesq., H. cuneata Heer; és Hedera
primordialis Sáp., mely utóbbi Dél Franciaország krétájában is

elfordul. Ezek a maradványok azonban meglehetsen bizonvtala-
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nk. Európa harmadkorából //. prisco Sáp., már biztosan e faj-

hoz tartozik.

Figur 2. ábra.

6. Carpinus grandis Ung. (barka)

9. Phragmites Oeningesis Al. Br.

8. Sapindus radobojanus Ung.

10. Hedera sp.
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11.

Alnus subcordata C. A. M e y. (Alnus Kefersteinii

G o e p p).

Csupán az erezet alapján bizonytalan dolog lenne biztosan

állítani köviilelemnek e fajjal való azonosságát.

A megmaradt levélalak egy ers, egyenes feret, nyolc mel-

lékeret és számos harmadrend eret tüntet fel. A másodrend erek

hajlásszöge 50—60 fok között ingadozik, a harmadrend erek egy-

mással többé-kevésbbé párhuzamosan haladva és a másodrend e-

reklcel 100—110 fokot bezárva* kötik össze azokat.

E harmadrend erek és a még finomabb hálózatos erezet kü-

lönböztetik meg a Carpinus grandis U n g. fajtól. (F. Unger, Syll.
1»1. fossz. ]). 220.) A levél U n g' e r Alnus nostratum -áva 1 is^ kap-
csolatba hozható. Itt jegyzem meg, hogy e „faj”, melyet Unger
leírt, kétségtelenül az Alnus Kefersteinii Go épp. a,lakkörébe tar-

tozik. Elször Staub Móric jutott erre a nézetre; (28. p. 54.)

azonban abban találja ennek indokolását, hogy „az Albus nostra -

tm név alatt leírt levelek gazdag lelhelyeken is csak egyes pél

-

dáüyokban fordultak el, és hogy az Alnus Kefersteimivel közös
jellemvonásaik vannak.” Ehhez csak annyit kell hozzátennem,
ismerve az egész faj variálásának terjedelmét, — hogy épen a fon-

tos jelemvonások közösek, melyek biztosan eldöntik e két faj azo-

nosságát.

A jelenlegi fajok közül Legközelebb áll az Alnus glutinosa

W i 1 d. fajhoz.

A faj krétakori maradványai bizonytalanok, a harmadkornak
azonban már igen gyakori fája volt. Ide tartozik az Aix-i alsóoli-

gocénbl Alnus mierodonta Sáp. (Armissan), Alnus gracilis U n g.

és Alnus Kefersteinii Go épp.
Legnagyobb számban a miocénben lép fel Grnland, Island,

Spitzbergák, Japán (Jesso), Alaska, Ésizakamerika, Kalifornia, st
Ausztrália ilyenkorú rétegeiben is bven található.

Az eddigiekben tárgyalt maradványokon kívül, ezen a lelhe-

lyen, még tekintélyes számban fordulnak el szár és levéltöredékek,

úgyszintén termés töredékek is.

Ezeknek a meghatározásánál sajnos, részint az anyag hiányos
volta, rétezint talán saját ismereteim hiánya miatt le kellett mon-
danom. A jobbakat azonban mégis szükségesnek gondolom már
most ezen a helyen megemlíteni:

12. Egy majdnem teljes egészében kitünen megtartott levél,

minden valószínség szerint az Ulmus genushoz tartozik.

A recens alaktól csupán kissé lekerekített és benyomott csú-

csa által különbözik. De mivel csak egyetlen példány áll rendelke-

zésemre, könnyen föltehet, hogy ez a tulajdonság rendellenes fej-

ldésnek az oka, vagy pedig a levélre reáhulló vulkáni hamu me-
legsége miatt az némi zsugorodást szenvedett, ami az ilyen vulká-

ni hamuba záródott leveleknél igen gyakori jelenség.

13. Jó megtartású, de hiányos maradvány, melyen egy egye-
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nes féren kivül hét másodrend ér jól látszik. Meglehetsen nagy
levél, mert a maradvány, mely az eredetinek csak kb. fele, 10 cm.

hosszú és 8 cm széles. A megmaradt erezet Quercust sejtet.

14. Egy csomóban három tlevél maradvány, melyek elég

rossz megtartásúak. Kétségtelenül Pinus tk.
15. Szintén jó megtartású levél, de nagyobbrésze hiányzik.

Egyenes fér és négy egyenes oldalér tökéletesen látszik. Sajnos

csak a levél középs harmada maradt meg. Esetleg a Juglans ro-

konsági körébe tartozik.

Nagyon hiányos az a kép, amit ezekután errl a vegetációról

alkothatunk.

Eddig túlnyomórészt kétszik fák maradványait sikerül t meg-

találnom, de egyes jelek arra engednek következtetni, hogy pal

mák és tlevelek is voltak ezen a helyen. Néhány töredéket már
eddig is találtam, melyek ezekhez hasonlók. Bár melegégövi ele-

mek a miocénben meglehetsen gyéren voltak képviselve Európá-

ban, mégis, mialatt Északnmetországban már fagyos éjszakák

nyomai vannak, a Bódeni-tó mellett még pálmák éltek, valamint

hazánkban is, ebben a korban még szép számban lehettek. így pél-

dául a tarnóci fels miocénkorú flóra, melyet Jablonszky .1

.

ismertetett (14.) túlnyomólag mérsékelt melegégövi fajokból áll.

Palaeophytologiai adatokból kétségtelenül megállapítható, hogy a

miocén idején Magyarországon még akadtak melegégövi elemek,

de már uralkodóvá lett az arkotertiar növényzet és a miocén végén
már nagyszámban jelentkeznek boreális elemek.

Sajnos, gyjtési munkámat egyidre abba kellett hagynom,
mert a feltárás feletti nyirokrétegek rázuhantak a bányára és azt

hosszú idre betemették.

Munkám befejezése érdekében, késbb, mikor a bánya újból

szabad lesz, gyjtésemet tovább szándékozom folytatni.

Az eddigiekbl is már megállapítható, hogy ezek az itt leírt

növélnyek, egy, a miocén tenger fokozatosan elsekélyesed és fel

töltd öble mellett éltek. Közvetlen a part mellett mocsaras terü-

let lehetett, s feljebb, ahol a térszín emelkedett, az említett fák
közül némelyik erdket is alkotott.

A felsorolt növények életszükségleteibl következtetve, felte-

het, hogy akkor ott enyhe tengerparti éghajlat uralkodott, mérsé-
kelt csapadékmennyiséggel.

Mégegyszer hangsúlyoznom kell, hogy teljesen tiszta képet
csak akkor nyerhetünk majd errl az egri növényvilágról, ha gyj-
téseimet kiegészítve több adattal fogunk rendelkezni.

Végezetül tanítványi hálával mondok köszönetét dr. Tuzson
János egyetemi nyilv. r. tanár úrnak, aki gyjtésemet a leg-

messzebbmen támogatásával lehetvé tette és munkámat állandó
figyelemmel kisérte. Úgyszintén hálás köszönetét mondok dr. br.

Andreánszky Gábor egyet. m. tanár úrnak a fényképek el-

készítéséért és értékes tanácsaiért, továbbá mind azoknak, akik
munkám elkészítését szívesek voltak elmozdítani.
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Von den aus dem miozanen Rhiolittuff von Eger stammenden
Pflanzenresten konnte ich bisher folgende feststellen bzw. bestim-

men: 1. Tilia subserrati fólia Udvar házi n. sp.; 2. Acer grosse

dentatum Heer.; 3. Acer trilobatum Al. Br.; 4. Rhus palaeocotinns

Sáp.; (Neuere systematische Wertung s. Borbásia vol. I. no. 1. p.

13.

1938.) 5. Castanea Kubinyii Kov.; (i. Carninus grandis Ung.; 7.

Amygdalns Tuzsoni Udvarházi n. sp.; 8. Seapindus radobojanus

T
T ng.; 9. Phragraites Oeningensis Al. Br.; 10. Hedera sp.; 11. Alnns
subcordata C. A. Mey. (Alnns Kefersteinü Goepp.); 12. Ulmus sp.;

13. Quercus sp.; 14. Pinus sp.; 15. Juglans sp.

Ansser den angeführten lassen einige Bruchstücke darauf

schliessen, dass auch Nadelhölzer und Palmen vertreten waren,

welche Avarscheinlich am Rande einer seichten verlandenden Bucht
des Miozánmeeres standén. Dicht am Rande dér Buciit Avar das

Gelánde sumpfig auf den hher gelegenen Stel len traten dagegen
einige dér erAváhnten Baumarten Waldbestand bildend auf. Aus
den Lebensanspriichen festgestellter Pflanzen kaim auf ein mildes
maritimes kiima, mit mássigen Regenmengen gescblossen Averden.
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NAGYKÖRÖS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNI KÉPZDMÉNYEI.

Irta : V. Faragó Mária.

DIE OBERFLACHLICHEN GEBILDE DÉR UMGEBUNG VON
NAGYKÖRÖS.

von Maria V. Faragó.

A tárgyalandó vidék a Duna-Tisza-közi homokterület köze-

pe táján fekszik, ez a helyzet már magában elírja földtani képzd-
ményeinek uralkodó vonásait. A Duna-Tisza-köz ezen középs, ma-
gasabb része nem tagolódik olyan nagy különbségekkel homokhát-
ságokra és laposokra, mint a Dunához, illetleg Tiszához közel es
részeken (4), inkább fennsík jelleg, a vízválasztó vonal e tájhoz

nem messze nyugatra vonul végig. Különösen Nagykrös közvet-

len környékére vonatkozóan áll az, hogy se nagy terjedelm sivár,

sovány homokból álló futohomok területek, sem pedig annyira be-

mélyedt laposok, hogy abban nagyobb, tartós vadvizek, s ezzel kap-

csolatban nagyobb területen teljes terméketlenséget okozó szikese-

dés fejldhetne ki, nincsenek.
t

A felszíni képzdményele települése.

A legidsebb felszíni képzdmény a lösz. de tanulmányoztam
összefüggés végett az alatta lev képzdményeket, is- A lösz kivétel

nélkül mindenütt homokra települt, amely sovány futóhomok, fi-

nom szemcséket alig tartalmaz és többnyire karbonátmentes.
E homok alatt legtöbb helyen mésziszapos képzdmények

vannak, de egyes fúrásokban, illetleg kutakban, pl. a téglagyár-

nál az árvaházi kútnál, Abonyi- és Batthány-út sarkán lev kút-

nál, kékes szín iszapos agyagot találtam.

A lösz aránylag csekély vastagságú. Legvastagabb a térké-

pezett terület DNy-i szélétl kb. 3 km-re É-ra, ahol 3 métert is elér.

Viszont a város déli része tájékán ersen kivékonyodik és vastag-

sága az 1 métert sem éri el. Legsajátosabb a lösznek a különböz
szintekben való települése. Az egész területen végig vonuló lösz-

réteg felszíne ugyanis délen a 120.5 m t. sz. f. magasságot is eléri, a

város déli részénél ersen süllyed és az itt elért 112 m mélységben
húzódik tovább a várostól északra lev mélyedésen át a Bokros- és

Hosszú-hát homokvonulatai alá, míg ismét felszínre bukkan a

Gógány lapos területén. A lösz tehát tk. úgy települ, hogy követi

a mai felszíni mélyedések és emelkedések hajtásait. Ez arra mutat-

na, hogy az ÉNv-DIv irányú mélyedések nem a felszíni futóhomok
képzdése után kifúvással keletkeztek. (2) Az itteni viszonyok leg-

inkább Scherf (12) megfigyeléseihez hasonlítanak.

A lösznek itt leírt települési módját a térkép alatt elhelyezett

szelvénybl láthatjuk. Ezt a szelvényt fként az általam végzett ki-
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lene fúrás alapján készítettem, de tekintetbe vettem a nagykrösi
városi mérnöki hivatal tulajdonában lev fúrott és ásott kutak ada-

tait is. Ez utóbbiakért itt mondok hálás köszönetét a hivatal veze-

tségének. A felszín magassági adatait az újonnan épül cegléd-

kecskeméti mii út mentén végzett szintezések eredményei szolgál-

tatták, az adatokat az állami útépítési vezetség volt szíves rendel-

kezésemre bocsátani.

A lösznek az anyagával és szerkezetével a mechanikai elem-
zéssel kapcsolatban alább lesz szó. Itt is hangsúlyoznom kell azon-

ban a következket : A Nagykrös környéki löszök sehol sem telje-

sen jellegzetesek, szerkezetük nem oly porózus, mint az igazi száraz-

földi löszé, hanem annál összeállói)!), s ezt az összetartást CaCOj
utólagos kiválása okozza. A finoman elosztott mészkarbonátköt-
anyagon kívül ez az anyag sok helyen apró, pár nim-es konkréci-

ókká ragasztja össze a szemcséket. Az utólagosan kivált mészkarbo-
nát is arra mutat, hogy a lösz nem képzdött teljesen száraz he-

lyen, s ezt bizonyítják azután a löszbl gyjtött molluszkum-marad-
ványok is.

A gyjtött löszcsigákat Dr. Rotarides Mihály egyet,

m. tanár, nemzeti múzeumi r iír volt szíves meghatározni, amiért

e helyen is hálás köszönetét mondok neki. Már gyjtéskor feltnt,

hogy valamennyi löszfeltárás fels részében majdnem kizárólag

csak szárazföldi fajok vannak, míg alsó részében feltnen sok Pia -

norbis és Limnaea sp., tehát jellegzetesen vizi faj van. E megfigye-

léssel összhangban van az, hogy a lösz fels és alsó része mechani-

kai összetétel tekintetében (lásd alább), úgyszintén szerkezetében is

különbözik. Megjegyzend, hogy a löszfaunának a fels részben

uralkodóan szárazföldi és az alsóban uralkodóan vizi fajokra kiilö-

niilése néhány elfordulásnál elmosódottabb á szurdoki lösznél

pedig már a fels részben is találunk nagy menyiség vizi fajt. Ez
is arra vall, hogy — mint már fentebb is említettük, — itt a lösz

már eredetileg mélyebb, tehát vízzel jobban elborítható helyen kép-

zdött ki. Faunagyíijtés a következ helyekrl történt: Téglagyár

É-, Téglagyár D oldala, Zsiros-hegy, várostól ÉK-re lév Bokros
D-i szélén fekv homokgödör, Nagykröstl ÉNy-ra fekv vályog-

vet gödrök, a város DK részén a Maros-utcai nagy gödör, Baracsi-

ií ti vályoggödör, s végül a Szurdok nev laposnak a vasútállomás-

tól ÉK-re es vízlevezetárka.

A fent említett faunabeli különbség miatt a különböz lel-

helyek anyagát összesítve, de a lösz alsó és fels részének tartalmát

külön csoportosítva sorolom fel.

Lösz alsó részében :

Valvata pulchella S t u d., ISuccinea putris L i n n., Succinea

oblonga Drap., Cochlicopa lubrica M ü 1 h. Vert)go pigm\aea D r a p,

Columella edentula columella\ G. v. M a r t., Pupilla muscorum
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M ü 1 1., Pupilla ? bigranata Rossm., Vallont\a pulchella M ü 1 1.,

Vallonta costata Mii 11., Vallonra' tenuilabris A. B r„ Jaminia tri-

dens M ii 1 1., Jjaminia tridens elttgata C 1 e s s., Zonitoides hammonis
Strm., Zonitoides nitidus M ii I 1 ., Euconulus trochiformis Mont.,
Eulota fruticum M ii I I., Helicella striata M ii 1 1., Fruticicola\ hispida

L., Fruticiola hispida terrena Cl ess., Limnaea palustris diluviana
A n d r., Limnaea palustris M ii 1 1., Limnaea pólustr is fusca

,
C- Pfr.,

Planorbis corneus L., Tropidiscus planorbis L., Anisus sprorbis L.

Lösz fels részében :

Succinea putris L„ Succinea oblonga, Drap., Cohlicopa lub
rica M ii 1 1 ., Vertigo pigmaea ID rap., Columella i edentula columella
G. v. M a r 1 ., Pupilla muscorum M ii 1 I., Vallania pulchella M u 1 1.,

Valonia costal\a M ii I 1., Vallottra
,

tenuilabris A. B r., Jaminea tridens

elong\ata Cl ess., Lavina ria. f cana H e I cl., (töredék), Zonitoides

htímmonis S t r ö m., Zonitoides nitidus Mii II., Punctum pigmaeum
Drap., Euconulus trochiformis Font., Fruticicola hispida L.,

Limnea plustris M ii I 1., Limnea truncatula M ii 1 1.

A meghatározott faunából ugyancsak Rotarides a követ-

kez megállapítást teszi: „A fauna elég lényegesen különbözik úgy
a szegedi és általában marosmenti löszökétl, mint a dunántúli tí-

pusos löszökétl. Az elbbiekénél relatíve szegényebb, az utóbbiaké-

nál jóval változatosabb. Az elbbiektl megkülönbözteti a Mastus
reversulis hiánya, viszont a szegediekénél löszre jellemzbb fajokat

tartalmaz : Columella, edentula columella. Vallonra tenuilabris, He-

licella strifita, melyek Nagykrösön gyakorinknak látszanak. Szege-

den azonban ritkák.

A szárazföldi fajok egy része szárazság kedvel, vagy legalább

meleget és szárazságot tr. (Pupilla muscorum, Jaminia tridens,

de különösen Helicella striata.)

A Columella jelenléte viszont inkább nedves és hvös klímára
vallana. A Succine\a oblonga aránylag száraz helyeken is elfordul.

Ma vizek peremén vagy ahhoz közeli nedves helyeken élnek a Zoni-

toides nitidus, Euconulus trochiformis és Limnaea truncatul i. Min-
dent egybevetve a fauna inkább nedves karakter.”

Ezek a megállapítások teljes összhangban vannak a lösznek

elbb említett szerkezeti tulajdonságaival, úgy hogy ezek szerint a

nagykrösi lösz lerakódásának helyi viszonyait tisztázottnak vehet-

jük.

A lösz fölött mindenütt homokot találunk, mégpedig a terület

D-i és DiNy-i részét alkotó sík területen csak néhány dm vastagság-
ban, ellenben az ÉNy—DK irányban húzódó hátakban több méter
vastagságban van. Teljesen csak a laposokból hiányzik a lösz feletti

homok, pl. a várostól északra lev mélyedésben, ahol több helyen
nagy felületen lösz van a felszínen. A terület déli vészén lev sík

terület jellegét is azonban a lösz adja meg, dacára a fölötte lev
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vékony homokrétegnek, részben a felszín sík volta miatt, rés: ben
pedig azért, mert a felszínhez egész közel lev lösz majdnem ugyan-

úgy kifejti vízrekeszt hatását, mintha a felszínen volna. Ezért az

ilyen csak lényegtelen, vékony, homokréteggel borított lapos terü-

letet is lösznek jelöltem a térképen. Meg kellett azonban különböz-

tetni a laposoknak helyenkinti kivastagodását okozó kisebb homok-
felhalmozódásokat azért is, mert ezek felszíni domborulatokat al-

kotnak.

A lösz feletti homok a legsajátságosabh, a vidékre nézve külö-

nösen jellemz képzdmény. Nagyobb szemcséinek legömbölyödött-

sége, valamint a duna-tiszaközi homokbuckák általános ÉNy—DK
irányában való felhalmozódása és változatos felszíni formái miatt
- tehát származását tekintve — futóhomoknak kell tartanunk. Me-
chanikai összetétele azonban olyan, hogy az teljesen kötött jelleget

ad neki. Mint alább látni fogjuk, igen sok benne a finom löszre jel-

lemz szemcsenagyságú porrész, amellyel együtt tetemes, sokszor 20

%-ot megközelít CaCO
:j
tartalma is van. Ezek ers kötöttséget, ösz-

szeállóságot adnak a homoknak, amely mesterséges feltárásokban a

löszökhöz hasonlóan meredek falban áll meg. Különleges mechani-
kai és vegyi összetétele miatt tehát ezt a homokot löszös homoknak
kell neveznünk. Az Alföld eddigi irodalmában csak Scherf E. (12.)

említ hasonló képzdményt, mint „löszhomokot”, de a többi képzd-
ményekhez való viszonyában nem egészen úgy írja le, mint ahogy
azt e környéken találtam. Ez a képzdmény nagy mértékben járul

hozzá a Nagykrös környéki mezgazdaság képéhez. Másutt, ahol

tipikus sovány futóhomok van, a homokterületeken csak szlket és

gyümölcsösöket látunk, itt azonban, kivéve az egészen magas, dom-
bos területeket, a város közelében a homokon mindenütt jól term
szántóföldek vannak.

Külön kell megemlítenünk a laposokon megjelen „szikeseket”.

Ezek sem pontosan körülhatárolható területek. Tulajdonképen a

löszbl álló kötött talajú horpadások legmélyebb részei és fokozato-

san mennek át a löszterület kevésbé mélyedt, el nem szikesedett te-

rületeibe. A magasabb felületekrl ide szivárgott csapadékvízben ol-

dott szénsavas sók itt koncentrálódnak, s ennek a következménye az

hogy a mélyedések talajvizei és vadvizei NaHC0 3-ban és Na,COs
-

ban gazdagok, a CaC0 3 és MgCO.. pedig az itteni löszben fleg annak
felszíne közelében több-kevesebb precipitátum alakjában válik ki.

Ilyen módon a laposok lösze a legmélyebb helyeken többé-kevésbé

fehéres színt nyer és egyes szintekben, többnyire mindig a felszín kö-

zelében egészen mésziszap jelleg lesz.

Ilyen mésziszapos képzdményeket találunk sok helyen a lösz

alatt is, ahol azonban már nem a felszíni, hanem a mélyebb talaj-

vízbl kicsapódott karbonátokkal van dolgunk. Itt a másznék a kon-

centrálódása még ersebb, mint a laposok felszínén és sok helyen

kemény konkréciós réteget alkot.

A mellékelt térképen a fent leírt képzdmények elhelyezkedé-
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sére nézve a következ legfontosabb vonásokat látjuk : A térszín ta-

golódása. mint általában a Duna—Tisza közén, itt is É}Ny—DK-i irá-

nyok szerint történt. Két nagyobb ilyen irányban elhelyezked ho-

mokhátság vonul végig a területen. A várostól északra a Pöczök

—

Tázerd —Bokros és Hosszúhát vonulata, délre pedig a Lencsés—Vi-

lágos, Tormás, Temet-hegy, Kálmán-hegy és Zsíros-hegybl álló

vonulatok. Mindkét vonulat az átlagos felszín fölé többé-kevésbbé

ersen kiemelkedik, s legnagyobb magasságokat érnek el a Kálmán-
és Zsíros-hegy középs és déli részei. Különösen itten a felszín igen

változatos, hullámos. A laposok felé egyes helyeken, pl. a Lencsés-

Világos homokhátba a szurdok felé. meredek lejtvel határolódik el.

Ezt a helyzetet jól mutatja a térkép alatt elhelyezett kisebbik szel-

vény. E nagy homokterületeken kívül apró, de ugyancsak az elbb
említett irányban elhelyezked homokfoltokat látunk. Már említet-

tük, hogy a kimondott mély laposokon kívül a löszterületeket is be-

látja mindenütt vékony homokréteg, de azért azoknak löszteriilet-

jellege megmarad. A lösz- és homokterületeknek a térképen való el-

különítése csak ezzel a megszorítással értend. Ugyanígy tüntettem

fel a szikeseket is, ezeknek a térképen megvont határai is azt fejezik

ki, hogy hol nralkodóan szikes, mésziszapos felszíná a lösz.

Magát a térképet különben helyszíni megfigyelések alapján

készítettem : H a 1 a v á t s G y. (4.) munkájában közölt átnézeti térké-

pen, valamint egy ugyancsak általa kézzel színezett 75.l)(ll)-es térké-

pen az egész terület homoknak van feltüntetve.

Mechanika i összetétel.

A vizsgált löszök apró szemcséi eredeti állapotban ersen össze

vannak tapadva, ezért az anyagot csak a szokásosnál ersebb beavat-

kozással lehetett eredeti szemcséire szétválasztani. A löszöket porcéi

hintáiban kevés vízzel, gumi dugóval dörzsöltem, majd rázógépben
3 óra hosszáig rázattam. Néhány löszös homok olyan ellenálló, apró
konkréciókat tartalmazott, hogy ezeknél csak vegyi kioldással lehe-

tett a szemcséket összeragasztó kalciumkarbonátot eltávolítani. E
célra hígított hideg sósavval és két anyagnál, ahol az összeragasz-

tásban úgy látszik kovasav is szerepel forró sósavval, utána pedig
forró szódaoldattal kezeltem az anyagot. Az így elkészített s vegyi
oldás nélkül kezelt ugyanazon minták mechanikai elemzésének ered-

ményét az alábbi táblázat tünteti fel.

Valamennyi példánál azt látjuk, hogy a legkisebb szemnagyságok
mennyisége csökken, a nagy szemnagyságoké növekszik a különböz
vegyi kioldások után, a % maximum helye és az egész szemnagy-
sággörbe lefutásának jellege azonban ugyanaz maradt, úgy hogy
nem követünk el lényeges hibát, ha valamennyi mintát csak a fenti

mechanikai eljárással készítjük el.

Az iszpoláshoz meghatároztam néhány homok és lösz fajsú-
lyát. A mérést vízben, piknométerrel végeztem. A löszök fajsúlya
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I. Táblázat.

Szemcse
átmér
mm

Nagykröstl ÉK-re,
Vágóhíd melletti homokfejt

Nagykröstl ÉNy.,

vályogvet 1.00 m

0.70 m 1.80 m
Kioldás

nélkül

sósavval

forralva

+ szóda

Kioldás

nélkül

sósavval,

hidegen

Kioldás

nélkül

sósavval

forralva

szóda

<0.02 21.90 23.78 2.89 7.24 22.50 27 35

0.02—0.05 29.05 30.44 6.01 9.13 25.30 28.50

0.05—0.1 17.32 17.35 34.82 34.57 29.20 29.55

0.1—0Ü 13.47 12.40 33.18 31.56 14.80 10.45

> 0.2 18.19 16.09 22.79 17.47 7,52 4.15

99.13 100.06 99.69 99.97 90.32 100.00

Szemcse
átmér
mm.

Sporttelep melletti

feltárás

Nagykröstl ÉNy-
ra, vályogvet

1.20 1.60 m
Kioldás

nélkül

sósavval

hidegen

Kioldás

nélkül

sósavval

hidegen

< 0.02 9.42 16.46 20.19 24.43

0.02—0.05 11.18 12.21 29.24 31.23

0.05—0.1 31.13 31.83 17.66 18.22

0.1—0.2 28.18 24.13 14.91 12.03

> 0.2 20.15 15.34 16.59 14.12

106.00 99.97 98.59 100.02

2.715 és 2.735 között változott, a homoké 2.68 és 2.715 között. Az így
meghatározott fajsúlyok alapján csak az els két lösz kiépítését vé-

geztem, késbb ugyanis Miháltz 1. (7.) arra a megállapításra ju-

tott, hogy a különböz szemnagyságú frakciók fejsúlya nem egyfor-

ma. A legkisebb szemnagyság fajsúlya a legnagyobb, a legnagyobb
szem frakció pedig a legkisebb fajsúlyú. A különbség a két széls-

séges fajsúly között jóval nagyobb, mint a különböz löszök, st,

mint a homok és a lösz fajsúlya között. A különbség magyarázatát
abban leli, hogy a kisebb szemekben a femikus ásványok fokozatosan

nagyobb % -kai szerepelnek. Ezután az iilepítéses eljárásoknál nem
az összfajsúlyt, hanem a frakciók fajsúlyát használtam az esési id
kiszámításánál. Egy 2.73 fajsúlyú lösz frakciónak fajsúlyát s az e-

szerint számított iilepedési idket 21°-os desztillált vízben a követ-

kez táblázat adja.
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II. Táblázat.

szemnagyság

átm. mm
fs.

esési id
10 cm mag.-ból.

0-05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

2.71

2.73

2.74

2.75

3.765

1.780

2.780

42.2"

4'20"

17T7"

in 8'

?h 6'

28n 8'

4 <i 161' 35'

A mechanikai elemzés módszerének helyes megválasztásához

háromféle módszert is kipróbáltam: Atterberg-féle ülepítéses eljá-

rást, pipettás módszert és a Sehöne—Krauss öblítéses metódust. Az
ülepítéses eljárásokhoz az eséi idket S t o k e s képlete alapján számí-

tottam. Mint az esési idk táblázatából kitnik, igen jelents idkü-

lönbség felel meg már 1" hmérsékletváltozásnak is, ezért az üle-

pít hengereket folyton áramló vezetékvízben tartottam, mely állan-

dóan 21°-os hmérséklet volt.

Az iilepítéshez a legkedvezbb koncentráció eldöntése céljából

0.5, 1.0 és 2.0 %-os szuszpenzációkat több napi állás után megvizs-

gáltam, hogy melyiknél látható legkisebb mérték koaguláció. Leg-

elnyösebbnek bizonyult e tekintetben az 1,0 %-os szuszpenzió.

III. Táblázat.

Szemátmér

mm

1. Nagykrös téglagyár

É. 2 m.

CaCOs = 32.9 °/o

Nagykrös, Baracsi-t 2 m
CaCOs = 0 o/o

pipettás módszer

Atterberg

f. készülék-

ben,

deszt. víz-

ben

pipettás módszer

Atterberg

f. készülék-

ben deszt.

vízben.

Deszt.

vízben

0.005 n.

natr.

oxalát-

ban

Deszt.

vízben

0.005 n.

natr.

oxalát-

ban

<0.0005 0.9 3.9 1.2 1.0 1.9 1.3

0.0005—0.001 3.7 6.3 3.3 1.3 2.0 2.5

0.001—0.002 7.0 8.2 6.9 2.9 38 2.9

0.002—0.005 8.5 8.5 9,8 6.8 8.0 6.7

0.005—0.01 9.7 10.0 13.4 9.8 9.2 10.1

0.01—0.02 16.2 13.1 17.4 15.0 13.9 14.1

0.02—0.05 45.5 44.6 42.8 36.7 35.4 34.9

0.05—0.1 4,2 3.7 1 10.6 10.3 )

0.1—0.2
0.2—0.5 1

1-6
1

l -2
5.2

!
16.2

j
15.5

27.2

99.9 99.5 100.0 100.3 100.0 100.0
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Két anyagot, egy karbonátdús és egy karbonátmentes löszt

összehasonlítás végett Atterberg-féle hengerben tiszta vízben s pipet-

tás módszerrel ugyancsak tiszta vízben, valamint 0.005 normál nat-

riumoxalátban, illetleg 0.1 normál ammén i umh i d roxidban vizs-

gáltam.

Mint a táblázat adataiból kitnik, az Atterberg-féle iszapoló

hengerben és a pipeuas módszerrel elkülönített szemnagyságok
menyisége között nincs lényegbevágó különbség, ezért a további ana-

líziseket a 0.02-nél kisebb szemekre pipetta-módszerrel, desztillált

vízben, a 0.02 és 0.5 mm közötti szemcsék elkülönítését pedig Scliöne-

Krauss-féle, folyadékok áramlásán alapuló készülékkel végeztem.

Az egyes képzdmények mechanikai összetételük szerint követ-

kezképen jellemezhetk

:

Lösz alatti homokok.

Minden feltárásban jellemz tulajdonságuk, hogy szemcséik

nagyrészt legömbölyödöttek, különállók, mert finomabb szemcséj
rész, mely kötanyagként szerepelhetne, nem igen van bennük. Me-
chanikai elemzésük azt tanúsítja, hogy nagy mértékben osztályozot-

tak, a homok uralkodó mennyisége (80—90 % -a) a 0.1 és 0.5 mm
szemnagyság-határok közé esik. Az ennél finomabb, illetve az ennél

durvább részek már csak jelentéktelen mennyiségitek. Mechanikai
összetételük, valamint legömbölyödöttségiik azt mutatja, hogy jelleg-

zetes futóhomokok.

Az összehasonlítás megkönnyítése végett az iszapolások ered-

ményeit feltüntet táblázatokban és grafikonokban az összes képzd-
mények adatait együtt tüntettem fel.

Lösz feletti homokok.

Rendkívül változatos képzdmények ezek a különböz szem-

nagyságú homokok, amelyekben a löszre jellemz frakciókból is je-

lentékeny mennyiség van. Szemnagyság tekintetében ersen osztá-

lyozott a téglagyár fels homokja, 0.1—0.2 mm-re es, ersen kiugró

maximummal. Ez alatt már valamivel kisebb szem homok van, 0.05

és 0.1 mm közé es uralkodó mennyiséggel', de a finomabb részekbl
is itt már lényegesen több van. Következ fokozatot láthatjuk a

Nagykröstl északnyugatra lev vályogvet gödrök homokjánál,

ahol, bár a maximum ugyanerre a szemnagyságra esik, de sokkal

kevésbbé uralkodó a mennyisége, s a löszös frakcióknak mind na-

gyobi) szerep jut A várostól északkeletre fekv vágóhíd melletti ho-

mokgödör homokjában a löszre jellemz 0.02 - 0.05 mm-es szemnagy-

ság már uralkodó szerephez jut.

Látjuk tehát, hogy ez a képzdmény nem egységes mechanikai

összetétel, tulajdonképpen úgy fogható fel, mint a homok és a lösz

helyenként változó arányú keveréke. •
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Löszök.

Összetételük a többi képzdményektl eltérleg egységes jelle-

g. Kivétel nélkül minden vizsgált lösznél a szemcsék uralkodó meny

-

nyisége a 0.02- 0.05 mm-es frakcióba esik, mint a más vidékekrl
származó löszelemzések nél is. (14.) Különbség a vizsgált löszök kö-

zött csak az osztályozottság tekintetében van s e szempontból egész

sorozatot állíthatunk fel. Legersebben osztályozott a téglagyár árka

északi partjának lösze (2 m mélységbl), amelynek 45.5 % -a, tehát

majdnem a fele ebbe a frakcióba esik. Szárazföldi és vizi faunát tar-

talmazó löszök között nem találtam mechanikai összetétel tekinteté-

ben lényegbevágó különbséget. Az egyedüli megkülönböztet tulaj-

donsága a vízi lösznek az, hogy valamivel nagyobb százalékot tar-

talmaz a kisebb frakciókból.

Szikesek.

•Mint a földtani leírásnál láttuk, az ú. n. szikesek, tehát a lapo-

sok mésziszapos képzdményei a löszök felszínén keletkeztek úgy,
hogy azokban több-kevesebb kalcium- és magnéziumkarbonát vált ki

az idszakos vízállásokból, mint oldatokból. Ez a körülmény magya-
rázza meg e képzdmények mechanikai összetételét is. Az alsófüzesi

1.00 m mélységbl vett minta öszetételében még a löszös jelleg ural-

IV. Táblázat.

Lösz alatti homokok Lösz feletti (löszös) homokok

Tégla- Sport-
Zsíros

Tégla- Tégla- Négy- Nagy-

gyár telep gyár gyár krös krös
D. 4.6 m. 3.2 m. 3.8 m. D0.4m. D 1.0 m. ÉK.0,7m. ÉNYl.Om.

CaCCh 0 o/0 0 o/o 0.7 o/o 19.3 o/o 24.15 0/0 21.76 0/0 25.69 0/0

szemcse átmér
pipettás módszerrel pipettás módsz. Schne-Kraussm.

mm.

< 0.0005 — 0.86 1.30 0.07 0.10

0.0005—0.001 — 0.70 1.09 0.18 1.20
i i

0.001—0.002 6.11 0.43 1.14 0.54 2.60
18.19

;
7.52

0.002—0.005 0.27 0.32 1.59 0.93 2.90
(

0.005—0.01 0.52 0.53 1.59 1.43 4.00
) )

0 01—0.02 0.93 0.64 2.80 2.87 6.50

Schne-Krauss módszerrel

0.02—0.05 1.72 4.68 7.34 6.84 12.60 13.47 14.80

0.05—0.1 5.06 10.02 17.35 17.68 30.85 17.32 29.20

0.1—0.2 48.50 36.00 28.23 47.75 27.50 29.05 25.30

0.2—0.5 41.30 43.63 36.85 21.70 11.65 21.90 22.50

> 0.5 1.26 2.19 0.66 — — — —

99.67 100.00 100.00 99.99 99.90 99.93 99.97
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IV. Táblázat folytatása.

Löszök.

Tégla-

gyár

2.0 m.

Baracsi

út

2.0 m.

Tégla-

gyár

D. 2.2 m.

Tégla-

gyár

D. 2.8 m.

Tégla-

gyár

D. 1.8 ni.

Zsíros

h.

1.8 m.

Maros

11.

1.5 m.

ÉNY
vályoQvel

1.2 m.

CaCO 32.9 o/o Oo/o 29.42 o/o 24.72 o/o 26.8 o/o 29.90/0 30.3 0/0 27.5 0/0

szemcse átmér
Pipettás módszerrel.

mm.

< 0.0005 0.90 1.00 0.10 0.32 0.20 0.80 1.30 1.10

0.0005- -0.001 3.70 1.30 0.90 1.70 1.00 1.60 2.60 1.50

0.001—0.002 7.00 2.90 1.90 3.20 2.80 4.30 4.50 3.40

0.002—0.005 8.50 6.80 3.80 5.10 4.40 7.20 5.50 7.20

0.005—0.01 9.70 9.80 5.00 7.60 7.00 7.80 8.50 9.00

0.01—0.02 10.20 15.00 16.30 11.90 13.70 19.99 19.20 17.10

Schne—Krauss módszerrel.

0.02—0 05 45.50 36.70 42.10 35.60 33.20 34.00 30.20 46.20

0.05 0 1 4.20 10.60 15.40 25.50 25.50 16.25 20.05 8.10

0.1—0.2
1 1.60 l 16.20

11.40 6.90 9.40 4.40 5.00 4.00

> 0.2
1 I 3.10 2.60 2.80 3.75 3.15 2.00

99.90 100.30 100.00 100.42 100.00 100.09 100.80 99.90

Szikesek.

Alsójárás Alsófüzes

mésziszap mésziszapos mésziszap mésziszapos

0.60 m. lösz 1.20 m. 0.50 m lösz 1.60 m.

CaC03 47.9 °/o 27.8 0/0 59.8 °/o 33.0 0/0

szemcse átmér
Pipettás módszerrel.

mm.

< 0.0005 0.60 0.45 0.40 0.30

0.0005—0.001 2.50 1.25 2.00 1.80

0.001—0.002 8.10 1.60 5.60 3.20

0.002—0.005 8.50 7.75 890 6.00

0.005—0.01 10.50 9.95 17.20 7.10

0.01—0.02 16.80 19.00 15.50 12.00

Schne—Krauss módszerrel.

0.02—0.05 23.60 29.60 14.51
”**

35.10

0.05—0.1 20.70 27.40 13.55 19.50

0 1—0.2 5.97 2.20 11.48 11.00

> 0.2 2.73 0.80 10.65 3.12

100.00 100.00 99.66 100.02

kodik, amennyiben elég ersen kiugró 0.02 és 0.05 mm közötti maxi-

muma van, csupán a kis szemnagyságok mennyisége emelkedett a
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karbonátkiválás következtében. Másik két anyagnál, az Alsójáráson
1.20 m-rl vett lösznél és 0.60 m-rl vett mésziszapnál a görbe még
jobban ellaposodik a kis szemnagyságok mennyisége miatt, míg vé-

gül az Alsófüzesrl 0.5 m mélységbl való, már kimondottan mész-
iszapnak nevezhet, majdnem tiszta fehér anyagnál az igen gyengén
jelentkez maximum is kisebb frakciókra tolódott el.

A téglagyárnál leltárt képzdmények szelvénye.

Mivel a fentiekben tárgyalt három legfontosabb képzdmény :

lösz feletti homok, lösz, lösz alatti homok, közvetlenül egymás alatt

tanulmányozható a téglagyári feltárásban, az itteni összes, már sza-

bad szemmel eltérnek látszó rétegekbl készítettem mechanikai
elemzést, hogy e képzdmények közötti különbségeket és azok egy-
másba való átmenetét egy képben összefoglalva ábrázolhassam. A
vizsgálatok eredményét az alábbi táblázatban és a túloldali ábrában
láthatjuk összefoglalva.

V. Táblázat.

lösz lelem Löszös Jellegze- Jellegze- Vizi Löszös Lösz alatti

homok homok tes lösz tes lösz lösz homok homok
0.80 m. 1.80 m. 2.20 m. 2.60 m. 2.90 m. 3.20 m. 4.00 m.

CaCOi OÍO05 24 15o/o
|

26.8 0
/q 29.4 m. 24.72 o/o 16.95 o/o —

szemcse átmér
mm.

pipettás módszerrel

< 0.0005 0.07 0.10 0.20 0.10 0.32 0 20 —
0.0005—0.001 0.18 1.20 1.00 0.90 1.70 0.82 —
0.001—0.002 0.54 2.60 2.80 1.90 3.20 1.32 O.il

0.002—0.005 0.93 2.90 4.40 3.80 3.10 2.70 0.27

0.005—0.91 1.43 4.00 7.00 5.00 7.60 7 40 0.52

0.01—0.02 2.87 6.50 13.70 16.30 11.90 10.70 0.93

Schne—Krauss módszerrel

0.02—0.05 6.84 12.60 33.20 42.10 35.60 31.65 1.72

0.05—0.1 17.68 30.85 25.50 15.40 , 25.50 34.00 5.06

0.1—0.2 47.75 27.50 9.40 11.40 6.90 7.90 48.50

0.2—0.5 21.70 11.65 2.80 3.10 2.60 3.34 41.30

> 0.5 — — — — 1.26

99.99 99.90 100.00 100.00 99.98 100.42 99.67

Az ábra baloldalán a képzdmények mérethelyes szelvénye van
jobb oldalon pedig ugyanezek mechanikai elemzését feltüntet grafi-

konok oszlopos ábrázolásban. A mechanikai elemzésbl kihagytam a

homok felszíni, hnmnszosodott részét, mivel a hnmuszosodás a me-
chanikai összetételt megváltoztatja. Ha az egyes képzdmények gra-

fikonjain végigtekintünk, azt láthatjuk, hogy azok legjellemzbb vo-
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l.

ábra.
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nása : a különböz nagyságú szemcsék uralkodó mennyiségét muta-
tó kiugró legmagasabb oszlopok helye a szelvényen végighaladva
folyton változik. Ez a maximum a felszíni löszös homoknál 0.1 és 0.2

mm között van, az alatta lév, még ersebben löszös homoknál már
0.05 és 0.1 mm közé tolódott el, még lejjebb a már lösznek vehet
rétegnél 0.02—0.05 mm között találjuk az uralkodó mennyiséget. Az
ez alatti lösz a legtipikusabb, mert a löszre jellemz szemnagyság-
maximum itt uralkodik legjobban. A (50 cm-mel lejjebb vett anyag-
ban, amelyben már viziesigák az uralkodók, a maximum még mindég
erre a szemnagyságra esik, de annak kiemelked volta már veszít a

többi frakciók javára. Még lentebb a maximum most már a homokos
frakciók felé tolódik el (0.05—0.01 rnm-ne), végül a legalsó tiszta

homokrétegben ez az eltolódás tovább haladva és mennyiségben meg-
növekedve már 0.1—0.2 mm közé esik, akárcsak a felszíni homoknál.

A különbözségeket az ábra közepén lev rajz tünteti fel leg-

hívebben, amelyben az egyes jellemz szemnagyságoknak az egész

szelvényben mennyiség szerint való változása van feltüntetve. A leg-

kisebb szemnagyságokat ábrázoló vonalak a felszíni (löszös) homok-
tól kezddleg a középs löszig folyton emelkednek, innen lefelé

csökkennek, s az alsó homokban minimumukat érik el. A legnagyobb
szemnagyságoknál ez fordítva van. A löszüknél a legjellemzbb 0.02

és 0.05 mm közötti frakció maximumát a lösz közepérl vett mintában
éri el, míg a homok és lösz közötti átmenetet képvisel két réteg

uralkodó 0.05 és 0.1 mm közötti szemnagysága a két rétegnek megfe-

lelen két maximumot mutat. Ugyanebben a rajzban van feltüntetve

az egyes képzdmények CaC0 3
mennyiségének a változása is, ami

szintén nagyon jellemz. A fels homoknál közepes mennyiséggel
kezddik, innen folyton emelkedik a legjellegzetesebb löszrétegig, a-

honnan azután lefelé ismét csökken s a lösz alatti homokban már
nyomokban sincs. A karbonát tartalom tehát, azt mondhatjuk, hogy
a kis szemnagyságok mennyiségével változik arányosan s ezt termé-

szetesnek kell tartanunk, mert a mikroszkópos vizsgálatnál is azt

látjuk, hogy a kaiéit szemcsék legnagyobb részt igen kis méretek
az egyéb, különösen kvarc szemekhez képest. Más vizsgálatok is (7,

!)) kimutatták, hogy a karbonáttartalom a kis szemnagyságoktól a

nagyobbak felé csökken a törmelékes üledékeknél.

Ásványos összetétel.

A bevezet vizsgálat fajsúly szerinti elválasztás volt. A szem-

csék összetapadásának meggátlására a 0.02 mm-nél kisebb részt el-
zleg kiiszapoltam az anyagból. Az elválasztás acetiléntetrabromid-

dal, bromoformmal s az utóbbinak benzollal hígított, csökken faj-

súlyú keverékével, 3000—3500/min fordulatszámú centrifugával tör-

tént. A különböz fajsúlyú ásványok % -os mennyiségét az alábbi

táblázat tünteti fel.
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VI. Táblázat.

fajsúly
lösz feletti

lösz
lösz alatti uralkodó

homok homok ásványok

> 3.00 2.82 5.17 4.06
Gránát, amfibol, piroxén,

zirkon, rutil, érc

3.00—2.90 0.41 1.36 0.51 Dolomit

2.90—2.785 5.38 20.41 0.44 Muskovit, klorit

2.785—2.69 1.57 7.06 0.24 Kalcit, földpát

< 2.69 90.00 66.00 94.50 Kvarc, földpát

100.18 100.00 99.75

Mikroszkópiái vizsgálathoz a kanadabalzsamon kívül vizet,

cédrusolajat, Thoulet-olda.tot, bromoformot és jódmetilént alkal-

maztam fénytörés meghatározásra beágyazó anyagokul.

Párhuzamosan vizsgáltam a löszt, lösz feletti és alatti homo-
kot. Pontos kvantitatív vizsgálatot nem végeztem, az egyes ásvá-

nyok mennyiségi viszonyait csak hozzávetlegesen adom meg A leg-

kisebb szemnagyságoknak az ásványtani vizsgálatból való kirekesz-

tése ugyanis megváltoztatja az egyes ásványok mennyiségi viszo-

nyait. Többen kimutatták (11.), hogy a törmelékes üledékekben a na-

gyobb fajsúlyú ásványok viszonylagos mennyisége a szemnagyság
csökkenésével növekszik. Ez az oka annak is, hogy a fajsúly szerinti

elválasztás csoportjai nem teljesen arányosak a vegyi elemzés ada-

taival. F törekvésem valamennyi ásvány meghatározása, s a leírás-

nál inkább a jellegzetességeket, mint az általános tulajdonságokat
adom. A leírás rendje az egyes fajsúly szerinti frakciók ásványai-

nak mennyiségi sorrendben való ismertetése.

A 3.00-nál nagyobb fajsúlyú frakció ásványai.

Nem nagy tömeg, de igen nagy változatosságé ásványcsoport
ez. Ide koncentrálódnak: Gránát, amfibol, piroxen, érc és biotit.

Gránát. E csoportnak csaknem a felét adja, a kissé legömbölyö-
dött, nagyobb szemek rn< llett apró, éles szilánkok is vannak, törede

zett felülettel. Nagyjában izometrikusak. Némelyiken eredeti kris-

tályfelületek is láthatók, st egy majdnem teljesen ép rombdodeka-
éder kristályt is találtam. Kagylós törés jól látható rajtuk, üdék,

színtelenek, vagy gyengén ibolyás rózsaszínek. Zárványban különö-

sen a lösz gránátjai dúsak. Ezek fleg ércek, de zirkon és igen szép

rutil kristálykák sem ritkák.

Amfibol. E csoportban a gránát után a leggyakoribb. Zömök,
oszlopos alakú csaknem valamennyi. Betetz lapot egy-két kivéte-

les esetben láttam, különben legömbölyödött. A (110) szferinti hasadás
igen jól látszik. Nagy része zöld, de barna amfibol is van. Üde, kü-
lönösen a lösz alatti homok amfibol ja. Pleochroizmusa ers, elsötéte-

dése 15° körül van. Gyakran elváltozott, különösen a lösz amfibolja
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kloritosodott, a homok nagy amfiboljai inkább limonitosak. Zárvány-
ként magneíitet tartalmaznak.

Hipersetén. Nagy mennyiség, különösen a löszben. A csoport-

nak kb. hatodrészét alkotja. A nagy, megnyúlt, kissé legömbölyödött
szemeken hasadási vonalak s haránt elválások láthatók. Opák zárvá-

nyok gyakoriak benne. Nem ritka a limonitosodott hipersztén.

Augit. Nem olyan nagy mennyiség mint az elbbi, de elég

gyakori. A nagy szemek végükön legömbölyödöttek, olykor meg-
nyúltak. Világoszöld szín, kevés opák zárványt tartalmaz.

Magnetit. Löszben kb. annyi, mint az amfibol. homokban ke-

vesebb. Aprbb-nagyobb, sokszög, ritkán legömbölyödött szemcsék-

ben észlelhet. Csak a löszben van szórványosan limonittal bevonva.

Lhnonit. Nem nagy mennyiség, de elfordul önállóan, sza-

bálytalan szemcsékben és halmazokban is, fképen a löszben. Ezeken
kívül azonban igen gyakori a limonit mindenütt, mint vékony bevo-

nat az egyes ásványszemek körül, a löszben pedig mint egyes foltok-

ban elhelyezked, különböz szemcséket összeragasztó, finoman el-

szórt amorf anyag is szerepel. Ez a finoman eloszlott limonit adja

fképen a lösz jellegzetes sárga színét.

Rut'd. Ersebben legömbölyödött, zömök és hosszú, tszer idi-

ornorf oszlopokban. Egy igen szép térdalakú iker is elfordult. Vörö-
ses-barnássárga szín. Ersen pleochroós.

Zirkon. Mind a löszben, mind pedig a homokban elfordul,

saját alakú, elég jó kristálykákban, melyek csak kissé legömbölyö-
döttek. Zónás kiképzdés is van. Általában színtelen, de sárga és

rózsaszín is elfordul. Igen változatos zárványokkal telt. Leggya-
koribb a gáz- és folyadékzárvány, negatív kristályt is találtam. Egy
kristályban a zárvány ismét egy másik kristályt tartalmazott.

Biotit. Nem nagy számmal ugyan, de mind a három mintában
található. A lemezek levelessége és szétrostozódása is észlelhet. A
színük sárgászöld, vagy zöldesbarna. Zárványai: magnetit és rutil.

Tunnalin. Kis számban fordul el idiomorf kristályokban,

melyeknek néha a hemimorfiája is látszik. Színe barna. Ersen pleo-

chroos. Zárványként némelyikben csak egy két opák szemcsét lát-

tam, a másik viszont hosszanti sávban srn volt opák zárvánnyal

megtömve.

Disztén. A ftengely irányában megnyúlt oszlopok, szabályta-

lan végzdéssel, de láthatók zömök szemcsék is. Színtelen. Optikai

tengelyszöge igen nagy. Elsötétedése 30°-os. Fénytörését Thoulet-

oldattal 1.71-nek határoztam. Néhány szem opák zárványt tartalmaz.

Apátit. Vagy egészen gömböly szemcsékben, vagy terminális

lapok nélküli oszlopokban jelenik meg. Fénytörése kb. mint a széndi-

szulfidé (1.63). Egyesek gyengén pleochroosak. A ftengellyel pár-

huzamos sávban igen apró, sr. opák zárványok vannak.

Sztcmrolit. A löszben ritka, a homokban valamivel több van.
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Szabálytalan, töredezett szél szemcsékben jelenik meg. A lösz feletti

homokban gyengén legömbölyödött. Színe sárga, a rendes pleóchro-

izmussal. Fénytörése, mint a jcdmetiléné, kb. 1.74. Néhány opák zár-

ványon kívül kvarc, rutil, turmalin kristályokat láttam benne.

Titanit. Csak egy-két izometrikus, vagy kissé megnyúlt sze-

mecske van. Eléggé legömbölyödött, különösen a homokban. Sárga

szín.

Szilimanit. Mind a löszben, mind pedig a homokban találtam

egy-egy szillimanit kristályhalmazt, melyet hosszú kristálykák

alkottak. Színtelen, csak nagyon halványan zöldes árnyalatú. A
prizmaélhez mért elsötétedés 90"-os. Ivet 1störése ers. A kristálykák

zárványai az ércen kívül rutil és üveg.

3.00—2.90 fajsúlyú frakció ásványai.

Mivel a lösz és lösz feletti homok vegyi elemzésében sok a

magnéziumoxid az aránylag kevés Fc 20 3
mellett, ezert valószínnek

látszott, hogy a magnézium egy része karbonát alakjában van jelen.

A dolomitot ezzel a frakcióval akartam elválasztani a kalcittól. Ez

sikerült is, de az elz frakció nagyobb fajsúlyú ásványaiból is sok

került ide. Különösen sok biot it van itt, de egy-két szemcse amfibólt,

piroxént, gránátot és egy-egy rutil kristályt és zirkont is találtam.

Lösz alatti homokban csak ezek szerepelnek, tekintve, hogy abban

a karbonátok teljesen hiányoznak.

A dolomitnak a kalcittól való pontos megkülönböztetésé cél-

jából az ezüstk romátos mikrokémiai reakciót használtam. A dolo-

mit egy része barnás veres szín ankeritlé változott. Csak kissé le-

gömbölyödött, néha igen szép, romboéder átmetszett! kristályokat

alkot.

2.9—2.785 fajsúlyú csoport ásványai.

M uszkovit. A löszben egy néhány egyéb ásvány kivételével

csupa muszkovitból áll ez a frakció, de minden egyes fajsúly szerint

elválasztott csoportban ráakadtam. Nagy felületük és leveles voltuk

miatt könnyen tapadnak a folyadékhoz, ezzel magyarázható' az a

tény, hogy fajsúlyúk szerint nem lehet pontosan elválasztani. Meny-
nyiségük azonban így is nagyon jellemz az egyes képzdményekre.
A lösz alatti homokban igen kevés van (0.44 %), mivel ez majdnem
kizárólag nagy szemcsékbl álló jellegzetes futohoinok, a lösz feletti

löszös homokban már sokkal több (5.17 %). A löszben feltnen sok

a csillám ('20.41 %). vékony csillogó pikkelyekben, egynéhánynak
tengelyszögét 69"-nak mértem. A lemezkéken karcolások és nyomás-
ra keletkezett mélyedések, egyiknél-másiknál sugárirányban men
vonalnyalábok láthatók. A szemcsék kevés, magnetitzá rványt tar-

talmaznak, de néhányban finom rutiltücskét és zirkont is láttam.
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Klorit. Fként amfibolok, piroxenek elváltozásaként gyakori,
de egy két eredeti kloritlapocskát is találtam. Barnászöld szín,
fénytörése 1.58—1.5!). Kettstörése alacsony. Pleochroizmusa a ren-

des.

2.785—2.69 fajsúlyú ásványcsoport.

Ez a frakció a lösznél és a löszfeletti homoknál nagyobbrészt
kalcitból és kisebb részben földpátból áll, amit a fentebb leírt mik-

rokémiai reakció is megersít. A lösz alatti homok ezen frakciója lé-

nyegesen kevesebb, mint az elbbi ketté, s csak földpát alkotja.

A nagyobb kalcitszemcsék rendesen szabálytalanok, csekély le-

gömbölyödéssel. Ritkán romboéderes hasadási lapok és ikersávozott-

ság látható. Néha folyadékzárványt tartalmaznak. A löszben a kai-

éit tömegének csak kisebb része az elbb leírt kristályos kalcit, na-

gyobb része finom precipitátum.

A kalcitnak a lösz szerkezetében való fontos szerepe annak tel-

jes anyagából készített vékonycsiszolatán figyelhet meg. A külön-

böz nagyságú ásványszemcsék között a kalcit igen nagy mennyi-

ség, apró, fként 0.002—0.005 mm-cs szemekben elosztva, vagy ki-

sebb-nagyobb halmazokban fordul el. Ez a halmazképzdés nagyobb
mértékben van meg a vizi, mint az uralkodólag szárazföldi faunát

tartalmazó löszben.

2.69 ni kisebb fajsúlyú frakció ásványai.

Ez a tömegre legnagyobb frakció kvarcból és földpátból áll.

A kvarc szemcsék az összes ásványok közül a legnagyobb mé-
retek és igen változatos alakúak. Nagy részük szabálytalan, szög-

letes, legfeljebb egyik oldalon legömbölyödött, ami fképen a homok
kvarcára jellemz. A szemcsék nagy része színtelen, ami a sósavval

való kezelés után tnik ki, mivel majdnem minden szemcsét többé-

kevésbé sárgásbarna vashidroxidbevonat kérgez. Egy-két halvány-

sárga, ibolya és átlátszatlan szürke szín szemet is találtam. Egyik-
másik szem hullámos elsötétedés. Majdnem mindegyik kvarckris-

tály tartalmaz ércszemecskéket, melyek néhol körkörösen helyezked-

nek el. Egy-két nagy kristály szinte tömve volt meglehetsen nagy,
turmalin, zirkon, rutil kristályokkal. Gyakori a folyadék és gázzár-

vány.

Plagioklász. Aránylag nagy szemcséin, tábláin lekopottság

egyáltalán nem, vagy alig látszik. Gyakran ikersávos, némelyik zó-

nás. Leggyakoribb az álhit iker. Kioltásuk a (010) lapon 29" körül

van. A szemcséknek kis része üde, nagyobb része elváltozó. Minde-
gyik bven tartalmaz opák zárványt. Néhány földpátszemecskét ta-

láltam a 2.78—2.69 fajsúlyú frakcióban is, ezek igen nagy opák kris-

tálykákkal voltak srn tele, valószínleg ez okozza, hogy idekerül-

tek. Gyakoriak a kvarc és zirkon zárványok is.
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Ortoklász. Sokkal kisebb mennyiség, mint az elbbi. Szabály-

talan szemcsék, a bázis és oszlop szerinti hasadási vonalakkal. Gya-

koriak a karlsbadi ikrek.

Mikróklin. Kevés, de nagy szemcsékben fordulóid. Jellegzetes

ikerrácsos szerkezetérl azonnal felismerhet.

A mikroszkópos vizsgálatnál az egyes ásványok relatív raeny-

nyiségét csak hozzávetlegesen határoztam meg, csak a fajsúh sze-

rinti elválasztás frakciói adnak errl némi felvilágosítást. Ilyen mó-

don hozzávetlegesen az egyes képzdmények ásványos összetételét

is összehasonlíthatják. 3.00-nál nagyobb fajsúlyú ásványok csoport-

jából legtöbb van a löszben, kevesebb a lösz alatti, legkevesebb a lösz

fölötti homokban. Más megállapítások szerint (11.) nagyobb %-ot

kellene itt kapnom, mint a lösz alatti homoknál, azonban, mint már
említettem, nem a teljes anyag használtatott fel fajsúly szerinti el-

választásra és ez a viszonyokat megváltoztatta. Hasonló az eset a

3.00—2.Í) fajsúlyú frakcióknál is, legtöbb van a löszbl és majdnem
egyenl mennyiség a két homokból. Mivel ez a frakció fleg dolo-

mitból áll, a teljesen karbonátmentes alsó homokban való jelenléte

csak úgy magyarázható meg, hogy elváltozottság miatt a nehezebb

ásványokból került ide egy rósz. (L. az ásványok leírásánál.) Igen

jellemz a csillámok mennyisége a 2.9—2.785 frakcióban. Igen nagy
mennyiség van belle a löszben, jóval kevesebb a lösz fölötti, s alig

valamennyi a lösz alatti homokban. Ennek az a magyarázata, hogy
a futóhomokból a szél a nagy felület csillámpikkelyeket kifújta,

a többi finom szemcsével rendelkez löszös homokban pedig már több

maradhatott meg, s természetesen legtöbb a löszben. Logikus a vi-

szonylagos mennyisége az uralkodólag kalcitból álló következ frak-

ciónak, a löszben több mint 7 % , a löszös homokban 1.5 %, a lösz

alatti homokban pedig csak 0.24% van. Ez utóbbiban azonban kaiéit

egyáltalában nincs, ez a csekély mennyiség is majdnem kizárólag

plagioklász. Épen ilyen jól érthet a legkönnyebb ásványcsoport
(kvarc, földpát) mennyiségi eloszlása is. A legnagyobb mennyiség
nehéz ásványt és karbonátot tartalmazó lösznél ez a frakció csak 66

%, a löszös homoknál 90 %, lösz alatti homoknál 94 %.

Vegy 1 összetétel.

Ugyanabból a három jellemz felszíni képzdménybl, amely-
bl az ásványtani vizsgálat is történt, készítettem vegyi elemzést.

Mivel utóbbi idben felmerült annak a gondolata, hogy a löszös kép-
zdmények karbonáttartalmának uralkodó mennyisége utólagos és

mivel pl. V e n d 1 A. (14.) a karbonátokat az elemzési adatokból
kivonja az összehasonlítás lehetvé tétele végett én is megadom az

ilymódon átszámított értékeket az eredeti kémiai összetétel mellett.

Kiszámítottam továbbá az Osann—Niggli-féle értékeket is.

A háromféle képzdmény vegyi összetételét összehasonlítva, az
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ásványtani összetételhez hasonló képet nyerünk. A femikus ásványok
nagyobb mennyisége miatt MgO és CaO legtöbb a löszben, legkeve-

sebb a lösz alatti homokban. A SiCL-re nézve az elbbinek a fordí-

tottja áll. Sajátságos kivételt látunk a Fe 20 ;
esetében. Ez t. i. a leg-

kisebb mennyiség femikus ásványt tartalmazó lösz alatti homok
bán a legtöbb, ez azonban megérthet abból a körülménybl, hogy
a lösz alatti homok állandóan, vagy nagyrészt víz alatt állván, szem-

eséi ers limonit békérgezéssel vonattak be, amit sötétsárga színérl

már szabad szemmel is feltnik. A MgO és CaO mennyiségének vi-

szonyában feltn az, hogy a MgO mennyisége aránylag nagy. En-
nek oka a nagy mennyiségben jelenlév dolomit. Még ennél is na-

gyobb mennyiség MgO-t talált berke S. (5.) és Mihál tz 1. (7.)

a duna-tiszaközi mésziszapokban. A karbonátokban lev nagy meny
nyiség magnézium amellett bizonyít, hogy a duna-tiszaközi futó-

homokterületek anyaga valóban nyugat fell került ide, a sok dolo-

mit a Középhegység mezozoikus üledékeibl származik. A C0 2
meny-

nyisége szintén a löszben a legnagyobb, kisebb a löszös homokban,
semmi sincs belle az alsó homokban, amint azt a karbonát tarta-

lomra vonatkozólag már másutt is felemlítettem.

Úgy az ásványos, mint a vegyi összetétel tekintetében a Nagy-
krös környéki löszök nagyon hasonlók a részletesen tanulmányo-
zott Budapest-környéki löszökhöz. A fkülönbség közöttük az, hogy
a nagykrösiben a kovasav nagyobb, a vas kisebb mennyiség. A
budapestkörnyéki löszökben a femikus ásványok nagyobb mennyi-
ségét magyarázza a fiatalharmadkori erutívumok közelléte, ame-
lyeknek az anyaga Ven dl A. (14.) szerint is befolyással van az

ottani löszök összetételére. De a szél által nagy távolságra való
szállítás is csökkenthétté a femikus ásványok mennyiségét, tekint-

ve, hogy több megállapítás szerint (1.) az alföldi és általában a

csonkamagyarországi löszök anyaga nyugat, illetve északnyugat
felöl jöv szelek útján száll ítódott.

###

Das untersuchte Gebiet liegt in dér Mitte des Sandgebietes
zwischen dér Donau und Tisza in dér ungarischen Tiefebee. Dort-

selbst befinden sich folgende Oberf lacbenablagerungen :

1 ) Ehemiger Flugsand, durcb Löss bedeckt, von nahezu gleicb-

förmiger Korngrsse.

2) Löss, 1—2.5 m machtig, kalkreicb, mit charakteristischer

Kornvertei lung in den oberen Schiehten hauptsáchlicb Landes-, in

(len unteren Schiehten zahlreiche Süsswassermollusken entbaltend.

3 ) Flugsand, iiber Löss lagernd, mit einem hben Gehalt an
feinem Lössmaterial, von NW nach SO durch das Forschungsge-
biet streichende Rücken bildend.
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An den tieferen Stellen dér Lössablagerungen hat eme An-
reicherung von Kalzium- bzw. Magnesiumkarbonat stattgefunden,

welche dureh das Nieöerschlagswasser aus dem Matériái dér be-

nachbarten hóhérén Lagen ausgewasehen worden sind, so, dass

sieti am Oberflache dér Gelándemulden Ablagerungem aus weiss-

farbigem Kalkschluff, wáhrend unter dem Löss, in dér Hhe des

Grundwasserspiegels konkretionsreiche Ealkschlamme gehildet

habén.

Die mineralogische und ehemisehe Untersuchung erwies,

dass sowohl dér Löss, wie auch dér Sand aus dem Westen stammt.
Dér untersuchte Löss weist grosse Áhnlichkeiten mit dem Löss dér

Umgebung von Budapest auf, wovon es sieh jedocli einigermassen

dureh den geringeren Gehalt an Schwermineralen unterscheidet.
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TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHE1TEN

DR. SCHM1DT SÁNDOR BÁNYAFÖTANÁCSOS MEGNYITÓ BESZÉDE A
MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 1938. ÁPR.HÓ 10-ÉN ESZTERGOMBAN

MEGTARTOTT VÁNDORGYLÉSÉN.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim !

A Magyarhoni Földtani Társulat igen tisztelt Elnöksége meg-

hízott azzal, hogy készítsem el mai vándorgylésünknek lehetségét

Szent István királyunk szülvárosában. A legnagyobb örömmel vál-

laltam a megtisztel megbízatást annál is inkább, mert 36 év eltt tar-

totta a Társulat utolsó ilyen vándorgylést s így rendkívüli örömet

jelentene mindnyájunknak, ha e szent István i óv lenne elhatározó arra

nézve is, hogy ezentúl a vándorgyléseket évenként megtartva, vidéki

városainknak nemcsak kultúráját, lakosságát, épületeit és szociális be-

rendezéseit ismernk meg, hanem megismerkednénk e városok mély-

ségeivel, sok minden elhatározást dönten befolyásoló földtani szerke-

zetével is.

Hséges munkatársammal : Gácsér János bányaigazgató úrral a

megtisztel feladatot el is intéztem a vendéglátó fgymnázium igen

tisztelt igazgatójának, Dr. Balogh Albin ftisztelend urnák, az eucha-

risztikus ünnepségeket elkészít bizottság elnökének szíves és fárad-

hatatlan támogatásával.

Hátra van még az a kedves és megtisztel kötelességem, hogy a

Társulatnak a vándorgylésen megjelent igen tisztelt Tagjait, vala-

mint a gylésen megjelent igen tisztelt kedves vendégeket szeretettel

üdvözöljem.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim !

Amilyen meghatottsággal fogadtuk a Magyarhoni Földtani Tár-

sulat idei közgylésén elhangzott elnöki megnyitót, mikor szép ma-
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gyár nyelvünk tisztaságáért szállott síkra s igyekezett e törekvést

minden tagjának lelkiismereti kérdésévé emelni, éppen olyan megható
mai vándorgylésének Esztergomban való megtartása is. Az eueharisz
(ikus világkongresszus súlyát és nemzeti jelentségét igyekszik ugya-
nis a társulat kidomborítani azzal, hogy tagjainak és azokon keresz-

tül az egész ország minden nagy tudósainak hangulatát, meggyzdé-
sét tárja — mindennél nagyobb nevel hatással — ország-világ elé,

hogy minél többet tud valaki, minél mélyebben hatol be a föld mélyé-
be, rejtett természeti jelenségek törvényszerségeinek kutatásába, lelke

annál inkább keresi az egyetlen fixpontot, mely megnyugvást hoz,

mely az emberi elmének hozzáférhetetlen természeti titkokban magya-
rázatot ad : a végtelen, az egész világot uraló Isten fogalmát !

E nevelésért, e pasztorálásért hálás lesz az igen tisztelt társulat

vezetségének, minden egyes tagjának a ketts szent évet ünnepl
egész magyar nemzet s így a részemrl elmondandó üdvözlés sem lehet

más, mint a jó kívánság : Isten hozta és Isten áldja hazafias, nemes
áldozatos munkájukat.

ESZTERGOM UTÁN. . .

A Magyarhoni Földtani Társulat esztergomi vándorgylése 1938. évi április hó 10-én.

Régen volt olyan felejthetetlen napja a Magyarhoni Földtani Tár-

sulatnak, mint április 10-én. Az 1902. évi, Selmecbányái vándorgylés
óta elször kerekedett fel a geológusok apraja-nagyja, hogy tisztelegjen

ezúttal Esztergomban, a keresztény Magyarország els városában Szent

Istvánnak, a „Nagy Alapítónak” emléke eltt. Esztergom a beszél kö-

vek városa és köves emberek elvitték szeret, meleg szívüket a jól is-

mert kövek közé, hogy meghallgassák azok beszédét. És mit mondtak
a kövek f A kemény gránit, a ragyogó márvány, az égetett téglák, a

színes festmények mind-mind elmállanak el porladnak, de a nemes gon-

dolat, a nagy tettek emléke ma is elevenen él. Beszéltek a kövek régi

dicsségünkrl, beszéltek nagy küzdelmekrl, harcokról, gyzelmekrl
és vereségekrl, dulásokról és újraépítésekrl. Beszéltek a kövek arról,

hogy a romokon újra a magasba szöktek a sziklafalak, mert k van

mindég, csak habarcs legyen és ember legyen.

Esztergom sokat adott ezen a délelttön -a magyar geológusoknak.

És mi a vándorgylésünkön szintén adtunk valamit Esztergomnak.

Eldeink rámutattak arra, hogy kis országunk boldogulása és népünk

jóléte elssorban attól függ, hogy hogyan használjuk fel azokat a ja-

vakat, amit nekünk a kövek adnak. Az aranyat és a vasat, a petróle-

umot és a forróvizet k, a föld adja, csak érte kell nyúlnunk. A ge-

ológus ezeket keresi önzetlenül, a közjóért. Ö is megérdemel egy szíves

kézszorítást.

Szép volt az az együttérzés, az az összhang, amely minden geoló-

gust elhozott Esztergomba. Mindenki úgy érezte, hogy több ilyen ván-

dorgylésre volna szükség. Kulhay Gyula.
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FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LXVIII. kötet. 1938. július - szeptember. Heft 7—9. tüzet.

NEGYEDKORI DEFLÁCIÓS JELENSÉGEK
A KÖZÉPS IPOLYVÖLGYBEN.

Irta : dr. Peja Gyz.

QUARTARE DEFLATIOXS ERSCHEINUNGEN IM
MITTLEREN ElPELTAL.

Von: Gy. Peja.

Az Ipolyvölgy Balasagyarmat-Ipolyság vidéki szakaszán ha-
talmas, szinte alföldies jelleg, a Duna—Tisza közötti homokbuckás
vidékekre emlékeztet, futóhomok terület helyezkedik el. Ennek ki-

fejldésére a mn Hévben, Szügy vidékén (Balassagyarmattól kb. (1

km-re DK-i irányban), sikerült néhány érdekes adatot észlelnem,
amelyek hazánk negyedkori földtörténetére és paleogeografiai vi-

szonyaira vonatkozó kutatásokat is érintik. Ezeket az alábbiakban
óhajtom vázolni.

A szóbanforgó adatok lelhelye Szügy és Xógrádmarcal kö-

zött, az ipolyvölgyi futóhomokos területbl kiemelked, lösszel bo-

rított, fels-oligocén bázisú platórészleten található. A plató- fels
oligocén rétegeiben keményebb és lazább, tehát morfológiai szem-
pontból különböz érték kzetek, (agyag, homok és homokk) véko-

nyabb-vastagabb padokban váltakozva települnek egymásra. Az
oligocénkomplekszust késbb ÉÉXY—DDK irányú vetdések ki-

sebb-nagyobb darabokra tördelték fel. Ezek a vetdések a Cserhát
ill. a Magyar Középhegység fiatalabb keresztvet rendszerébe tartóz

nak, több helyen azonban kombinálódnak a régibb hosszvet
rendszerrel. Területünk összetört darabjai a vetdések mentén bil-

len mozgást végezve K—DK irányban dltek meg, úgyhogy a nyu-
gati peremük magasra emelkedett, a keleti részletük pedig a mélybe
süllyedt.

A Szügy és Xógrádmarcal közötti plató is ilyen vetdéses
tblcirészlet. A két község a tábla Xy-i és Iv-i részén keletkezett völgy-
ben, tektonikus árokban fekszik. A völgyek keresztmetszete, a fels-
oligocén táblák szerkezetének és ferde helyzetének megfelelen asz-

szimetrikus. A nyugati lejtk igen lankásak és vastagon lösszta-

karóval fedettek. A keleti lejtk ezzel szemben hirtelen kiemelked,
rétegfej kibúvása-;, maximális lejtk. Meredek oldalú dombsorokot
formálnak. Lösz csak ritkán fedi. A növénytakaró is gyenge. Sok
helyen teljesen hiányzik. így a fehéres-szürke, homokos, agyagos
oligocén rétegek már messzirl feltnnek. (1. ábra.)
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A plató szerkezetét a meredek peremérl kiinduló aszóvöl-

gyek tárják fel i 11. mutatják. Pontosabb szelvényt nyújtanak azon-

ban a most épül, Szügy—Nógrádmarcal közti mét számára ké-

szített, hatalmas bevágások. A mút a tábla meredek lejtjébe visz-

szavágódó, .egyik völgy É-i oldalán halad. Benne három jobb fel-

tárás észlelhet. Az els, a fels-oligocén tábla aljában, kb. 20 m
vastagságú, K-re dl, agyagrétegeket tár fel, vékonypados homok-
k betelepülésekkel. A lejt aljában az agyaghoz lösz és fiatal tör-

melék simul. Az agyagos bázisra feljebb, 40—15 m vastagságban
homok és pados homokkrétegek telepszenek rá, váltakozva közbe-

ékelt vékonyabb agyagrétegekkel. Ennek a rétegsornak kisebb rész-

letét a középs nagy bevágódásban tanulmányozhattuk jól. A kö-

vületben gazdag, kemény homokkpadok a lejt felszínébl kbör-
cök alakjában mállanak ki és a rétegdlésnek megfelel, ferde so-

1. ábra. A szügyi deflációs mélyedés (D) és környékének tömbszelvénye.

A) A löszfeltárás, — fí) Konzekvens völgy, — F) Feketevíz völgye, -

G) Futóhomok garmada, — K) Törmelékkúp, — L) Leányhegy, — M)
Nógrádmarcal i völgy, — O) Oligocén bázis, — S) Pleisztocén lösz, -

T) Löszsziget a völgyben, — U) Szélbarázda, — Z) Lösszel fedett plató.

rokban helyezkednek el. A feltárás jobb felében egy kisméret, helyi

vetdés volt látható. Ilyen kisméret vetk több helyen is jelentkez-

nek i 11. tördelik szét a nagyobb táblákat. A keményebb padok az

aszóvölgyek fenekén kisebb rétegvízeséseket hoztak létre. A lejt
legfels részén, a fels oligocén rétegekre települve kb. 18 m vastag
lösztakarót találunk, amelynek fels részét 9—10 m vastagságban a

harmadik nagyobb bevágás tárta fel.

Az új mút kb. 234 m magasságban éri el az átréselt vízvá-

lasztót. Itt, az úttól T)-rc a lösztakarón, körülzárt, tekintélyes nagy-
ságú, lefolyástalan mélyedés látható. Elhelyezkedése egészen szo-

katlan, mert nem illeszkedik bele a mai völgyhálózatba. A vízvá-

lasztóvonal is bizonytalanul megkerüli, úgyhogy sem a NY-i, sem a

K-i vízgyjt területhez nem tartozik. Alakja tojásdad. Hossza kb.

300 m, szélessége 150 m. Mélysége közvetlen környezetéhez viszo-
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nyitva 10—20 m között váltakozik. Helyét az új, 1 : 25.000-es felvételi

lap 230 m-es magassági szintvonallal körülrajzolt, — (mínusz) jellel

ellátott mélyterületnek tnteti fel. Hosszabb tengelyi' NYÉNY

—

KDK-irányban helyezkedik el. Fenekén feltn vastagságú futóho-

mok található, a peremén pedig köröskörül homokos lösz vau.

A mélyedés eredetét és keletkezését kutatva, elssorban a
piátokra települt lösztakarókban elég gyakran észlelhet jelenségre,

a löszdolinákra gondolhatnánk. Csakhogy, itt a mélyedés KDK-i
végében a deflációs mélyedésekre jellemz, a szélbarázdákkal kap-

csolatos futóhomokgarmada van. (1. ábra.) Ez a jelenség kétségtele-

nül bizonyítja, hogy típusos deflációs mélyedéssel állunk itt szem-

ben. Deflációs kimélyítések, egyszer szélvájta medencék, kifúvá-

sok nem ritkák a löszös területeken. Itt azonban azzal bonyolódik a

jelenség, hogy a löszben lév mélyedésbl futóhomokot fújt ki a

szél és abból bosszú garmadát épített a medence végén. Az els

í. ábra. A szügyi löszfeltárás szelvénye. (Jelmagyarázat a szövegben.)

pillanatra bonyolultnak látszik a kérdés. A megoldásnál azonban
segítségünkre van a mút építésével kapcsolatos, legfels, nagyobb
mesterséges bevágás. (1. ábra A.) A deflációs mélyedés É-i peremét

tárta fel, 9—10 m vastagságban ez a feltárás. A feltárásban jól

látszik, hogy a lösz réteges szerkezet. Vékonyabb lösz és vastagabb

laza homokrétegek váltakozásából áll. A mélyedés fenekén a homok-

rétegek folytatását megtalálhatjuk. Vagyis, a mélyedés helyén a

löszbe települt homokrétegeket bolygatta meg a szél és építette fel

az onnan kifújt futóhomokból a garmadát.

A továbbiakban részletesen megvizsgáljuk a löszfeltárás és a

deflációs mélyedés kialakulását és szerkezetét.
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I. A löszfeltárás.

A fels-oligocén utáni tektonikus mozgások és a denudáeió
pusztító hatásai következtében egyenetlenné vált fels-oligocén táb-

lára települt lösztakaró vastagsága helyenkint különböz. (A feltá-

rás helyén kb. 18—20 m.)

A lösztakaró rétegei a fels-oligocén tábla dlésirányának
megfelelen KDK-felé lejtenek. Dlésük azonban alulról fölfelé ha-
ladva fokozatosan enyhébb lesz, mint a bázistábla dlése. A fels-
oligocén rétegek dlése 10—15 fok, a löszé pedig csak átlag 5 fok.

Ez a löszfelhalmozódásnak természetébl ered. A lösz ugyanis, az

elferdített fels-oligocén tábla DK-i, mélyebb részén, szélárnyékban
vastagabb rétegekben halmozódhatott fel, mint az ÉXY-i, széljá-

rásnak ersebben kitett helyen, ennek következtében a lejt meredek-
sége fokozatosan csökkent a mélyebb részek feltöltdése miatt. A
pleisztocén rétegek ezért a tábla magasabb részei felé elvékonyod-
nak, kiékeldnek. (3. ábra).

A feltárás tehát a vastag lösztakarónak csak a fels, vagyis
a fiatalabb részeit tárja fel. A löszfeltárás szelvényének rétegei,

alulról felfelé haladó sorrendben a következk. (2. ábra). A szel-

vény alsó részében túlnyomórészt elvályogosodott lösz (nyirok) ta-

lálható, közbe települt, vékonyabb típusos löszrétegekkel. (I.) (A
római számok a szelvény rétegeire vonatkoznak. (2. ábra). A típu-

sos löszrétegek élesen elütnek jellegzetes pusztulásformáikkal az

impermeábilis vályogosodott lösztl. A porózusos, típusos löszréte-

gekben ugyanis srn egymásmelleit, párhuzamos kicsi szakadékok,

vízfolyások képzdnek, amelyek az impermeábilis rétegekben nem
folytatódnak tovább. Egyéb kisebb löszkibúvásbói! látható, hogy
a fel nem tárt, mélyebb szintekben is hasonló szerkezet a lösz. Az
elvályogosodott löszre a következ rétegek települnek : 80 cm szür-

ke homok, (II.) — 20 cm homokos lösz, (ITT.) — 120 cm réteges szür-

ke homok (TV.) — 20 cm homokos lösz, (V.) — 100 cm réteges, finom
homok, (VI.) — 100 cm alul vályogosodott, felül típusosabb homo-
kos lösz, (YTI.) — 100 cm finom szürke homok, (VTIT.) — 00 cm ho-

mokos lösz. (IX.) —60—100 cm között váltakozó, vörösszín vályog,

(X.). A felszínt beborító vályog, a holocén denudációnak, a lösz vá-

lyogosodásának az eredménye. Ez. az óholoccn erózióval keletkezett

völgylejtt is elfedi és jól látható diszkordanciával telepszik a

pleisztocén rétegekre.

A mi szempontunkból a lösz közé települt homokrétegek kö-

tik le elssorban figyelmünket. A laza homokot a friss feltárás fa-

lán a szél, az es megtámadja és a homok már szóródik le a lejtn.

A homokrétegek keletkezésének ideje kétségtelenül a löszképzdés
idszaka, az újpleisztocén. Ebben az idben a levegbl hulló por

összehalmozódásából a lösz képzdött, a homokot pedig a szél futó-

homok alakjában hordta a lösz közé.

A löszkutatás eredményeibl tudjuk, hogy a lösz felhalmozó-

dása, a levegbl hulló pornak lösszé alakulása sokféle körülmény-
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ti függött és, hogy a jégkorszakok (akkumulációs idk) száma sze-

rint különböz korú löszrétegek halmozódtak fel a pleisztocénben.
Bull a alapvet tanulmányában (2.), a K. és NY. európai löszviszo-

nyokat szemeltt tartva rámutat arra, hogy a magyar medencében
legalább két különböz korú lösz található. A lösz korának megha-
tározása, egyéb körülmények figyelembevételével, a löszben talál-

ható vörösses szín agyagszalagok, u. n. fosszilis talajzónák (inter-

glaciális periódus képzdményei) segítségével történhetik.

A szügy—nógrádmarcali löszfeltárásban fosszilis talajzónát

nem találunk. Ennek alapján feltehet, hogy szelvényünk pleisz-

tocén rétegei egy összefüggbb jégkorszak képzdményei csupán,
vagyis erdvegetáció kifejldésére alkalmas hosszabb csapadékos
klimaperiódus nem szakította meg e rétegek felhalmozódását.

Már most az a kérdés merülhet fel, hogy a két különböz korú
lösz közül az idsebb vagy a fiatalabb van-e a feltárásban ? E kér-

dés eldöntésére a posztglaciális deflációs mélyedés homokgarmadája
alatt található lösz elhelyezkedése ad támpontot. A homokgarmada
a löszbe mélyült deflációs mélyedésbl kifújt homokból épült fel,

tehát kétségtelenül postglaciiális felhalmozódás. A rétegek felhal-

mozódásának sorrendjét követve, ez természetesen a fiatalabb

pleisztocén rétegekre, az utolsó jégkorszak alatt képzdött, de kissé

már lekoptatott löszre telepedhetett rá. A homokgarmada tehát

megrizte a fiatalabb lösz felszínét, amely felszín összefüggésbe

hozható a feltárás rétegeivel. Az útbevágásban ezek alapján a fia-

talabb pleisztocén van jelen.

Figyelemre méltó körülmény, hogy löszbe települt pleiszto-

cén homokot vidékünkön tölti) helyen találunk. így például K-fnlé

a Szécsény—Kisgéc közötti dombok tetején, a mély útszorosban lát-

ható, szintén változatos összetétel lösztakaróban, tekintélyes vas-

tagságú homokrétegek vannak. Hasonlókép a Varsány körül elte-

rül vastag lösztakarébnn. NY-ra pedig Csesztvén, a falu NY-i szé-

lén található lösz mélyút 4 m magas omladozó löszfalának alsó ré-

szében is megvan a finom laza homok.
Lássuk hogyan képzdtek az elbb leírt, változatos összetétel

pleisztocén rétegek ? Ismeretes, hogy a glaciális idszakokban a

periglaciális területeken két, egymással ellentétes irányú és hatású
szél uralkodott. Az euráziai kontinens belsejébl fújó, száraz, kele-

ties monszun szél, valamint az Atlanti óceán fell jöv, csapadék-
szállító nyugati légáramlás küzdött egymással. Területünk
pleisztocén rétegeinek képzdése a száraz keleti szelekkel van els-

sorban kapcsolatban. Ezek a szelek hordták össze ugyanis a magyar
medencében a löszöket és ugyanezek a szelek bolygatták meg és

koptatták le deflációs hatásukkal területünk laza fels-oligoeén ho-

mokrétegeit, továbbá az oligocén táblákról lerohanó), nagyesés
völgyek homokból felépített törmelékkúpjait is. A változatos pleisz-

tocén rétegek felhalmozódásában ennek alapján klimatikus és he-

1 yi jellegéi íteológiai okok játszottak közre.

A szügy—nógrádmarcali löszszelvény úgy szerkezete alapján,
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mi i ni klimatikus szempontból két részre bontható : /. A szelvénynek

alsó fele sárgaszín vályogosodott löszbl (nyirok) és közéje települt

vékony (20—100 cm) típusos löszrétegekbl áll. 2. A fels része pe-

dig laza homok és vékonyabb homokos löszrétegek váltakozásából

épül fel. (2. ábra). Ha az interglaciális korszakokat jelz vörösszín
vályogzónák hiánya miatt, ugyanazon, vagyis az utolsó jégkorszak

képzdményének tételezzük fel a szelvény rétegeit, akkor klimatikus

szempontból arra kell gondolnunk, hogy a fenti jégkorszak els
felének jórészében itt a steppeéghajlatnál csapadékosabb ldima
uralkodott, mert a szelvény alsó része túlnyomóan csapadékosabb
éghajlat képzdményébl, sárgaszín, kötött szövet, vályogosodott

löszbl áll. Az igazi steppe képzdménye, a típusos lösz csak vékony
rétegekben található meg, bizonyságául annak, hogy idközönkint,
rövid idre az igazi steppe éghajlat is kialakult, a jégtakaró inga-

dozásával kapcsolatos, ersebb elnyomulások idején. Amíg terüle-

tünkön a csapadékosabb steppe képzdményei halmozódnak fel, az-

alatt Alföldünkön igazi steppe kiima uralkodott. Ennek a jelenség-

nek az oka a perem hegységek (nedvesebb) és az Alföld- (szárazabb)

klímája között ma is fennálló különbségekben keresend. A szel-

vény fels részének rétegei azt bizonyítják, hogy az utolsó jégkor-

szak (új pleisztocén) második felében a klimatikus viszonyok felt-

nen megváltoztak. A homokos rétegekbl, száraz hideg éghajlatra

kell következtetnünk, mert így képzelhet el a tekintélyes vastag-
ságú homokrétegek felhalmozódása. Tuzson a kecskeméti cs a kis-

kunfélegyházai növényleleteken végzett vizsgálatai alapján, szintén

arra következtet, hogy az Alföldön a pleisztocén végén igen zord,

tundraklima volt. A nagyfokú lehlés a jégtakaró mozgásából ered.

Az elrenyomult jégtakaró annyira lekötötte a periglaciális terü-

leteket, hogy a steppeéghajlatnál hidegebb és szárazabb éghajlat

állott el. Összefügg, srbb növénytakaró ebben a kiimában nem
fejldhetett ki. A növényzet nélkül maradt felszínen szabadon és

akadály nélkül fejtette ki deflációs tevékenységét az euráziai kon-

tinensrl fújó száraz keleti szél. Ingadozást ekkor is mutatott a jég-

takaró. Rövid visszahúzódásai ideáin steppeéghajlatig melegedett
és nedvesedett területünk. Megindult a löszképzdés. A futóhomokot
lösztakaró fedte el. De mivel rövid ideig tartottak a jégtakaró visz-

szahúzódások, azért csak vékony löszrétegek halmozódtak fel. Tgy
keletkeztek a homokrétegek között található löszrétegek.

A lösztakaró homok rétegeinek kialakításában a klimatikus
okok mellett fontos szerepük volt a helvijelleg geológiai viszonyok-

nak. A hideg kiima száraz szele megtalálta itt a szállítható anyagot
a fels-oligocén táblák laza homokridegeiben és a táblák meredek-
lejtje alatt összehalmozódott törmelékkúpokban.. Szelvényünk ho-

mokrétegeit a nógrádmarcali völgybl és hegyekbl hozta a szél

Innen szállította a homokot nyugat felé, a lankásan emelked táb

Iára.

Kérdés, hogy milyen munkát végeztek ezek a hideg száraz

szelek olyan helyeken, ahol nem volt mozgatható, szállítható futó-
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homok. Azokon a helyeken a már elbb lerakodott löszt pusztítot-

ták deflációs hatásukkal, felkapták a port és egyik helyrl a má-
sikra telepítették át. Ez történt volna szelvényünk alsó löszréegeivel

is ha a szelek nem fújják rá a homokot. A megindult deflációnak
a nycmát meg is találjuk a legalsó, 80 cm-es homokréteg alatt. A v -

lyogosodott löszre a homokréteg álmenet nélkül telepszik rá. A két

réteg között éles a határvonal. Ezzel szemben a magasabb szintben

található homok és löszrétegek fokozatosan mennek áí: egymásba.
Kétségtelen, hogy a legalsó homokréteg alatt fekv lösz felszínét a

pleisztocén száraz szelek söpörték végig, mieltt a homok ráfutott.

A pleisztocén szelek ers deflációjának bizonyítékát más for-

mában is megtalálhatjuk. Szügy mellett a Feketevíz völgyébl
ugyanis, meredek lejtkkel emelkedik ki a csonkakúp-alakú Leány-
hegy, amely ÉK-i oldalával a fels-oli gócén táblához kapcsolódik.

A két hegy között érdekes, U alakú, völgyszer rövid mélyedés
húzódik. (1. ábra). A mélyedés feneke kb. 20 m magasan van a Fe-

ketevíz völgyfeneke fölött. A K—DK-i vége igen meredeken, Tv

NY—ÉNY-i vége lankásan ereszkedik alá a Feketevíz völgyébe. Az
U alakú mélyedés NY—ÉNY-i végében vörösszín vékony vályog-

foszlányokkal, húzódó törmelékkel elfedett szürke futóhomok fel-

halmozódás található. A mélyedés alakja, hossza (80—100 m) hely-

zete és a homokfelhalmozódás szerkezete, összetétele (iszap és ka-

vicsmentes) azt bizonyítják, hogy ezek a formák a szél romboló
munkájának az eredményei. Az T

T
alakú völgyszer mélyedés tehát

szélhrázda, a homokfelhalmozódás pedig a garmada. A szélbarázdát

a pleisztocénben ugyanozok a száraz, hideg, keleti szelek alakítót

tk ki, amelyek a fels-oligoccn táblára települt lösz közé a futóho-

mokot szállították. A keleties irányú szelek a barázdából kifújt ho-

mokot a barázda NY-i végében halmozták fel. Ez a jelenség egy-

úttal bizonyíték is a löszbe települt futóhomokok eredetére vonat-

kozólag.

Hasonló deflációs jelenségekkel találkozunk a délre lev Ha
dáska-hegy D-i lejtjén és a Sándor-major felett is.

II- A deflációs mélyedés és n homokgarmada.

A szügyi deflációs mélyedés és a garmada keletkezése a poszt-

glaciális idszakra esik. A mélyedés ugyanis a löszbe s a lösz köz ’>

települt homokrétegekbe mélyül, a futóhomokgarmada pedig a lösz-

re telepszik rá, tehát a lösznél fiatalabb. Ezek a képzdmények ab-

ban az idben keletkeztek, amikor a Duna—Tisza közén is futóho-

mok képzdés volt. Ezt az idszakot száraz, meleg kiima jellemezte.

Az uralkodó szél iNY—-ÉNY- i irányból fújt. Ebben az idben alakult

ki Balassagyarmat közvetlen környékének futóhomokos területe is.

E terület részletes vizsgálatánál tehát az elbb tárgyalt geológiai

és klimatikus viszonyokat is szem eltt kell tartani.

A posztglaciális, deflációs hatású száraz szél, éppen ellentétes

irányú, mint a glaciális periódus deflációs hatású szelei voltak.
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Ezért a. glaciális szelek által szállított futóhomokot visszafelé, szár-

mazási helyük felé fújta.

A defláció szempontjából, a löszbe települt vastag homok és

vékonyabb homokos löszrétegeket, egységes rétegnek vesszük, mert

laza szerkezetük miatt körülbelül egyforma ellenállást fejtettek ki

a lepusztulással szemben, vagy más szóval egyforma gyorsasággal

estek áldozatul a deflációnak. A posztglaciális száraz szelek a ho

mokrétegeket befed, vékony lösztakarót elpusztítva a mélyedés he-

lyén, elég gyorsan elérték a homokos rétegeket és szelektivus denu-

dációjuk következtében, ezen a helyen deflációs mélyedést hoztak

létre.

15. ábra. A deflációs mélyedés és a garmada hosszmetszete, l) fels-
oligoeén rétegek, 2) pleisztocén lösz (homok feküje), 3) pleisztocén ho-

mok. 4 , pleisztocén lösz (a homok fedje), 5) holecén futóhomok. Mér-
ték : 1 : 12.500; torzítás 5. — (Irány : NYÉNY—KDK.)

4. ábra. A garmada keresztmetszete. Jelmagyarázat ugyanaz, mint a 3.

ábra magyarázata. (Mérték : 1 : 12.500; torzítás 5. — Irány : É—D.).

A deflációs mélyedés alakjára és mélységére a fed és fék íi

löszrétegek voltak befolyással. A kelet felé fokozatosan vastagodó
fels lösztakaró annál jobban ellenállt a deflációnak, minél elbb-
re harapódzott, a szélirányában a > deflációs mélyedés. Ezért

nem lett a mélyedésbl hosszú szélbarázda. Feltn az is, hogy az

ellipszisalakú mélyedés hosszabb tengelye nem esik teljesen egybe a

garmada, vagyis a uralkodó szél irányával. Ettl az iránytól kissé

I )-felé tér el. Ezt is a lösztakaró fékez hatása, ellenállóképessége

idézte el. A szél ugyanis abba az irányba fejlesztette, nyújtotta a

mélyedést, amerre, vékonyabb volt a lösztakaró. A szél vájta medence
mélységére a homokos rétegek alatt fekv lösz KDK-felé tartó d-
lése volt elssorban hatással. A mélyedés K-i felében ugyanis a

feklösz mélyebben van, a homok rétegek is vastagabbak, ennek
következtében ezen a helyen a defláció mélyebbre hatolhatott és

így itt mélyebb lett a medence. (3. ábra).
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A deflációs mélyedésbl kifújt homok a mélyedés K—DK i

végében, az uralkodó száraz szél irányában, hosszú elnyúló bucka-

alakjában halmozódott fel. Hasonló formájú, de méreteiben ennél

kisebb garmadát figyelt meg Kádár (7.) a Duna—Tisza közén Já-

noshalmán és a Szentendrei szigeten. Líbiában végzett tanulmányai
alapján libiai típusú buckával azonosította ezeket a hosszú bucka-

formájú garmadákat. Tehát a Szügy—Nógrádmarcal között elhú-

zódó 1000 (ezer) m hosszú, '200 (kétszáz) m széles garmada formája

is azonos a libiai típusú buckával. A garmada hossztengelye a poszt-

glaciális száraz szélnek irányát mutatja.

A buckaformájú garmada elhelyezkedésére jellemz, hogy
a lösztakaró eredeti felszínén lév K—NY i irányú, széles me-
denceszer mélyedésnek a D-i lejtjére telepedett le. (4. ábra). A
garmadának ez az elhelyezkedése azért is figyelemreméltó, mert ál-

landó irányú és ers deflációs hatású széljárás munkájának a bi-

zonyítéka. A laza futóhomokot ugyanis csak állandó irányú és ers
hatású szól tudta ilyen szabályos, hosszú buckaformájú garmadában
összetartani az eredeti völgylejtn. A völgylejtk fels részében elhe-

lyezked futóhomok élesen elválik az alsó lösztl. Egyes helyeken
ugyan a földmvelés, a szántás a völgy fenekére is lesodorta a ho-

mokot. A szlmvelés jóformán pontosan kijelöli a határát, mert
legtöbb helyen a szlk a lejt fels részében, a homok határáig hú-

zódnak csak le.

A garmada ma már pusztul. Az ember, a szél és az erózió er-
sen rombolja. Az ember a földmvelés által segíti el pusztulását,

a szél kisebb homok formákat hoz rajta létre, de különösen a kisebb

szélbarázdák létesítésével pusztítja a garmadát. Sok helyen már a

löszig mélyült a szélbarázda, úgyhogy a garmada felszínén kisebb
foltokban a lösz bukkan el. Ersen hozzá járul a garmada rombo-
lásához az erózió is. Egy-egy nagyobb zápor idején lerohanó kisebb-

nagyobb vízfolyások tekintélyes mennyiség homokot hordanak
el a garmadából. A déli szélén, éppen a homok és a lösz határán
találunk egy gyorsan hátra harapódzó nagyobb aszóvölgyet. A le-

rohanó víz, ebben a völgyben a munkák pességét a beomló laza ho-

mok és lösz elszállítására használja fel, miáltal a völgyet mélyíteni
nem tudja. Ezért a nagy esés aszóvölgy alakja nem a megszokott
V alak, hanem tál alakú.

A szügy-nógrádmarcali hosszú garmada tehát, a szél irányá-
ban elnyúló, buckaalakú, akkumulációs fútónomok fo rin a. Ez a fu-

tóhomokforma arra a jelenségre enged következtetni, hogy a lösz

közé települt futóhomok is ilyen hosszan elnyúló, egymással párhu-
zamos, akkumulációs buckák alakjában került ide, a nógráclmarcali
völgybl, a kelet fell fújó pleisztocén szelek segítségével. (4. ábra),

hlyen formában, a széllel párhuzamos buckák alakjában, mozog a

homok a libiai sivatagon és Kádár vizsgálatai szerint ilyen alak-
ban került a Duna-Tisza közére is a homok. Alátámasztja elgondo-
lásunkat az is, hogy a löszbe települt homokok a deflációs homok-
buckákra keresztben, a lösz alól sehol sem bukkannak el, még a
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deflációs mélyedés déli széléhez közel lév Vizes Berek-völgy olda-
lén sem. Mire e völgynek oldalához érnének a hosszú buekaformában
felhalmozódott homokrétegek, addigra a bucka keresztmetszetének
megfelelen lencseszeren elvékonyodnak. A 4. ábrán láthatók a

löszbe települt lencsealakú homokrétegek.
*

Területünk völgyei tektonikus és eróziós eredetek. A Szügy—
Xógrádmarcal között elterül fels-oligocén tábla el ferdülésével
kapcsolatban a tábla nyugati és keleti szélén tektonikus völgyek
keletkeztek. A tábla felemelkedése zeg-zugos vonal mentén történt

és ezért a tábla meredek szélén merész kiugrásokat és beöblösödése-
ket találunk. A nyugati tektonikus árokban a Feketeviz patak, a

völgy legmélyebb részét követve, feltn éles kanyarulatokkal kerül-

geti a kiugró tábladarabokat. Hasonló jelenséget tapasztaltunk a

nógrádmarcali pataknál is. Jellemz, hogy a Feketevíz völgyében a

lösz terraszszeren kiséri a patakot, st a Leányhegytl délre a lösz

terraszszigetként emelkedik ki 3 m magasan a völgyfenékbl.
(1. ábra).

A tábla kiemelt peremérl konzekvensen lefutó, rövid és

nagyesés aszóvölgyek eróziós eredetek. Koruk különböz. Legré-

gibb a Vizes Berek-völgy. Ez már a lösz hullása eltt is megvolt,

mert a lösz a völgyet kitöltötte. A kitöltött völgyben, az óholoeén-

ben újra megindult az erózió. A mút völgye a lösz hullása után az

óho'océnben képzdött. Hátravágcdásával a táblára települt pleisz-

tocén rétegeket is elérte. A meredek lejt aljában a laza kzetekbl
nagy törmelékkúpot épített. A törmelékkúp laza, homokos anyagába
ma egészen fiatal, kicsi völgyecskék, vízfolyások harapcdznak hát-

ra. (1. ábra K.) Ezeket a kicsi völgyecskéket használták fel régeb-

ben az iitak számára. He az eszések mindig elmosták. Hogy ezt el-

kerüljék, az líj mutat már a domboldalba építették.
• *

* *

Auf dér zwisehen Balassagyarmat und Ipolyság gelegenen

Strecke des Eipeltales befindet síeli ein flugsandgebiet mit dem
Gepráge einer Tiefebene. Aus dicsem Sandhügel—Gebiet erhebt sich

zwisehen Szügy und Nógrádmarcal ein mit Löss bedecktes Plateau

von Oberoligozaner Basis. Hie oberoligozanen Schichten des Platc-

aus wurden in spáteren Zeiten (Pstoberoligozan) von den für das

Fngarische Mittelgebirge charakteristischen, in dér Richtung XXV
—SSO streichenden Verwerfungen in khnere Stiicke gebrochen.

Info'ge dér Verwerfungen kippte sich die oberoligozáne Flache

nach SO-en, so. dass dér westliche Teil hervortrat, dér östlich i da-

gegen in die Tiefe sank.

Auf dér 18 m. dicken Lössdecke dér gekippten oberoligoza-

nen Flláche fiúdén wir eine 300 m. lángé, 150 m breite, 10—12 m
tiefe Vertiefung. In dem östlichen Ende dér Vertiefung befindet

sich ein mit Windfurchen versehener, máchtiger Sandhügelhaufen.

(1. abb.). Dér Flugsand des Garmada enstand aus den, in das Löss
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eingelagerten Sandschichten. I)ie Struktur dér Lössdeeke kimen
vrir in dem, in den nördlichen Rand dér Vertiefung bereiteíen

Wegeinschnitt studieren. (2. abb.).

Die Schichten dér Lössdeeke fallen, dér Einfallrichtung dér

oberoligozane Fiáéin' entspnechend, naeh 0S0. Das Láss hat Schich-

tentextur. (2. abb.). Auf die untere, S—10 in dicke Verlehmungszone
Ingem sieh folgende Schichten ab: 80 Zentimeter grauer Sand; 20

cin Sandlöss; 120 cm geschichteter, grauer Sand; 20 cm Löss; 100

grauer Sand; 100 cm Löss; 100 cm grauer Sand; 60 cm Sandlöss;

60—100 cm rotes Lehm. Die angefiihrten Pleistozán-Schichten,

denn es ist kein Lehmband eingeschaltet, sind Bildungen dcmelben

Glazialzeit (Letzte Glazialzeit, Jungpleistozán).

Dér untere, verlehmte iTeil dér Lössdeeke haufte sich unter

cinem Kiima, dass feuchter war, als das Kiima dér Steppeli. Die Sand
und Lössforinationen des oberen Teiles dagegen sind in cinem Kii-

ma entstanden, das trockener und kálter ist, als das Klimá dér

Steppen. Die dicken Flugsandschichten wurden durch die von O
wehenden trockenen Winde dér kalten trockenen Zeit des Spát-

pleistozáns in das Löss eingelagert. Diese, mis dem Trineren des

Festlandes wehenden Winde brachten durch ilire Deflazionswirkung
die oberoligozánen Sandschichten und die Schuttkegeln dér Fiüsse

allmáhlich in Bewegung. Die dtinerer Lössmhichter, die zwischen
dér Sandschichten zu finden sind entstanden in dér Zeit des kurzen
Hüekznges dér Fisdecke. Die sich zwischen dem Leányhegy und dér

oberoligozánen Fl.áche pehende, kurze, U-förmige Vertiefung ist

gleichfalls das Work dér Deflationswirkung dér neupleistozánen
Winde. In dem westlichen Ende ist ein mit Lehmschutt bedeckter

Flugsand-„garmada” zu fiúdén.

Die Entstehung dér Defla iions-Vertiefung und des „Sandgar-
mada” falit auf die postgiaziale Zeit. Dér herrschende, trockene
Wind Avelite von W OW-en. Dér aus dér Vertiefung ausgcblasene
Sand haufte sich in dér Fönn libyseher Diinen am östlichon Ende
dér Vertiefung. Die Dünenförmige Garmada ist 1000 Meter láng
und 200 Meter breit. Dér Flugsand konnte auch in dér pleistozánen
Zeit in solcher lángén Diinenform in das Löss geraten. (Abb. •).

und Abb. 4.)
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A BUDAPESlT-KÖRNYÉKI HARMADKORI KAVICSOK
KZETTANI VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A

LEVAKTÉI KAVICSKÉPZÖDMÉNVEKRE.
Irta: Bódi Béla.

PETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNG DÉR TERTIÁREN
SCHOTTERABLAGERUNGEN ATS DÉR UMGEBUNG VON

BUDAPEST.

Von B. Bénii.

Bevezetés.

Budapest székesfváros közelebbi és távolabbi környékén ha-

talmas kavics lerakódások találhatók, melyek már régóta felkel-

tették geológusaink (S z a b ó J ó z s e f, Inkey Bél a, H a 1 a v á t s

G y u la, L r e n t h a y I m re, Schafarzik Ferenc és

V en d 1 A 1 a d á r) figyelmét. A lerakódások a diluviumból, a

levantei idszakból és a középs miocénbl (fels mediterrán eme-
letbl) származnak. Legszebben kifejldött elfordulásaik Buda-

fok, iSoroksár , Pestszenterzsébet, Pestszentl'órinc, Kbánya, Béikos-

keresztúr, Sashalom, Mátyásföld, Cinkota és Kistarosa környékén
1 anulmányozhatók.

A Duna jobb partján Kamaraerdtl délre lév területen,

továbbá a Kereszthegyi-árokban, az albertfalvai Pacsirta-hegyen

és a budafoki Kérberek patak völgyében egyrészt a grandi-, más-
részt az alsó mediterrán rétegek közé tartozó durva-kavics lera-

kódásokat találunk 111. 191., 12., 77-81. ).

A Duna balparti lerakódások sokkal jelentékenyebbek. So-

roksár és Pestszenterzsébet környékén a pontusi agyagra diluviá-

lis kavics települ (12. 152.).

Pestszentlrincen mind a diluviális, mind pedig a levantei

kavicstakaró megtalálható. A fekíi itt is a pontusi agyag. A kavi-

csot két nagy agyagbánya (Souheitl-féle és a Magyar Általános

Hitelbank téglagyárai, 4. 53.), a Szemere Miklós-telepi regi és új

kavicsbánya, továbbá apró gödrök sorozata az országút éls a Buda-
pest-Ceglédi vasútvonal keresztezdése mellett, tárja fel (3. 2)2.).

Az egész takaró vastagsága 8 méter; a diluviális kavicsra 2—2.5 m,
a levantei kavicsra 5.5—6 m jut. Helyenként a diluviális kavics-

ban jégtorlódás okozta zsákok láthatók (2. 112,, 12. 155—156.).

A kbányai Budapesti Gztéglagyár R. -T. telepén 10—12 cm
vastag pannoniai kavicsréteg települ a szarmata mészkre. Az
említett kavicsréteget több méter vastag zsákos pleisztocén kavics

borítja. A szolnoki vasútvonal bevágásában alsó mediterrán (bur-

digalien) kavicsot tártak fel. A Rákos-kastély mögötti kavicsbánya
kavicsai pedig a grandi rétegek szintjébl valók (12. 105-108, 120-

122 .).

Rákoskeresztúron a községben és a vasúti állomás tájékán

vannak a ma már jórészt felhagyott kavicsbányák. Anyaguk levan-

tei korú kavics (2. 112., 3. 291.).
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Rákosszentmihály és Mátyásföld területén a felszint nagy ki-

terjedésben pleisztocén kavics borítja; a- Szilas-patak völgyében

lév Beniczky-féle bányában a pleisztocén kavics már alárendelt

és eltérbe lép a kb. (i m vastag alsó mediterrán kavics. A Sashal-

mon lév kavicsbánya kzete a fels mediterrán helvétien szint-

jébe tartozik (5. 23í)., 7. 130., 12. 125-127.).

1. A kavicsok mechanikai vizsgálata.

A levantei kavicstakarók mai felfogásunk szerint delta-kép-

zdmények. A dolgozat célja szediment-petrográfiai vizsgálatokkal

is alátámasztani e felfogás helyességét. Az említett képzdmé-
nyekben uralkodnak a különböz szín kvarc-kavicsok, ezért igen

alkalmasak fizikai vizsgálatokra. A vizsgálatok kiterjednek a

kavicsok színiére, méreteire, alakjára, nagyságára és legömbölyödési

fokára.

A kvarc-kavicsok kripto kristályos szerkezete a színez anya-

gokkal szemben különbözképen viselkedik. Ezért találunk ugyan-
azon feltárásban egymástól teljesen eltér szín (fehér, szürke,

sárga, zöld, kék, máj- vagy vörösbarna, ibolya és fekete) és erezet
kavicsokat. A vasas oldatokat tartalmazó felszini-vizek átszivárgá-

suk közben e kavicsokat felületükön gyakran rozsdásra színezik.

A törmelékes üledékek vizsgálatánál a fsúly a
;
mechanikai

értékek megkeresésére irányul, mert a nyert adatokból becses kö-

vetkeztetéseket vonhatunk a lehordási terület helyére és nagysá-

gára, a szállítás módjára és a megtett út bosszúságára vonatkozó-

lag. Ezért igen fontosak a kavicsok külalakjára vonatkozó vizsgá-

latok. A kavics egyedet három egymásra merleges átmér hosszú-

sága határozza meg. Ez a három átmér a hosszúsági (T),), a szé-

lességi (Do) és a vastagsági (l)
;i

) átmér (16. 214.). Az átmérk hosz-

szúsága tolómércével határozható meg. A középs, vagy szélességi

átmér nagysága szerint történik a kavicsok nagyságcsoportokba
(fraktió) való beosztása. A szediment-petrográfiában inkább az

amerikai beosztás használatos, melynek váltószáma S, vagy annak
többszöröse. Az egyes csoportok (fraktiók) a következk: {16. 220.).

B = 256

C = 128

D = 64

E = 32

F = 1G

G = 8

H = 4

iN i g g I i (8. 32.) egyik dolgozatában az amerikai beosztástól

eltéren a sokkal célszerbb 10-es váltószámú csoport-beosztást

ajánlotta. Itt a kavicsok nagyságának fels határa 200 mm, alsó

határa 2 mm. Az egyes csoportok a következk :

128

64

32

16

S

4

mm
durva kavics

r
apró kavics
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200 — 100 mm
;

100 50 » fi

50 — 20 „ o

20 — 10 99 /

10 — 5 „ fi

5 — 2 „ Cl

) durva kavics

}

finom kavics

I

A különböz szelvények kavicsainak csoportok szerinti ösz-

szeleteiét az I. táblázat foglalja magában, talptól-tetig haladva .

A levantei kavicstakaró összetételében a szemnagyságot te-

kintve egv-egy finomabb és durvább szem rétegsor különíthet el.

Fig. 1. ábra. Pestszentlrinc. Városi kavicsbánya szelvénye. Profil

durch die Géméi nde-Sshottergru be von Pestszentlrinc. A. levantei-ka-

vics. — Levantischer Sehotter. B. pleisztocén zsákos kavics. — Pleisz-

tozáner Sehotter mit sackförmigen Einlagerungen (Struktui’boden).

S N

Fig. 2. ábra. Rákoskeresztúr, községi kavicsbánva szelvénye (levantei).

Profil durch die Gemeinde-Schottergrube von Rákoskeresztúr, (levan-

tisch). a) alsó durvább kavicsréteg, homoklencsékkel. — Untei*e, grö-

bere Schotterschieht mit Sandlinsen. b) \Tastag homokréteg, kozbete-

lepült kavics rétegekkel. —
- Máchtige Sandschicht mit zwisehengela-

gerten Sehotterschichten. c) fels, finomabb kavicsról tg. — Obere,

feinere Schotterschieht.
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Kistarcsai,

B.

H.

É.
V.

kavicsbányája

levantei
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lO c
Cvj
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£ S 2 9 35 34 15 5 1
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1 co co ni
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bánya levantei

1 12 38 41 7 1 2 31 47 17 3

Mátyásföld

Beniczky

í.-kavics-

bánya pleisztocén
1

Tt m co m ^ cn
1 ni ni cn ^ 1 4 40 25 27 3

Sashalom
kavics- bánya helvétien

2 7 34 35 21 1 3 26 37 23 11

Rákoskeresztúr

községi
kavicsbánya

levantei

alsó
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3 28 60 9 22 52 25
1
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|
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j
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1

Csoport

B

256—128

mm

C

128—64

„

D

64—32

„

E

32—16

„

F

16—8

G

8-4

H

4—2

s
s R

o o o c— m CM — lO CM

1 1 II 1 1O o O o O inO O L) CM —

«

CN —
<55. ö is. <55. Slllll

sppzsooq re^uouiy
SOTAB^ BAjnp S0TAB51 UIOUH

s^zsoaq #

j xiSSifj



184 Bódi Béla

A pestszentlrinci, rákoskeresztúri és kistarcsai bányákban alul

mindenütt levantei kavicsot találtunk. Az alsó kavics réteg fölé kü-

lönböz vastagságú homok lencsék, vagy rétegek települnek, me-
lyek vékony kavics csíkokat foglalnak magukban. Kavics rétegek

és homok betelepülésiek többször is váltakoznak egymással. A fel-

tárások tetején megint kavics rétegek következnek. A kistarcsiai

bánya kivételével a levantei kavics legfels rétegére a zsákos pleisz-

tocén kavics települ (1. és 2. ábra). Az egész kavics lerakódás delta

képzdménynek fogható fel az alábbi megfontolások alapján.

Az s-Duna a pliooén korban áttörte a Visegrád-Nagymarosi
völgyet és rövid alsó-szakasz jelleg futása után a Nagy-Magyar
Alföld helyén feltételezett levantei-tóba ömlött. Természetesen az

c/

50

H0

30

10

10

B C D E F G H
Fig'. 3. ábra. A kavicselfordulások szemnagyságeloszlásának általá-

nos diagrammja. — Diagramm dér Korngrössenverteilung in den

einzelnen Aufschlüssen. Pestszentlrinc, — . — . — Bákoskeresz-

túr Sashalom, ..:... Mátyásföld, — Caprera-

fiird, -|
1—+ Kistarcsa.

esés csökkenése miatt vesztett munkaképességébl s mint minden

alsó-szakasz jelleg folyó, úgy az Ös-Puna is, medrében elször a

legdurvább, legnehezebb középvizmedri törmeléket rakta le. Ez a

lerakodott törmelék kiszorította a vizet a mederbl s a már meg
lév törmelékre kényszerítette lerakni az ártéri képzdményét
mely mindig sokkal finomabb, mint a középviz-medri. A munka
képesség csökkenésével az s-Duna ketté, majd szerte ágazott. Ez a

törmelék lerakódás emelte az Ös-Duna szintjét, a lerakódás vastag-
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B C D E F G H

Fig. 4. ábra. Pestszentlrinc, a városi kavicsbánya kavicsainak szem-

nagyságeloszlása. Korngrössenverteilung dér Schotter in dér Gemein-

de-Schottergrube von Pestszentlrinc. 0—3 m levantei — levan-

tisch —.— .— 3—5.75 m levantei-levantiseh — - - 5.75—7 m pleiszto-

cén—pleistozán,

*/

Fig. 5. ábra. Rákoskeresztúr, a községi kavicsbánya kavicsainak szem-

nagysági eloszlása. — Rákoskeresztúr, Korngrössenverteilung dér

Schotter in dér Gemeinde-Schottergrube von Rákoskeresztúr.
- alsó — unterer — .— .— fels — oberer rétegsor — Horizont

(levantisch).
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sága folyton növekedett, mindaddig, míg a levantei-tó feltöltdött.

A levantei-tó hnllámzása a törmeléket legyez,szénién széttereget-

te. Ily módon jött létre a Pestszentlrinc-rákoskeresztúri folyótor-

kolat (déltaképzdmény ) , melyre azután a Duna a pleisztocén kor
folyamán további kavicstakarókat rakott le.

A kavicsok csoportok (fraktiók) szerinti eloszlása sokkal vi

lógósabban követhet a 3—G. ábra diagrammjaiból. A 3. ábra di-

agrammja szerint nyilvánvaló, hogy a feltárások kavics-fraktiéi-
nak két különböz maximuma van. Az egyik maximum alacso-

nyabb, az E és F csoportok figurativ pontjai közel egyforma ma-
gasságban vannak; míg a másik maximum meredek, a D, E, F, Cl,

fraktiók figurativ pontjai különböz magasságban vannak. Az
elbbi jellegnek megfelelnek a pestszentlrinci, sashalmi és Cap-
rera-fiirdi feltárások kavics lerakódásai, az utóbbinak a rákos-

keresztúri és kistárcsái feltárások lerakódásai. A kett között átme-
net a. mátyásföldi Beniczky-bánya pleisztocén kavics lerakódása.

A 4., 5. és (i. ábra részletdiagrammjaiban a két maximum típus kii-

lön-kiilön is kimutatható.
A szemnagyság eloszlásának két élesen elkülönül maximu-

ma elbbi megfontolásainkat bizonyító ervel támasztja alá s így
jogosan következtethetünk arra, hogy a szóban forgó 1evantei-ka-

vicslerakódások valóban delta-képzdmények.

A szemnagysági összetétel megvizsgálására irányuló méré-
sek azonban még más fontos mechanikai megfontolások alapjául

is szolgálhatnak. így a három átmér birtokában az alábbi képletek

segítségével kiszámíthatók a kavicsok táblássági (T), oszlopossági

(S) és lekerekedési (R) értékei (18. 259. és 20. 57.).

D, + D, 2Dj D, + D„ + D,
T = — S = R

2D
;i

D
s + D

3 6

Az egyes csoportokon belül nyert fenti határértékeket a II.

táblázat foglalja magában :

II. Táblázat.

Csoport T S R

C 128—64 mm 2.68—1.80 2.01-1.51 42.19—32.90

D 64-32 „ 3.52—1.0!) 3.09—1.06 35.67—13.10

E 32—16 „ 4.91— 1.04 4.71—1.10 22.43—7,00

F 16—8 „ 3.11—1.10 2.39—1.27 9.17—3.37

G 8—4 „ 2.78—1.55 3.43—1.22 5.15—2.50

A T és S értékek 283 számított kavicsegyed alapján követ-

kezképen állíthatók szembe egymással :
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Fig-. 6. ábra. Kistarcsa, a BHÉV.-i kavicsbánya kavicsainak szem-

nagysága eloszlása. — Korngrössenverteilnng' in dér Schottergrru.be

dér Budapester Lokalbabnen von Kistarcsa. 0—1,75 m — . —

.

1.75—2.50 m 2.50—3 m levantei— levan ti seh
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> 2 T 0.35

> 1.5 T 0.35

> T Í8.0

oo T 24.7

< T 48.4

< 1.5 T 7.1

< 2 T 1.1

A kavicsszemek alakjára vonatkozó vizsgálatokból kitnik,
hogy a kavicsok átmérik által többó-kevésbbé meghatározott mér-

tani testek. Ilivel a szállító közeg természete, a transzport-kopta-

tás és a megtett út között egyenes összefüggés áll fenn, a kavicsok

szabálytalan, gömböly vagy legtöbbször rotációs ellipszoid ala-

knak. Az egyes alakok között igen sokféle átmenet lehetséges s

ezért egy jellemz tulajdonságot, a legömbölyödés fokát pontosan

meg kell állapítani. Ehhez legalább három egymásra merleges f-

metszet szükséges. A fmetszet azonban már síkforma, melyet al-

kalmas készülékkel apapír síkjára lehet vetíteni. Magán a kavicson

is meg lehet határozni a, tetszleges fmetszetet görbületmér (tér

képmér) segítségével. Feltételezve, hogy a fmetszet ugyanazon

tulajdonságokkal rendelkezik, mint az egész test, a fmetszeten kon-

káv (C), konvex (V) és egyenes (sík, P) szakaszok, illetve felületek

mérhetk meg és fejezhetk ki. Ha e három állandó értéket 100-ra
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juk át, akkor a következ legömböl yödési fokokat

C = 100 % 0 fok.

C > (V f P), P > V la )

V > p lb [

fok

(V + P) > c oA + V) > p 2a

j

fokp > (C + V) 2b

(C + P) > V > , p > (C + V) 3a

|

fok
(C + V) > P 3b

V > (C r P)
, C > p 4a

j

fok
P > c 4b

V = 100 % 5
fok

Budapest vidékén a légiimbl védési fok gyakoriságát tekint-

ve, uralkodó szerepek az 1 b, 4 a és 4 b legömbölyödési fokkal

meghatározható kavicsok. Ugyanez az eredmény adódik a legömbö-
lyödési fokok háromszög ábrázolásából (9. ábra*), illetve a gyako-

riság é)s a legömbölyödési fok közötti összefüggés diagrammjaiból
is (7. és 8. ábra).

Az említett diagrammokból a kavicsok legömbölyödési foká-

nak két maximuma olvasható le. Nyilvánvaló, hogy a kavicsok egy
része nem eredeti fekvhelyükrl származik, hanem valamilyen le-

rakódásból. Ez a lerakódás minden valószínség szerint a bécsi

medencében történhetett s az Ös-Duna erózió bázisának süllyedése

után jutott a kavicsok egy része a Budapest-vidéki levantei delta-

képzdménybe.

A kvarc-kavicsok legnagyobb része, továbbá a gránit-, dió

rit-, kvarcporfir-, gneisz-, kvarcit-, és kristályos palákból származó
kavicsok 3 b, 4 a, 4 b legömbölyödési fokkal, az arkózák,- homok-
kövek és andezit-kavicsok la, 11), 2a legömbölyödési fokkal jelle-

mezhetk. Az elbbiek hosszú úton szállíttattak tova, legnagyobb
részt alpesi származásúak, az utóbbiak rövidebb úton kerültek mai
helyükre s hazai eredetek. A kvarc-kavicsok egy része la, lb le-

gömbölyödési fokú, ezek valószínleg átmosott kavicsok, vagyis
másodlagos vagy harmadlagos fekvhelyükön vannak.

Az alább következ III. táblázatban találjuk lelhelyeik sze-

rint csoportosított 283 kavics egyed maximumának, középértékének
és minimumának csoport beosztását, átmérik értékét mm-ekben
kifejezve (egy tizedes pontosságig); a T, S, B, valamint a V, C, P.

értékeknek megfelel legömbölyödési fokot.

lásd a 192. oldalon.
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III. Táblázat.

B

Csoport

D, D
2 D.3 T S R V c P

Legöm

bo-

ly

ödési

fok

Mátyásföld, Beniczky-bánya.

maximum D 130 48.5 35.5 2.37 3.09 35.67 27.6 51.7 20.7 lb.

középérték E 29.3 22.2 14.5 1.85 1.69 10.98 52.5 26.9 20.6 4a.

minimum G 6.3 5.2 3.5 1.64 1.45 2.50 47.4 52.6 — lb.

Rákoskeresztúr, községi kavicsbánya.

maximum E 94.5 223 17.8 3.28 4.71 22.43! 23.8 71.4 4.8 lb.

középérték E 22.1 16.3 10.6 1.90 1.67 8.15 56.6 28.2 15.2 4a.

minimum F 9 8 5.7 1.49 1.31 3.78 83.3 16.7 — 4a.

Sashalom, a 160 melletti kavicsbánya.

maximum C 109 1 89.1 55 1.80 1.51 42.191 76.7 23.3 — 4a.

középérték E 34.7 24 7 17.5 1.73 1.65 12.76 57.4 25 17.6 4a.

minimum G 10.2 7 6.1 1.41 1.56 3.88 50 16.7 33.3 'b.

Pestszentlrinc, Szemere-íelepi új kavicsbánya.

maximum C 99 67.4 31 2.68 2.01 32.90 28 44 28 2a.

középérték E 36.1 25.7 15.5 2.17 1.79 12.84 53.2 38.6 8.2 4a.

minimum G 12.3 5.9 4.4 2.06 2.39 3.77 40 23 40 3b.

Caprera fürd kavicsbánya.

maximum D 39.1 36.4 22.6 1.6/ 1.32 16.35 59.1 18.2 22.7 4b.

középérték E 28 20 13.2 1.95 1.70 9.80 58.6 32.6 8.8 4a.

minimum G 16.4
|

7.5 7 2.26 1.71 5.15 33.3 66.7 — lb.

Budafok, Kereszthegy.

maximum E 37 5 30.3 14.3 2.37 1.68 13.68i 62.5 37.5 4a.

középérték E 22.4 16.3 10.9 1.81 1.68 8.27 53.5 41.8 4.7 4a.

minimum G 9 5.5 3.5 2.07 2.00 3.00 66.7 33.3 4a.

A kavics lerakódások elfordulásait a 10. és 11. ábra térkép-

vázlatai tüntetik fel.

11. A kavicsok minségi vizsgálata.

A kavicsok közül legnagyobb mennyiségben a kvarc-kavi-

csok fordulnak el. Az egyéb származású kzetek kavicsai igen alá-

rendelt szerepet játszanak, amint az alábbi IV. táblázatból látható.



Budapest-környéki harmadkori kavicsok vizsgálata 191

IV. Táblázat

Rákos-

keresztúr

Mátyás-

föld

Sas-

halom

Pestszentlrinc
Caprera

fürdközségi

bánya

Szemere
telep

kvarc és kvarcit 97 o/o 94 o/o 99o/o 93o/o 90 0/0 91 0/0

eruptív (gránit,

kvarcporfir, andezit)
1 % 3 °/o — 30/0 1 0/0 40/0

szediment (mészk,
homokk, arkóza,
agyagpala)

2 o/o 1 °/o 1 0/0 30/0 7o/o 3o/o

metamorf (gneisz,

csillámpala)
— 2 o/o — 1 0/0 2o/o 20/0

A továbbiakban adjuk a különböz kzetekbl származó ka-

vicsok kzettani leírását.

1. Gránit: Mátyásföld, fíeniczky-bánya. Leukokrát, hipidio-

morf szemcsés kzet. Makroszkóposán 3—-5 min-es füstszürke, zsir-

fénytí kvarcszem ecskék, 5 mm-nyi hosszúságot is elér üvegfény,
gyengés búsvörös l’öldpátok és 1 mm-es zöld szín klorit-csomók
láthatók benne.

A kvarc-szemek (20(1—1300 p) szabálytalan alakúak, víztisz-

ták, színtelenek. Néhol összctöredezettek s ilyenkor a földpátok kö-
zötti hézagot töltik ki. Kioltásuk gyakran hullámos. Zárványaik :

plagioklász lemezkék és csillám pikkelyek.
Az ortoklász-táblák igen nagyok (700—2(100 y ), víztiszták,

kissé zavarosak. A hasadási irányok jól láthatók rajtuk. Fénytöré-
• síik jóval alacsonyabb, mint a kanadabalzsamé. Csak tengely kilé-

pés figyelhet meg rajtuk. Zárványai : apró kvarc kristalloidok és
egy 370 p-os csillám pikkely.

A plagioklászTáblák szintén nagyok 0)00—2500 p). zavarosak,
ersen mállottak. Gyakran ikerlemezesek az álhit-törvény szerint.
Kioltásuk a szimetrikus zónában: + 23p (42%An),+ 18° (35%An).

Tele vannak apró szericit-pikkelyekkel, amelyek gyakran
az ikerlemezeket is elfödik.

A csillámok halványzöld színek, nem egyformán pleochroo-
sak. A kisebb generáció csillámjai hajlott lemezkékbl állanak,
100—300 u nagyságúak, pleochroizmusuk : c szalmasárga, ú, b é-

lénkzöld. A nagyobbik generáció csillámjai (509—1000 p) keresztül -

kasul repedezettek, pleochroizmusuk : c világossárga, a, b sárgás-
zöld. Kioltásuk: c : c = 7". Eme sajátságok alapján a csillámok
kloritok.

A kzet tehát nagyszem, hipidiomorf szemcsés gráiiit.
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2 . Mikroklinmuszkovitgránit; Pestszentlrinc, Szemere-telem
u -] *ay icsbanya. Leukokrát kzet, makroszkóposán 1-4 mm-es zsír-

Hhnl’
US

í
SZ

o'

ke kvarcs
f?
mek

’ 2—3 mm-nyi fehér szín földpát-tablakes
_

1—2 mm-es világos szín, csillogó muszkovit-pikkelvekismerhetk fel benne.
°

A h i o/c-szemek szabálytalan alakúak, elég nagyok (300 1400gyakran fogas szélnek. Víztiszták, színtelenek; kevés zirkon-zírvényt tartalmaznak. Kioltásuk gyakran hullámos.

, ,

A f°I(ipát-szemek általában nagyok. Színtelenek, legnagvobb-
i észt azonban zavarosak. Morfológiai és optikai sajátságaik alanián
ortoklaszra, mikroklinra és plagioklászra különíthetk el

p

Az ortoklász-szemek nagyok (500—1400 jx), legtöbbször zavaro-
sak. A hasaaási irányok jól láthatók. Fénytörésük minden irány-
ban jóval kisebb a kanadabalzsaménál. Kioltásuk egyenes. Keresz-
tezett nikolok között megfigyelhet, hogy az egyes földpátok apró
szericit-pikkelyek halmazává alakultak át. Zárványaik: muszkovit-
pikkelyek és kvarc-ovaloidok.

A mikroklin-szemek is nagyok (400—1900 p), víztiszták vagy
mállási termékektl zavarosak. Keresztezett nikolok között rögtön
szembetnnek az egymásra merleges poliszintétikus ikerlemezek,
az albit- és periklin-törvények szerint. A kioltás az egyes egyedek-
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n cl az albitikerlemezekhcz (az M él irányához) 13—la", ezek közel

bázis szerinti metszetek. A mállási termékek csomóit tarka inter-

ferencia-szín szericit-pikkelyek alkotják. Gyakran kvaroovaloid

zárványok találhatók bennük.

A plar/ioklász-szexnek (6(10—1500 p) ritkán színtelenek, sok he-

lyen mállásnak indultak. Legtöbbször ikrek az albit-ikertörvény

szerint. Az albit-ikernyomhoz (n’ a) mért kioltások a következk:

+6° (24% An), + 9° (27 % Aid. + 13° (30% Anj, + 16° (33% Aid. A
mállási termékek szerieit-csomók. Kvarc-zárványok itt is elfordul-

nak.

A muszko

v

ii-pikkelyek hosszanti kiterjedésüek ('200 800 [0, a

hasadási vonalak egymással párhuzamosak, úgyhogy a pikkelyek

lemezes szerkezetek. A pikkelyek helyenként kissé meghajlottak.

Színtelenek, azonban a hasadási vonalak mentén sárga szín limo-

nit-foltok jelennek meg.

A kzet ezek szerint hipidiomorf szemcsés mikroklin -tartalmú

muszkovit-gránit.

3. Muszkovitgrá)iitgiielsz: Mátyásföld, Beniczky-bántf'i. Sza-

badszemmel tekintve sárgásbarna szinti kzet, 0.5—1 mm-nyi apró

világos szin muszkovit-táblákkal. Mikroszkóposán ortoklasz és

muszkovit figyelhet meg benne.

A kvarc-szemek aprók (100—200 p), színtelenek, víztiszták.

Gyakran összetöredezettek, kövezetszer strukturájak. Kioltásuk

hullámos. Az egyik kvarc-szemecskében 50 p-nyi ersen fénytör

zirkon-kristály látható zárvány gyanánt.

A földpát-táblák nagyobbak a kvarcszemeknél (800—1100 p).

Általában zavarosak, kaolinosodottak, repedezettek. Fénytörésük
gyengébb a kanadabalzsaménál. Kioltásuk egyenes. Zárványaik:
nagyobb muszkovit-, apró kaolin- pikkelyek és kvarc-ovaloidok. E
sajátságaik alapján ortoklászok.

A muszkov ii-pikkelyek aprók (150—500 [0. Színtelenek, vilá-

gossárga, vagy világoszöld színek. Néhol ersen hajlottak- Finom
hasadási vonalak jól láthatók bennük. A mennyiségük uralkodó-
jelleg a kzetben. Igen tarka interferencia-színek. az optikai ten-

gelyszögük nagy.

A kzet hipidiomorf szemcsés szövet. Ersen mállóit, amely
körülményre a. muszkovit bséges jelenléte utal. Gyakran egész te-

kintélyes muszkovit-erek járják át a kzetet. Mállási termékként
még jelents mennyiség sárgásbarna szín limonit is elfordul,

500 p-nyi halmazok alakjában.

A kzet maga nyomást szenvedett muszkovitgránitgneisznek
fogható fel.

4. Kvarc tartalmú amfibolszienit; Mátyásföld, Beniczky-bá-
nya. Szabadszemmel figyelve aprószem, sötétszürke szín kzet,
melyben 1—2 mm-es fekete szín, üvegfény amfibol-tk és 1 mm-
nyi fehér szin földpát-táblák láthatók. A mikroszkóp alatt kvarc
ortoklász, amfibol és magnetit ismerhet fel.
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A kvarc-szemek aprók (200 u), víztiszták, mindig xenomorfolt,

a földpátok és az amfibolok közötti hézagot töltik ki. Mennyiségük
a többi elegyrészhez viszonyítva nem számottev.

A földpátok xenomorfok (500—1100 p). színtelenek, helyenként
kissé zavarosak. Fénytörésük gyengébb a kanadabalzsaménál. A
kioltásuk egyenes. Zárványaik: 10 p-nvi kvar^ovalohlok. ritkán

pleochroos udvarral körülvett zirkon-kristálykák. Átalakulási ter-

mék gyanánt apró epidot-tk és szericit-foltok halmaza vehet ész-

re. Ezen sajátságok alapján a földpátok ortoklászok.

Az amfibolok (200—900 u ) rendesen hosszúra nyúlt oszlopos

termetnek. A prizma (110) szerinti hasadás igen jól megfigyelhe-

t. A kioltás mértéke c : c = 14—18°. A pleochroizmus ers: a =
sárgászöld, f>, c = fzöld. A hasadások mentén gyakran limonitos

erek láthatók. Néhol az ásvány teljesen limonittá alakult át.

Zárványként kvarc-ovaloidok ismerhetk fel benne.

A magnetit legfeljebb 8—10 u-nyi négyszögletes keresztmet-

szet szemek vagy foszlányok alakjában fordul el.

A kzet szövete hipidiomorf, iránytalan szemcsés. Az ásvá-

nyos összetétel szerint kvarctartalmú amfibolszienit.

J. Amflboldiorit; Péstszentlrinc, Szemere telepi áj kavicsbá-

nya. Melanokrát kzet. Makroszkóposán 2-—3 mm hosszú, fekete

szín, üvegfény amfibol-tk és 1 —2 mm-nyi fehér szin földpát-

szemek vehetk benne észre. Mikroszkóposán földpát, amfibol és bio-

tit figyelhet meg.
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A földpát-szeuiek igen nagyok, zavarosak, ersen mállottak.

Ers nagyítás alatt nézve kaolin-csomók és apró szericit-mozaikok

hajmaza ismerhet fel. Fénytörésük nagyobb a kanadabalzsaménál.
Optikailag negatívok. Egy szem kioltása a P/M élre _L-en j-3°.

ami Ab 77An23 összetételnek felel meg, tehát bázisos oligoklász.

Az amfibolok a c irányban megnyúltak, nagyságuk 300—1500

|i között váltakozik. Zöld szintiek. A hasadási irányok nem szembe-

tnk. Pleochroizmusuk: o sárgászöld, b és c kékeszöld. Kioltásuk

hullámos. A repedések mentén gyakran limonitos erek láthatók.

Sokszor szabálytalan vagy négyszögletes 75—250 p-nyi opak limo-

nit-szemek fekszenek bennük. Az interferencia-színük sokszor ala-

csony, ami kloritosodásra utal. Végeredményfen az amfibol-szemek
ritkán üdék, legtöbbször mállottak, melynek fokozatait a klorito-

sodás és linionitosodás jelzi.

A blotit szemek világosbarna szintiek, kifakultak, elbauerito

sodo- 'ak. Ers nagyítással jól láthatók bennük a jellemz sagenit-

i ácsok.

A kzet jellegzetes kvarcnélküli ami iboldiorit, szövete hipidio-

tnorf szemcsés. Az elegyrészei igen mállottak. Kioltásuk, a hegy-

képz erk hatásaképen mindig hullámos.

ti. ApUt; Pestszentlrinc, Szeinere-telepi új kavicsbánya. Leu-
kokrát kzet. Makroszkópos elegyrészei : 4—6 mm hosszú, 2 3 mm
széles fehér vagy világosszürke szinti, üvegfény ti földpát-táblák,

1—5 mm hosszú, 1 -2 mm széles fekete szinti, iivegfényíi turmalin-

oszlopok és 2—3 mm-nyi világosszín csillámpikkelyek. Mikrosz-
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león ajatt kvarc, oligoklász, lepidolit, muszkovit és turmalin ismer
het fel.

A. Amarc-szemek két ivadékban fordulnak el, a nagyobbak
200—300 p-osak, a kisebbek 4—0 p-nyiak. Víztiszták, színtelenek, a

széleik csipkézettek. Kioltásuk rendesen hullámos. Rendszerint a

z

elegyrészek közötti teret töltik ki a csillám-pikkelyekkel együtt s

jellegzetes kataklázos szerkezetek.

A /ö'WpdMáblák igen nagyok (1600—3750 p). Színtelenek, leg-

töbször zavarosak. A hasadási irányok jól láthatók. Fénytörésük
vagy alig kisebb, vagy nagyobb a kanadabalzsaménál. Egy, a b-re

.L metszet kioltása 1°, ami An,- ,„Ab s5 —sü összetétel oligoklász.

A csillámok mennyisége uralkodó. Két féleségük különböztet-

het meg: lepidolit és muszkovit. A lepidolit-pikkelyek nagyok
600—2900 p), szürkésbarna színek, gyakran igen meghajlottak.

Hasadási vonalaik igen finomak és élesek. Interfereneia-szinük

barnasárga. Kioltásuk hullámos. Optikai jellegük negatív. Só
savval megcseppentve a láng színezdése: vörös ( Li ! ) . A muszko-
vit-pikkelyek jóval kisebbek, rendesen 200—300 u-osak, ritkán lOO
u-nyi szemek is elfordulnak. Színtelenek, interfereneia-szinük élénk

és magas.

A turmalin-szemek ritkábbak, átlagban nagyok (1300—190) p).

Kék színek, igen repedezettek. A szélesebb repedéseket sárga szí-

n mállási termék tölti ki. Pleoehroizmusuk igen ers, a halvány-
kék, c sötétkék. Gyakoriak bennük az 1—7 p-nyi, ersen fénytör,
pleochroos udvarral körülvett zirkon-zárványok.

A kzet szövete jellegzetes hipidiomorf szemcsés. Végered
ményben turmalin- és lepidolit-tartalmú aplitnak tekinthet.

7. Aplit; Mátyásföld, Beniczky-bánya. Leukokrát kzet. Mak-
roszkóposán 1 mm-es halványszürke, zsírfény kvarc-szemek, 1—

2

inm-nyi fehér szin földpát-táblák és 1 mm-nyi élénkfény musz-
kovit-pikkelyek ismerhetk fel. Mikroszkópos elegyrészei: kvarc,

ortoklász, albitoligoklász, muszkovit és gránát.

A A’ rarc-szemek csaknem izodiametrikusak (150 és 540 p kö-

pött). szabálytalan alakúak. Víztiszták, színtelenek Sokszor össze-

hiredezettek, a széleik csipkésen érintkeznek egymással. Kioltásuk
általában hullámos.

Á földiátok jóval nagyobbak, mint a kvarc (550—1500 fi)

Színtelenek vagy zavarosak. Hasadási irányaik .jól megfigyelhetk
Xagy részüknél a fénytörés a c irányában jóval gyengébb a kana-

da balzsaménál. Az egyes szemekben több ízben megfigyelhet az

álhit mikropertitek alakjában való betelepülése. Gyakran nyomás
Következtében keletkez ikerlomezesség is észrevehet; ilyenkor a

• zeniek mikroklinra emlékezteinek. Átalakulási termékként szeriéit

pikkelyek halmozódnak fel. Zárványaik: 4—10 p-nyi kva rc-ovalm

-*ok, apatit-tk. Ezen sajátságok alapján a földpátok nagy része

ortoklásznak bizonyul. A többi szem fénytörése alig különbözik a
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kanadabalzsamétól, ikerlemezesség rajtuk is megfigyelhet, ezek

a Ibi toli gok Iá szók.

A muszkovit 9(10 u-nyi, halványsárga szín, meghajlott pik-

kelyek alakjában fordul el. Hasadási irányai jól szembetnk.
Mennyiségük kevés a kzetben.

A gránát-szemek halványrózsaszinek, repedezettek, izodia-

metrikusak (170—200 p). Ez is igen ritka elegyrész.

A kzet szövete kifejezetten kataldázos. Ez a körülmény, to-

vábbá a kvarc-szemek hullámos kioltása, a földpátok nyomás foly-

tán elálló ikerlemezessége, a csillám-lemezek hajlott volta elárul-

ja, hogy a kzet erteljes hegyképz nyomást szenvedett.

A kzet elegyrészeit tekintve, gránát-tartalmú aplitnak fog-

ható fel.

8. Kvarcporfir; Mátyásföld , Beniczky-bánya. Szabad szemmel
tekintve szürke szín kzet, legfeljebb 2—3 mm-nyi füstszürke,

zsírfény kvarc-szemekkel és 2—3 mm-es fehér szín földpát-táb-

lákkal. Az alapanyag szürke szín. A mikroszkóp alatt porfirosan

kivált kvarc és földpát figyelhet meg.

A kvarc két ivadékban (400—600 u és 900—1200 u) jelenik meg.
Színtelen, víztiszta dihexaéderes és szabálytalan alakú, gyakran
magmatikusan korrodált szemek. Kioltásuk sokszor hullámos. Zár-

ványként 5 u-nyi zirkon- és rutil -kristálykák és 5—20 u átmérj
alapanyag föl tok szerepelnek.

A /öb/páf-táblák az a-tengely szerint megnyúltak (200—1300

[d, ersen mállottak, zavarosak. Telve vannak szeriéit- és kaolin-

pikkelyekkel, különösen a hasadások és repedések mentén. Ez a kö-

rülmény nagyon megnehezíti a meghatározásukat. Fénytörésük a-

lig ersebb a kanadabalzsaménál. Ritkán az albitikerlemezesség

nyomai is észlelhetk. Kioltásuk majdnem egyenes. Ezen sajátsa

gok alapján oligoklászoknak bizonyulnak.

Szines elegyrészként néhol egy-egy 5 g-os magnetit -szemecske
figyelhet meg.

Az alapanyag mikroholokristályos, igen apró kvarc-szemek-

bl áll. Benne nagyobb kvarccsomók láthatók, jellegzetes kövezet-

struktúrával és pedig vagy egy nagy kvarc-beágyazás körül, vagy
magában az alapanyagban szericit-pikkelyek halmazával körülvé-

ve. A földpát beágyazások között helyenként nagy kiterjedés sze-

ricit-esomók láthatók, st magát az alapanyagot is gyakran szeri-

cit-erek járják át. Mindezek a kzet elváltozását és átalakulását

árulják el.

Az eredeti kzet kvarcporfir lehetett, mely késbb hegyképz
nyomást is szenvedett.

9. Kvarcporfir ; Mátyásföld , Beniczky-bánya. Szabad szemmel

nézve szürke kzet, 1—2 mm-es zsirfény kvarc-szemekkel és leg-

feljebb 1 mm-nyi földpát-táblákkal. Mikroszkóp alatt kvarc- és or-

toklász-beágyazások ismerhetk fel.
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A /crorc-beágyazások (250—1400 p) dihexáéderek vagy négy-
>zögletes keresztmetszetek. Gyakran magmatikusan korrodáltak,
nagy beöblösödésekkel . Víztiszták, színtelenek. A dihexáéderek
gyakran össze töredezettek. Kioltásuk gyengén hullámos. Zárvány-
ként alapanyag található bennük. Helyenként az apróbb kvareáze-
mek kataklázos szerkezetek és fogásán kapcsolódnak egymásba.

A /ö/dpáí-beágya zások körülbelül kvarc-nagyságnak (400

1500 p). Az egyes kristálylapok töredékei még kivehetk, a met-
szetek általában AL szerintiek. Xem üdék. meglehetsen zavarosak.
Kaolinosodás, szericitesedés és limonitosodás jól megfigyelhet
rajtuk. Kioltásuk egyenes. Fénytörésük gyengébb a kanadabalzsa-
ménál. Kvarc-zárványok találhatók bennük. Eme tulajdonságok
alapján ortoklásznak tekinthetk.

A kzet alapanyaga szürke szín, mikroholokristályos szövet,
lényegében kvarcból és földpátból áll. Gyakran szericit-pikkelyek

csomói helyezkednek el benne és limonitos erek járják keresztül

kasul. Egyes helyeken 90—120 p-nyi vöröses-barna limonit pikke-

lyek halmozódnak fel.

10. Kvarcporfir, Rákoskeresztúr. Az ibolyás szín, mikroholo-
kristályos szövet kzetben egy-két apró kvarc -szemecske és 1—

2

inm-nyi üvegfény földpát-tábla ismerhet fel. Mikroszkóposán
kvarc- és földpát-beágyázások figyelhetk meg.

A /eperre-beágyazások általában kicsinyek (60—400 p); viztisz-

ták, színtelenek. Ritkán nagyobbak, legtöbbször nem épek, ersen
összetöredezettek. Egymás mellé rendezdve a csiszolat egyes he-

lyein nagy tömegekben találhatók s jellegzetes kövezet-szerkezetet

tüntetnek fel. Egyik-másik szemecskében apró zikron-zárványok

találhatók.

A földpótok 400—1600 p-nyi M szerinti hosszanti táblás met-

szetek. Ersen mállottak, zavarosak. Egyetlen ikermetszetet talál-

tam a. karlsbadi ikertörvény szerint, a két iker fél kioltása egymás-
hoz 21". Fénytörésük a kanadabalzsaménál jóval gyengébb. Kiol-

tásuk egyenes. Sokszor teljesen elszericitesedettek, máshol limonitos

mállás figyelhet meg. A földpátok eme sajátságaik alapján ortok

lászok.

A pasérc-szemek (100—700 p) fekete színek, legtöbbször sza-

bálytalan foltokban és csomókban helyezkednek el.

Az alapanyag mikroholokristályos; kvarcból-, földpátból-,

csillámból- és limonitból tevdik össze.

11. Biotithiperszténandezit ; Mátyásföld, Beniczky bánija

Makroszkóposán fekete szín, tömött kzet; 2—3 mm hosszú, 1 mn
széles üvegfény földpáttáblákkal.

A mikroszkóp alatt vitrofiros szövet alapanyagban porfi-

rosan kivált plagioklász, hipersztén és magmatikus resorpciót szén

vedett biotit-kristályok észlelhetk.



Budapest-környéki harmadkori kavicsok vizsgálata 199

A plagioklászok elég tekintélyes nagyságúak (200—1400p). A
metszetek általában igen jó kifejldésnek az M szerint. Megfigyel-

het formák: P(001), M(010), x(101). Gyakoriak az a-tengely sze-

rinti négyszögletes metszetek is. Ikrek az álhit- éis karlsbadi iker-

törvények szerint, vagy pedig konjugált albit-karlsbadi ikrek for-

dulnak el. Víztiszták, fénytörésük sokkal ersebb a kanadabal-
zsaménál. Gyakran zónásak. Ismételten a kristálytani határokkal
párhuzamosan üvegzárványok jelennek meg, zónákba rendezdve.
A P szerinti hasadás igen jellemz. Meghatározásuk optikai úton
a következ :

1. kioltás a P/M élhez :

n’a ' M = 35°, An so Ab,0

n>a : M = 25", An
C3
Ab3T

2, a szimetrikus zóna kioltásai álhit ikreken mérve :

1.

) ± 21", An 3S Ab, ;
o

2.

) ± 32", An.-
)S
Ab

4,

3.

) ± 35", An
c
, Ab 37

4.

) ± 37" 30' An
(iT
Ab33

3., a konjugált albit-karlsbadi ikrek kioltásai :

«.) 1 és 1’; szegély + 34", mag + 37" 30’

2 és 2’; szegély + 46" 30’, mag + 49° 30’

a szegélynek An95 Ab- , a magnak An,, s Ab_, összetétel felel

meg, tehát a földpát típusos anortit.

/?.. 1 és 1’; + 32° 2 és 2’; + 36° 30’ Ans4 Ab 1(i

Az egyes metszeteken optikai tengelykilépések és a hegyes
szögfelez kilépései is megfigyelhetk.

A hipersztének keskeny, hosszú (10—1000 [0, halványzöld
szinti oszlopok. Az m (110) szerinti hasadás igen jól megfigyelhet,
a hasadási vonalak által bezárt szög 88". Pleochroizmusuk gyenge :

a és 6 sárgás barna, c halványzöld. Kioltásuk egyenes. Gyakran
plagioklászok növik keresztül.

A bioG7 -b eá g vazá sok (200—1700 u) magmatikus resorpciót

szenvedtek, magnetites opaeit-szegély veszi ket körül. Legtöbb-

ször teljesen kiszorítják a magnetit-halmazok, néha csak egyes bio

tit-foszlánykák és utólagosan keletkezett kvarc-szemek láthatók.

Egy bázis szerinti metszeten az m prizma lapjai 54—59° szöget zár-

nak be. Ugyanezen metszeten tengelykép is megfigyelhet. Egy
sárgásbarna biotit-foszlányka pleochroizmusa : a világosbarna, 0

és c sárgásbarna.

A magnetitek néhány nagyobb (100—250p) vasfekete folt

alakjában helyezkednek el.
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Az alapanyag vitrofiros; plagioklász, magnetit kris-

tálykákból és üvegbl tevdik össze. Az alapanyag plagioklá-

sz.ai léc-alnkúak (20—200p), savanyúbbak, mint a beágyazások. Ki-

oltásaik a szimetrikus zónában : + 23°30’ (An 4 ,)., + 24° (An44 ),

+ 37°30’ (An,i7 ), + 38° (An6S ). A 20—40 p-nyi magnetit-szemek el-

hintve igen nagy tömegekben találhatók az alapanyagban.

A kzet az ásványos összetétele alapján biotithiperszténande-

zit.

12. Kvarcit; Mátyásföld , Beniczky-bánya. Makroszkóposán
teljesen tömött, sötétkék szinti kzet. Palás szerkezet.

A mikroszkóp alatt finom, apró kvarc-szemecskékbl álló,

kristályos szövet kzet. A finom kristályos alapanyagot 60—630p

átmérj erek futják keresztiil-kasul, melyek kvarc halmazok és

jellegzetes kövezet struktúrát árulnak el. A kvarc-szemek itt na-

gyobbak (60—120 p), undulá'ló kioltásnak, elvétve zikron-zárványo-

kat tartalmaznak. Néhol apró, opak, hatszögletes táblák alakjában

igen kevés magnetit is található az alapanyagban.

A mikroszkópi kép alapján a kzet típusos kvarcitnak tekint-

het.
13. Homokk; Rákoskeresztúr. Szabadszemmel figyelve szür-

ke szín kzet, 1—2 mm-nyi zsirfény kvarcszemekkel.

A mikroszkóp alatt a barna szin limonitos kötanyagba kü-

lönböz nagyságú kvarc-szemek ágyazódnak be. melyek három cso-

portba különíthetk el : 950—1400 p-os nagy, 300—500 p-os középs
és 10—100 p-os kicsiny generációk. A kvarc-szemek általában szin-

telenek. viztiszták, üdék. Legtöbbször szögletesek, néhol összetöre-

dezettek. A nagy generáció szemei unduláló kioltásnak. Gyakoriak
bennük a szalagos folyadék-zárványok; a zirkon-zárványok ritkán

fordulnak el.

Az alapanyag apró kvarcszemcsékbl és barna szinti köt-
anyagból áll. Elég sok limonit-szemecske és kevés mnszkovit-pik-
kelyke található benne.

A mikroszkópi kép alapján a kzet homokknek tekinthet.

14. Homokk; Pestszentlrinc, Szemere-telepi új kavicsbánya.
A kzet meglehetsen egyenletes szemnagyságú, csaknem tisztán
kvarcból all. A kvarc-szemek a mikroszkóp alatt közel izodiamet-
rikusak (200—500 p). A legapróbb szemek teljesen izodiametrikusak.
.)() p-osak. \ ízt isztak, határvonalaik igen élesek. Kioltásuk normá-
lis, elvétve hullámos. A szemek sokszor csipkézettek és fogaske-
rékszeren kapcsolódnak egymásba. Néhol apátit zárványok talál-
hatók bennük.

A wmsg/co'uif-jíikkelyek igen aprók (10—15 p), színtelenek, er-
sen fénytörk.

Helyenként sárgásbarna szin 100—200 p-nyi limonit-csomók
és sávok láthatók.

A kzet az ásványos összetétele szerint kvarchomokk.
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15. Arkóza-homokk; Budafok, Kereszthegy. A kzetben
makroszkóposán fiistsziirke, zsírfény, kagylós törés kvarc-szemek

és jól hasadó vörös szinti földpát-lemezek láthatok.

Mikroszkóp alatt a kvarc-szemek nagyok (200—1600 p), sza-

bálytalan alaknak, víztiszták. Helyenként az egyes nagy kvarc-

egyedek apró mozaik-szemekre töredeztek szét. A kioltások általá-

ban nndnláló. Telve vannak jellegzetes pontzárványokkal. Egyes
szemekben zárványként apatit-prizmák és zirkon-kristálykák is ta-

lálhatók.

A földpát-lemezek jóval nagyobbak a kvarc szemeknél (800

—

3800 p), zavarosak. Egyes szemekben vöröses árnyalat látható, ami
rendkívül finom eloszlású vastartalomra utal. Ez okozza a szemek
makroszkóposán látható vörös színét. Fénytörésük jóval gyengébb
a kanadabalzsiaménál, a kioltásuk egyenes. A földpátok eme saját-

ságaik alapján ortoklászok. Zárványaik: csillám-, zirkon-kristály-

kák.

A m uszkov

i

f-lemezek (100—200 p) ritkán találhatók önállóan,

hanem nagy tömegben a kötanyagra szorítkoznak. Egy-két színte-

len egyede kitnik hajlott lemezeivel.

A kötanyag nagyon csillárnos, a, csillámon kívül kvarc- és

-ortoklász figyelhet meg. A kzet jellegzetes arkóza-homokk.

10. Epidotos-pala; Pestszentlrinc, Szemere-telepi ni kavics-

bánya. Makroszkóposon zöldszín, apró szem kzet. Mikroszkóp
alatt a következ elegyrészek figyelhetk meg mennyiségük sor-

rendjében : kvarc, epidot (zoisit), földpát, klorit és limonit.

A /ccYíi/c-szemek aprók (100—400 p), viztiszták, fogazottak.

Pontzárványok és zirkon-zárványok figyelhetk meg bennük. Kiol-

tásuk kissé nndnláló.

A földpátok (200—500 p) zavarosak. Fénytörésük vagy ala-

csonyabb a kanadabaJzsaménál vagy magasabb mint a kvarcé.

Gyakran teljesen mállottak. Ritkán apatit-zárványokat tartalmaz-

nak. Mállást termékeik: epidot, klorit.

Az epidot-szemek (100—000 p) oszloposak, megnyúltak. Hal-
ványzöld szintiek. A (001) szerinti hasadás éles repedezettségében

jelentkezik. Ikrek ritkán találhatók az (100) szerint, A b-zóna met-
szetein tengelykilépés látható. Pleochroizmusuk : a színtelen, c sár-

gászöld. Zárványként vasérc található bennük. Mállási termékeik:
sárgászöld szinti klorit-pikkelyek és barna szin limonit tömegek.
Egyes szemek interferentia színt 1 alacsony (világosszürke vagy
levendulakék), pleochroizmusuk nincsen. Ezek zoizitok.

A kzet szövete kristályos, palás szerkezet. Kvarc-szemecs-
kékbl álló rétegek váltakoznak epidot rétegekkel.

A kzet a mikroszkópi kép alapján epidotos-palának tekint-

het.

17. Csillámpala; Mátyásföld, Beniczky-bánya. Makroszkó-
posán fekete szin kzet, 3—4 mm-nyi sárga szin csomókkal.
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A mikroszkóp alatt finom palás szerkezet. Az elegyrészek a
palasság irányában helyezkednek el. A kzet lényeges ásványos
elegyrészei : kvarc, klorit, szeneit, csillám és magnetit. A magnetit
mennyisége annyira uralkodó, hogy a kzet fekete szinti. Az ásvá-

nyos összetétel alapján a kzet csillámpalának tekinthet.
A /cnarc-szemek (50—600 u) színtelenek, viztiszták, megnyúl-

tak. Kioltásuk hullámos.

A A’Zorií-pikkelyek (50—100 p) halványbarna szintiek, némely-
kor halványzöldek. Interferencia színük jellemz1 levendula-kék

(permin).

A s^e/ieif-pikkelyek aprók, fénytörésük ers.
Helyenként ersen mállóit, sárgásbarna szinti csillAm-esovor-

tok láthatók. Keresztezett nikolok között megfigyelhet, hogy klo-

ritosodásnak indultak.

A magnetit -itikkelyek erekben vagy foltokban jelennek meg-

*

Az elvégzett vizsgálatok alapján a Budapest-környéki levan-
tei-korú kavicsüledékek származására vonatkozólag néhány fontos

megállapítást tehetünk. Ha a levantei-korú kavicstakaró kzet-
anyagát vesszük szemügyre, akkor azt látjuk, hogy abban a követ-

kez kzetfajták található meg : fehér szín és színes kvarc-válto-

zatok, gránit, zöld szin kloritos-gránit, mikroklimnuszkovit-gránit,

gránit-gneisz, kvarcos-amfibolszienit, amfibol-diorit, gránátos-aplit.

turmalinos-lepidolitaplit, pegmatit. kvarcporfir. amfibol-, biotit-.

gránátos biotitamfibol és biotithipersztén-andezit, kvarcit, homok-
k. arkóza-homokk, mészk, szarúk, csillámos-gneisz, granulit.

csillámpala és epidotot-pala.

Zöldes szin, kloritos-gránit Buttka vidékén (10. 323), mik-
rolinos-gránit Passau vidékén fordul el {,19. 537.). Az amfibolszie-

nithez hasonló ásványos összetétel amfibolgránit található a

Melk-tl 2 Km-re lév Winden falunál (7.9. 410—412.). Itt a nevezett

gránit egy (‘lszigetelt domb, mely a Duna. medre alatt folytatódik

tovább. Maga a kzet átmenet a dioritok és a szienitek felé, úgy-
hogy a két kzet között felmerülhet a rokonság kérdése. Az apli-

tok, pegmatitok és kvarcporfirok a nyugati-Alpok és a Kárpátok
kristályos területérl származhatnak (12. 155.). Majdnem tisztán

kvarcból álló kvarcit fordul el a Manharts (X. Ö. Waldviertel)-

liegység vidékén a Maissau-i gránit társaságában (9. 36S.). A kü-

lönböz homokkövek és arkóza-homokkövek hazai eredetek és ere-

detileg az alsó-mediterrán rétegsorból valók. (12. 155.). Az uralkodó-

mennyiség kvarc-kavicsok a nyugali Alpok és a Kárpátok kvarc-

telreibl valk. Az amfibol-, biotit-, gránátosbiotitamfibol és bio-

tithipersztén-andezit kavicsok megfelel kzeteit a Dunazug-hegy-
ség andezit elfordulásaiban találjuk meg (12. 155.). Rcsorbeált bi-

otitot tartalmaznak (7.229.) a Selmecbánya-vidéki andezitek is, te-

hát az andezit kavicsok egy részét innen is származtathatjuk. Vé-
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giil a gneiszek, granulitok, epidot- és csillámpnlák az Alpok közép-

jionti (kristályos) vonulatából (Zillertali-Alpok, Koké és Niederc-

Tauern) koriilhottok hozzánk.

A kavicsok szárma zásának kérdését értékes adatokkal tá-

masztják alá a kavicsok legömbölyödési fokának megállapítására

irányuló vizsgálatok is. A kavicsok szállítási útjának hosszúsága,

a vizsebesség, a kzetanyag, továbbá magát a kzetet alkotó ásvá-

nyok keménysége és a legömbölyödési fok nagysága között egye-

nes Összefüggés áll fenn. E megállapítás alapján az . legömbölyít

dósi fokú kavicsok a már elbb megállapított lebordási terület leg-

távolabbi részeirl valók. A 4a és 4b legömbölyödési fokú gránit-,

diorit-, kvarcporfir-, gneisz-, kvarcát és kristályos -pa,la kavicsok az

Alpok különböz részeirl, míg az ugyanilyen kzetekbl álló 3a és

3 b legömbölyödési fokú kavicsok a Kárpátok kristályos hegységei

bi származhatnak. A homokk, a rkóza-homokk és andezit kavi-

csok alacsonyabb legömbölyödési fokúnk (la. 1 b, 2a, 2b), s két-

ségkívül hazai eredetek. A kvarc-kavicsok legömbölyödési foká-

nak értékei (I és 5 között váltakoznak. A 8. és 0. ábrában a kvarc-

kavicsok legömbölyödési fokát ábrázoló görbének két maximuma
olvasható le. Ez kétségkívül arra a tényre utal, hogy a kvarc-ka-

vicsok szállításuk folyamán megrekedtek, lerakodtak. Ilyen meg-
rekedés történhetett az Ös-Dmia Túlin i medencéjében, a bécsi me-
dencében és a Kis-Alföldön. Késbb az erózió-bázis süllyedésével

az Ös-Duna munkaképessége megnövekedett s a már lerakodott ka-

vicstömegek anyagát is tovább szállította. Azonban a kavicsok már
egyszer kialakult legömbölyödési foka az újabb szállítás és más
mellékkörülmények hatására megváltozott. Nyilvánvaló teliét, hogy
a kavicsok egy része nem is eredeti fekvhelyérl származik, hanem
egy vagy többszörösen is átmosott kavicsokkal állunk szemben.

IV. Összefoglalás.

A Budapest-környéki leventéi korú kavicsüledékek szedi-

montpetrográfiai vizsgálata alapján a következ eredményeket ál-

lapíthatjuk meg :

1. A szóba u forgó kavicslerakódás valóban deltaképzdmény.

2. A kavicslerakódás kzet anyaga az Alpok és a Kárpátok
kristályos területeirl származik.

3. A kavicslerakódás kvarc-kavicsainak egy része átmosott
eredet.

#

Munkám végeztével legmélyebb tisztelettel és hálával mon-
dok köszönetét Dr. Mauritz Béla professzor úrnak, aki értékes

tanácsaival és útbaigazításaival munkámat állandóan figyelemmel
kisérte. Valamint köszönettel tartozom néhai dr. Reichert Ró-
bert egyet, magántanár, egyet, adjunktus és dr. Sztrókáy
Kálmán egyet, adjunktus uraknak, akik a szedimentpetrográfiai
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vizsgálatok módszereibe vezettek be. Végül Dr. Kertai György
oki. középiskolai tanár urnák, kedves barátomnak, köszönöm a
mikrofotog rá f i á le szives el készítését

.

(Készült a bpesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegye-
tem ásvány-kzettani intézetében. 1937.)

* . *

Pie Schotterablag'erungen in dér Umgebung von Budapest
entstammen dem Diluvium, Levant und Mittelmiozan. Ara besten
sind ikre Vorkommnisse in den Gemarkungen Budafok, Soroksár,
Pestszenterzsébet, Pestszent lrine. Kbánya, Rákoskeresztúr, Sas-
halom, Mátyásföld, Cinkota und Kistarcsa zu studieren.

Die levantischen Schotterdecken stel len unserer heutigen
Auffassung nach Delta-Bildungen dar. Dér Zweek meiner Arbeit
war, die Richtigkeit diesel* Annahme auch durch sediment-petro-
graphiseho Untersuchungen zu bestátigen. Da in den erwahnten
Bildungen Quarzschottcr versehiedener Farben vorherrschen,
sind dieselben fül* physikalisebe Untersuchungen ausserst geeignet.

Es wurden Farbe, Mass, Gestalt, Grösse und Abrollungsgrad ge-

priift. Die Ergebnisse dér Untersuchungen sind in den Tabellen
T — 111 und in den Figuren 1 — 9 zusammeugestellt.

Bei dér Untersuchung von klastischen Sedimenten wird das

Gewicht vor allém auf die mechanische Werte gelegt, da aus dic-

sen wertvolle Folgerungcn auf die Grösse und Stelle des Abtrag-
ungsgebi'etes, auf die Art des Transports und auf die Lage des

hinterlegten V eg.es zu ziehen sind. Aus diesem Grunde sind die

Untersuchungen über die Morphologie dér Schotter von ausser-

ordentlicher Wichtigkeit. Die Einzelstüeke werden durch drei recht-

winklige Durchmesser (dér dér Lángé D,, dér Breite D„ dér Dicke
1)

:! ) determiniert und die Schotter werden nach Breite-Durchmes-
ser in Frakt ionén eingeteilt.

lm Aufbau dér levantischen Schotterdecke sind nach dér

Korngrösse feinere und gröbere Schichtfolgen zu uuterscheiden,

zwischen denen Sandlinsen oder Sandschichten versehiedener

Máchtigkeit lagern. Diese ganze Schotterabl agerung kann auf

Grund dér untén angefiihrten als eine Delta-Bildung aufgefasst

werden.
Dér Durchbruch der Ur-Donau im Visegrád—.Nagymaroséi*

Tál erfolgte im Pliozán, Die Ur-Donau erreiclite nach einer kurzen
Strecke Unterlaufcharakíers den levantischen See, wélcher damals
Avahrscheinlich die Stelle dér Grossen Ungarischen Tiefebene ein-

nahm. Durch Gefálle-Verminderung nahm ihre Arbeitsfahigkeit

natürlieh ab und auch die Ur-Donau, wie jeder Strom von Unter-

laufcharaktei -

, legte in ikrem Bette den gröbsten und sch wersten

Schutt ab, dér fül* den mittleren Wagsersitand charakteristisch ist.

Dér abgelagerte Schutt drángte ihr Wasser aus dem Bett und

zwang die Ur-Donau, ihre Überschwemmungssedimente auf den
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bereits vorliandenen Scliutt abzulagern. Dicse ÜberscltAvemmungs-

sedimente sind immer feiner als die Ablagerungen dós mittleren

W'asserstandes. Infolge der Abnahmc der Arbeitsfáhigkeit zweigte

die Ur-Donau erst in zwei und dann in mehrere Aste. Dicse Schiitt-

ablagerung erhöhte Avieder das Niveau der Ur-Donau, die Mách-

tigkeit der Ablagerung nahm standig zu, bis der levantische Sec

volkommen ausgefiillt wurde. Die Wellen dieses lcvantischen Sees

breitétén den Schutt facherlörmig aus. So entstand die Delta-

Bildung von Pestszentlrinc—Rákoskeresztúr, auf Avelehe dann

die Donau itn Laufe des Pleistoziins weitere Schotterdecken ab-

legte. Die zwei scharf getrennten Maxima der Korngrössen-Ver-

teilung der Sehotter weist ébenfalls au!' Delta-Bildung hin. (Figur

3 .— (i.) Auf Grund der mikroskopischen Untersuchung besteht das

Gesteinsmaterial der levantischen Schotterdecke aus folgenden

(iesteinsarten: weisse und farbige Quarz-Va rietaten ,(iránit, grü-

ner Chlorit-Granit, Alikroklin-Muskowit-Granit, Gránit - Gneiss,

(luarzhaltiger Amphiliol-Syenit, Amphibol -Diorit, g ra náthái ti ger

Aplit, Turmalin-Lepidolith-Aplit, Pegmatit, Quarzporphyr, Anifi

hol-, Biotit-, granathaltiger Biotitamphibol- und BiotiÜiypersthen-

Andesit, Quarzit, Sandstein, Arkosen-Sandstein, Kalkstein, Horn-

stein, Glimmer, Gneiss, Granulit, kristalliner Schiefer und epidot-

haltiger Schiefer. Diese Gesteine eutstamrnen Avahrscheinlich den

(iebieten der Alpen, der Karpathen und des Donamvinkelgebirges.

Audi durch Untersuchungen des Abrollungsgrades erhalten

wir wertvolle Daten iiber den Ursprung der Sehotter. Es besteht

cin Zusammenhang zwisehen der Lángé des hinterlegten Weges,
der Wasserge’schwindigkei t, (lent Gesteinsmaterial, ferner der Hav-
ié der gesteinsbildenden Mineralien und dem Abrollungsgrade.

Auf Grunde dicsér Feststeilung isi anzunehmen, dass die Einzel-

stiieke mit dem Abrollungsgrad 5 von dem am Avei testen entfernt

liegenden Slellcut des oben erwáhnten Abtragungsgebietes hertrans-

portiert Avurden. Die Gránit-, Diorit-, Quarzporphyr-, Gneiss-,

Quarzit- und kristallinen Schieferschotter mit dem Abrollungsgrad
4a und 4b entstammen den A’erschiedenen Teilen der Alpen, waii-

rend die Sehotter desselben Gesteinmaterials mit dem Abrollungs-
gr,ad 3a und 3b aus den kristallinen Gebirgen der Karpathen her-

kommen. Die aus Sand, Arkosen-Sandstein und Andesit bestehen-

den Sehotter weisen einen nied ingeren Abrollungsgrad (la, lb, 2a,

2b) auf und sind zweifelsohne ungarlandischen Ursprungs. Die
Werte des Abrollungsgrades der Quarzschotter wechscln zwisehen

0 und 5. In den Figuren 8 und 9 sind zAvei Maxima des Abrollungs-
grad-Diagramms zu konstatieren. Diesel* Umstand avcísI zAveifels-

ohne auf die Tatsaehe hin, dass die Quarzschotter wahrend des

9'ransportes zusammengestaut und altgelasfért wurden. Solelie Zu
sammenstauiingen erfolgten in versehiedenen Becken der Ur-Do-
nau, in dem von Túlin, von Wien, und in der Klemen Ungarischen
Tiefebene. Mit der Senkitng der Erosionsbasis erhöhte sicli die
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Arbeitsfahigkeit dér Ur-Donau und so konnte sie die bereits ab-

gelagerten Sehottermassen wieder ’weiterführen. Dodi veranderte
sic*h dér bereits ausgobildcte Abrollungsgrad iufolge des neueren
Transports und anderer Umstiinde. Es ist alsó klar, dass ein Teil

dér Schotter nicht unmittelbar von seinem Ursprungsort her-

stammt. sondern dass wir hier mit einmal oder öfters durchwasehe-
uen Schottern zu tn habén.

*
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TÁBLAMAGYA HAZAT. — TAFELERKLÁHENG

1. Mikroklinmuszkovitgránit, Pestszenti örinc. Mikroklin, ortoklász, sok

kvarc. 80X ná|§£. + Nie — Mikroki inmuskovitgrani t, Pestszentl-
rinc. Mikroklin und Orthoklas mit reichlichem Quarz. 80X Verg.

+ Nic.

2. Kvarctartalmú amfibólszienit, Mátyásföld. Ersen repedezett am-
1‘iból, ortoklász. 45X nagy. Nic. — Q uarzführender Amphibolsye-
nit, Mátyásföld. Stark zerborstener Amphibol, Orthoklas. 45X Verg.

||

Nic.

8. Aplit, Pestszentlrine. Turmalin apró zirkonzárványokkal (bal al-

sórészen), kvarc, muszkovitpikkcly (bal felsrészen), lapidolit (jobb

felsrészen). 60 X nagy. -f- Nic. — Aplit. Pestszentlrine. Turmalin
mit kleiner Zirkon-Einschltissen (links untén); Quarz; Muskovit-
Schuppe (links oben); Lepidolith (rechts oben); 60X Verg. X Nic.

4. Kvarcporl'ir, Mátyásföld. Holokristályos alapanyagban kvarc és

oligoklász beágyazások. 45X nagy. -!~ Nie Quarzporphyr, Mátyás-
föld. In dér holokristalli nen Grundmasse Quarz- und Oligoldas-Ein-

sprenglinge. 45X Verg. X Nic.

5. Biotithiperszténandez.it, Mátyásföld. Vitrofiros szövet alapanyag
bán opacitszegéllyel körülvett biotitlemezke (jobb szélsrészen), pla-

gioklász és lii perszén kristályok. 80X nagy. X Nic. — Biotithy|per-

sthenandesit, Mátyásföld. In dér vitrophyrischen Grundmasse eine

Biotit-Schuppe mit Opazit-Rand (rechts), Plagioklas- und ITyper-

sthen-Kristalle. 80X Verg. -|- Nie.
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RECSK ÉRCEIRL.
Irta: Papp Ferenc.

XOTES SUR LES MINÉRAIS DE RECSK.
Pár M. F. Papp*

Les minerais de Recsk (Montagnes du Mátra) ont dója depuis
longtemps attiré 1’ attention des géologues et des miueurs. C’ est

M. I. V i t á 1 i s. professeur á 1’ Eeole des Mines qui a donué pour
la derniére fois un résumé des reeherches faites jusqu’ ici. II publie

dans són étude la bibliographie eonipléte des ouvrages parus con-

cernant les mines de Recsk. Dans la présente étude, je veux rendre

compte des examens microscopiques des minerais, en égard spéciale-

ment aux roches qui renferment ces minerais, pour donner une.idée

du caractére du gisement.

Des sables oligocénes entourent le Mont Lahoca (324 m.) qui

se compose de roches andésitiques et d’un schiste silifié dacitique.

Les minerais se trouvent irréguliérement dispersés dans les roches

dacitiques et dans le schiste silifié.

On peut y distinguer deux types des roches volcaniques: Fun
entiérement altéré, 1’ autre, qui 1’ avait percé, parfaitement in-

tact. M. P á 1 f f y fait remonter l’origine des minerais á l’érup-

tion réitérée de deux sovtes d’andésites; d’aprés mes ohservations

on y distingue une éruption de dacite, qui est pénétrée pár une
éruption d’andésite. Cette derniére ültére fortement la dacite, pár
suite de quoi la roche est kaolinisée, silit'iée et minéralisée. La dacite

dccomposée s’est silifiée á quelques endroits, ellc a subi une forte

kaolinisation. L’ andésite est enveloppée pár le schiste silifié d’ une
couleur blenátre, rarement blane-grisátre.

L’étude microscopique a démontré que le schiste bleuátre était

un tuf andésitique fórt silifié. Les minerais se groupent en six

massifs qui sont séparés Fun de l’autre pár des tufs altérés.

Dans le plus proche voisinage du Mont Lahocza, s’éléve le

Mont Fehérk (322 m.) que trois galeries pénétrent. LLie de ces ga-

leri es est située au Nord-Est: la galerié „Jószomszéd”, ou on exploita

autrefois les minerais suivants: blende, tetraédrite (cuivre gris),

galéne, chalkopyrite, pyrite. La roche qui en fenne les minerais

est une dacite á amphibole, fórt silifiée. On peut y distinguer des

feldspaths kaolinisés et des aniphiboles altérées. A cet endroit nous
n’ avons constaté ni la présence d’ une schiste silifié, ni le perce-

ment d’autres roches volcaniques. C’est ce qui cxplique que la mi-

néralisation est ici relativement faible. La succession des minerais

j est la suivante: pyrite, chalcopyrite, blende, cuivre gris, galéne.

Le cuivre gris a été examiné a part au point de vue du contenu

d’argent au moyen de la réaction avec HNO et avec HC1. Pár

suite de la réaction, il fut constater que le cuivre gris en question

contenait de l’argent; ce minerai est done une fréibergite.

Presentés á la séance de la Soc. Greol. Hongr. le 1. V. 1935

(manuserit tenni né: 1. IX. 1934.).
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Les amas si 1 i f Lés renfermant les minerais se eaehenl dans l’an-

désite caolinisée. Le gisement de minerai ressemble aux bréches

oü la matiére-ciment est le minerai mérne. A certains endroits le

minerai s’enrichit et forme des amas de plusieurs eentimétres. La

pilis gram.de partié de cet af fi eurement indiqne une origine épigé-

nitique. Ce n’est qu’une partié de la pyrite et dti cnivre gris qui

est syngénétique.

Sons le microscope, on pent reconnaitre la présence de só-

ricite et de quartz dans la roche provenant du point No. 180

de la mimé, tandis que dans cél le du point No 468 on a constató

du quarz, de la pistacite, de la zoisite et le l’hyalite. La zoisite et

Fig. 1. Tuf de 1‘ andésite á am phibole sous le microscope.

l’hyalite occupent la piacé des feldspath. Dans les roches du mérne
endroit on a róussi a trouvcr une amphibole parfaitemeht résorbée.

On a établi la composition suivante de la roche provenant du point

No. 540 en % volum.: 45 % de quarz, 50 % de kaolin, 5 % de pyrite

et de limonite.

Dans la roche du Mont Fehérk il y a du quarz, de la séri-

cite, du kaolin, de la. pyrite, de la limonite et de l’apatite. Les mi-

nerais observés sont les suivants: énargite, famatinite, luzonite.

* * *

Dans la partié septentrionale du Mont Lahoca on a pro-

longée la galerié „Georges” jusqu’ á la surface; cette partié de

la galerié porté le nm de galerié „Francois”. Les minerais
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et les roches encaissantes s’y trouvant ne différent pás de ccux du
railieu de la montagne. A une distanee de 3 a 5 cm des minerais,

les contours des feldspath som encore perceptibles. Tjcs minerais
mérne gisent dans des roches parfaitement sili fiéesu Les feldspaths

se sont décomposés en kaolin qui s’est silifié á són tour. Les pro-

duits de la silification sont: de la calcédonite, des cristaux de quarz
dans les miarolithes et dans les fentes.

Deux générations de pyrites s’y présentent: les cristaux plus

gránds scnt idiomor])hes et leur origine remomte jusqu’ avant
la formation de l’enargite, les plus petits sont xénomorphes et ap-

paraissent en amas on aux liords des cristaux d’enargite.

On a souvent remarqué que les petitsi cristaux de pyrite ont

tendance á se réunir auprés de cristaux de pyrite plus grands.

La structurg zónái re est aussi fréquente. En dehors de F enargite

on y trouve de la luzonite et de la famatinite cetts deriére d’ une
couleur rose plus claire que la premiere. Le cuivre gris est irré-

guliérement disséminó en trés petits cristaux et fut faiblement at-

taqué pár un aeide nitrique de 20 % appliqué pendant 10 minutes.

L’enargite se transforme superficiellement en coveline qui y
forme des veines et un reeouvrement étroit. La succession des mi-

nerais est la suivante: pyrite I., or, argent, cuivre gris I., enargite,

luzonite, famatinit, cuivre gris II., blende, galéne, chalcopyrite, py-

rite IT., covellin, azurite, malachite.
E

enargite 0.299

luzonite 0.299

famatinit .... 0.309

pyrite 0.410

cuivre gris .... 0.300

covellin 0.193

Comme la móthode de M. J. Orcel qui détcrmine 1c pouvoir

réflecteur des différents minéranx a l’aide de la cellule photoélec-

trique paraissait trés appropriúe a la détermination des minerais en

question, nous avons soumis notre matiére a cet examen aussi. A
ce propos je dois remercier. M. B. Pöschl, professeur a l'Uni-

versité des Sciences Teehniques a Budapest, qui a bien voulu

mettre a ma disposition une partié des appareils nécessaires pour

les mesures et MM. Ferenc? et Frbanek qui ont en l'obli-

geance de m’assister dans mes travaux.

Ce fut l’oligiste (provenant du rnont Huszárhegy) qui servit

d’ótalon.

Comme il ressort nettement du tableau ci-dessus, nous n’ avons

pás pu démontrer de différences au point de vue du pouvoir

réflecteur entre F enargite, la famatinite et la luzonite d’ une part,

ct entre la pyrite et la pyrite arsénifére (F autre part.

Les autres valeurs corrcspondent á celles de M. J. Orcel.
Les minerais forment six massifs séparés Fun de Fautre; les
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massifs consistent en mié roche trés dure et Tort silifiée et sont

séparés pár dós tuí's volcaniques moins durs.

Les roch-es minérifércs furent exploitées sur 8 niveaux. A cer-

tains endroits oes galeries s’ élargiss-ent en formánt de trés vastes

cavités.

* * *

L’exploitation est la plus aetive dans la galerié d i te „George.

s

moyen C‘ est 1‘enargite qui y domine; hors de celle ci on y trouve

de la fainatinite et de la luzonite. La pyrite est également fréquente.

Le cuivre gris, toujours en ehapelet, ne pouvait étre établi que sous

le microscope. La chalconyrite y joue le rle de l’éléuient accessoire.

Les éléments secondaires sont la malachite, la chessylite et la covelli-

ne.

A cet endroit également les minerais se présentent répartis dans

la dacite silifiée, ou dans la roehe entiéremenl silifiée sóit comme une

páte eimentant la roche brécheuse, sóit en amas locales.

Le point no. 71) est un point trés intéressant de la galerié, cár

ici, en dehors de 1‘ enargite, on a pu distinguer de la chalcopyrite en

ehapelet et du cuivre gris. L’enargite passe successivement en fama-

tiriite et en luzonite. Prés des eristaux de pyrite plus grands, on a

remarqué du cuivre gris. Dans un échantilln riche en pyrite la mé-

thode de Biirg a démontré la présence de Tor. Pár suite d’uno attaquo

au HCL et HNO.. il devint évident que le cuivre gris étáit une íréi-

bergite. II y avait un échant il len dönt la eomposition étáit en °/
0
volnm.

:

96% d’enargite, 3% de pyrite et 1% d’autres matiéres. La eovelline y
représeute un produit secondaire. Dans la roche provenant du point

No. 96, j’ai trouve des eristaux de pyrite grands et petits, de l’enargite

et de la chalcopyrite. Au point No. 110, j’ai coustaté de l’enargite pure

et des eristaux idiomorphes de pyrite. Au point No. 111, de petits eris-

taux de pyrite avaient entouré ceux d’enargite Au point No. 130 les

eristaux d’enargite atteignaient la grosseur de 2 a 3 mm. Au mérne

endroit, ,j‘ ai trouvé des eristaux de pyrite disséminés, couvrant super-

ficiellement le dóbris. Au point No. 140 de la galerié on trouve de

l’enargite, de la pyrite, de l’azurite et de la covellite, mérne a l’oeil

nu et du cuivre gris sous le microscope. Ce dernier présente une tér-

ni.sse brunátre sous 1’influcnce du HNO, (20%) apres 4 minutes et il

est faiblement attaqué sous l’effet du H,0„ aprés 4 minutes. Le cuivre

gris entoure l’enargite. Au point No. 168 la struciure brécheuse est

íacile á observer, il y a une quantite considérahle de fainatinite, puis

de pyrite. A l’endroit marouó pár le No. 180, la roche est kaolinisée et

contient de la pyrite. Sur les échantillons provenant du point No. 215,

on remarque la présence du feldspath; l’étude microscopique a dé-

montré celle du cuivre gris et de la chalcopyrite aussi. La roche sili-

fiée et compacttí du point No. 218 contient peu d’enargite. mais beau-

coujp de pyrites dönt quelques-unes sont des anisotropes arzén iteres.
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Le No. 383 est un (les points les plus intéressants de la galerié, ioi

l’enargite esi entourée de pyrite en í'orme de couronne ou l’on volt.

trés clairement la répétition rythmique de la pyrite. A 1‘ endroit No.

572 1‘ enargite eéde successivement la piacé a la luzonite. L‘ échantillon

provenani clu poínt No. 707. est d’une ricliesse en minerais, la roche y
est parfaitement silifiée, et j’y ai pu constater la présencc des mine-

rais smvants: enargite, pyrite, cuivre gris, blende. La roche du point

804 également d‘une structure brécheuse est cimentée pár les mine-

rais mentes. Les 65 á 70 % volum. de la bréche est stérile, mérne

la ou on peut encore reconnaitre des feldspaths. Les petits cristaux de

pyrite se trouvent disséminés en dacite silifiée. Prés de l’enargite il

y a beaucoup de famatinites. La covellite est moins fréquente. Le point

Ao. 805 esi riche en enargite qui remplace la pyrite corrodée.

Dans la galerié „George s supérieur“ les minerais se trouvent
sous le tuf andésitique en un schiste bleu. Les minerais observées

dans cette galerié sont l’enargite, la fámát inite, la pyrite, les éléments

secondaires sont la malachite et hazurite. Dans les échantillons pro-

venant du point No. 306, on peut distinguer la présence de l‘énargite

et celle de la pyrite, visibles mérne á 1‘ oeil nu. Prés du cuivre gris

la calchopyrite est fréquente. Le cuivre gris est facile a rayer á l’aide

d’une épingle d’acier et est d’une couleur aciéreuse. A l’endroit No. 321,

la roche a une structure brécheuse. On y a remarqué les minerais

suivants: enargite, famatinite et pyrite. La roche est trés silifiée au

point No. 566. A quelques endroits les feldspaths sont encore reeonnais-

sables. Dans cette roche, nous avons trouvé des cristaux de pyrite

irréguliérement disséminés. La roche du point No. 572 est entiérement

silifiée, nous y avons établi la présence des minerais suivants: enar-

gite, famatinite, luzonite, pyrite, puis malachite et azurite. La roche

provenant du point No. 604 contient de la |pyrite et encore du cuivre

gris.

Galerié dite „Georges inférieur J‘ai consacré une attention

particuliére á l’étude de cette galerié en ce qui concerne la schiste

bleue et, quant au minerai, en ce qui concerne l’or. A l’oeil nu, la

schiste bleue présente une structure nettement pareille á celle de la

roche sédimentaire. La pate silifiée et blcuátre renferme des feldspaths

kaolinisées. Sous le microscope on remarque de 1‘ enargite, de la luzo-

nite puis des covellites. Des cristaux de pyrite finement disséminés

se trouvent dans la páte. Sous le microscopes les mineranx suivants

furent distingués: quarz, calcédonite, opale, hornblende, nstacite, li-

monite, oligiste, pyrite, zircon. Le quarz, 1‘ élément le plus fréqusnt,

formc des grains tantöt trés fiús (10 ji) tantöt un peu plus grands.

La calcédonite est fibreuse et sa structure rapelle les débris vermi-

culaires.

L‘ opale en grains trés fins, incolores et transparents a entiérement

pris la piacé des feldspaths et des amphiboles, de sorté qu‘ il n‘ en

est resté qu’un eontour. L’amphibole est tellement résorbée que seuls
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ses contours furent reeomiaissables; on a mérne réussi a retrouver

les traces des formes (10 0) (0 10) (100) él celle du clivage. Certains

minéraux entiérement réservés rappellent la biotite. Entre les minerai.-,

il y a des lames de euivre uatif de .1,5 a 2 mm d’épaisseur dans les

roches silifiées. I a présence du euivre natif fut ainsi ilémontrée dans

la roche du sondage No. 5. Dans un échantiilon provenant du poiut

No. 180. on a aussi réussi a eonsta^er la présence de 1‘ or en

suivant le proeédé de M. B ii r g c’est ee qui montre que la eouche

contient encore de Tor.

Au point No. 004, dans la roche silifiée il y a des eristaux de

pyrile disséminés en forme de ruban, d’une épaisseur de 8 á 10 mm.
Les échantillons du point No. 817. contiennent de la pyrite et de l’é-

narg'ite, celle du No. 818, présenteut du euivre gris.

Galerié (lile „C at h e r in e“. Nous an avons étudié les minerais

et les autres roches. Farmi ces roches nous avons éxaniine celle pro-

venant du point No. 517. d’une maniére plus détaillée. A l’oeil un on

distingue des feldspaths, de la pyrite et rarement des eristaux d’enar-

gite dans la roche parfaitement silifiée. Sous le microscope les eris-

taux idiomorphes plus petits, et les xénomorphes plus grands de la

py lile réaparaissent.

Dans une autre roche, celle provenant du poiut No. 418, la pré-

sence de la pyrite fut constatée en deux générations, les eristaux plus

grands sont idiomorphes. Sons le microscope on apercoit de l’enargite,

de la luzonite, puis de la covellite. L‘ enargite est, le minerai dominant
de la roche du point No. 37: des eristaux de pyrite n’y manquent pás

non plus. L’énargite rosátre se transforme peu a peu en euivre ver-

déire. La eom.iposition de la roche est la suivanle au point en question

en % volum.: 23 % d‘ enargite, 13 % de pyrite, le reste est, de la gangon.

Au point No. 468, nous avons trouvé de l’énarg'ite, de la pyrite, ia

derniére, étant corrodée. renferme du euivre gris.

Aux iioints No. 756 et l'énargite et la pyrite réapparaissent dans
la roche.

La chaine volcanique au hord de la grande Plaine hongroise
est relativément pauvre en minerais. Cependant les montagnes du
Mátra (á 100 km á l’Est de Budapest) sont dignes d’attention au
point de vue des minerais.

Les mines se trouvent dans le Mont Lahoca. Toutefois il y a

des collines métalliféres (Fehérk, Kastélyhegy, Vörösvár) au sud-
est aussi. A tous ees endroits les roches sont fórt altérées pár la

kaolinisation et pár la silification. Tous ces endroits témoignent
d’une minéralisation néogéne. Cependant il y a da.ns la mérne
eontrée des affleurements qui devinrent minéralisés déjá á l’épo-

pue earbonifére. Le cóte sud-est du Mont Darno est transpercé
dans la direction du Nord-Sud pár des filons de quartz. Dans un
de ces filons on a trouvé de la chalcopyrite, dans les autres on n’ a

pu démontro'r (pie de la pistacite.
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Dans le plus proche voisinage du Mont Darno, dans la vallóé
de Bajpatak, il y a encore une diabase qui renferme du miuerai. lei

ee sont les filons de caleite de la diabase qui renferment le cuivre
natif. Cependanl on a réussi á constater une vénule de cuivre na-
tif dans la diabase mérne. Ayant tout pris en eonsidération, nous
pensons que eette eontrée l'ut plusieurs fois envichie pár des sour-

ees aseendantes cuivreuses.

Pár aillenrs des mines Butte Montana de Bor Cuka Dulkani
sont eelles qui leur ressemblent le plus. Panni ces derniéres celles

de Cuka Dulkani prés de Bor sont celles dönt la resseniblance est la

plus fidéle.

1KERKÉPZÖDÉSSZE 1ttj JELENSÉG
A KOSTEJ I LITHOPHYLLIA STRIATO PUNCTAlTA n. sp-en.

Irta: Dr. Noszky Jen.

INTBAKALYZINALE ZW ILLINGSBILDUNG
AN DÉR LITHOPHYLLIA STR IATO- PUNCTATA NOV. SP.

AUS MTiTTELMIOCEN VON KOSTEJ IN ENGARN.

Von J. Noszky.

Magyar (Nemzeti Múzeumunk Ásvány-Öslénytára, a kiváló

gazdagságú kosteji középmiocén faunából, egy hatalmas termet,
egyes korallt riz, amelyen azonfelül, hogy új fajnak bizonyult,

még egy érdekes, többféleképen magyarázható paleobiológiai jelen-

ség is észlelhet.

Fajunk a Re üss leírta (Denkschrift d. Acad. Wien Math.
naturw. Cl. NXXI. Bd. p. 231.) Lithophyllia ampla B s s .-hoz áll

közel, melynél a kehelycsillag, 55 mm magasság mellett, 67 : 77 mm
átmérj. Ez fajunknál az alsó, normális kelyhen mérve, i mm
magasság mellett 49 : (il mm-t tesz ki. Fajunk keresztmetszete tehát

jóval hoSszkásabb ellipszis, mint az ampláé. Kehelyformája pedig
nem gömbölyded, hanem kissé, kúpszer. Szeptálís lemezeinek a

centrum felé es részei nem alacsonyodnak le olyan hirtelen, mint
az ampiánál, hanem majdnem teljes hosszúságukban egyenletesek
maradnak. Elhelyezkedésüknél a fseptumok közé nem illeszkedik

bele 4—6 fokozatosan rövidül melléklemez, mint az ampiánál, ha-
nem csak egy-egy, rendszerint gyenge, csak itt-ott kimagasodó.
A legfbb különbség azonban, melyet a címben adott fajjelölésnél

is kiemeltem az, hogy septumainak oldalán a pontszer dudorok
közt hullámos, vonalszer kiemelkedések is vannak, amelyek révén

a két faj — töredékeiben is jól megkülönböztethet.
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Az ikerképzdósi jelenség altban áll, hogy az anyaállat hely-

ben két fiatalabb egyén rá- és összenövésébl fejldött kombináció
van. Ezek tovább növekedésük révén az anyaállat kelyhét teljesen

bentték és így osculuniát elzárva — életmködéseit lehetetlenné

tették. Azonkívül pedig közel egymáshoz települvén, (.tengelyük,

ill. centrumuk csak 17 nini-re van egymástól), a további fejldés-

ben egymást is befolyásolták. A jobboldalit, melynek széle 27 mm re

van a centrumától, a baloldali, amelynél ez 33 mm, félre szorította

és maga majdnem kétszer akkorára ntt meg, mint testvére. Köztük

szabálytalan összeforradási felület képzdött ki, melynek metszete

a kehelycsillagon ugyan elég gyengén látható, ellenben a kehely

oldalain két ers kidudorodás alakjában jelentkezik. A hármas cso-

port összmagassága 91 mm.

Fig. 1. ábra.

A csoportot az ovipar egyes korallnál — vagy bizonyos, a

kehelycsillag felületén történt, mélyrehatóbb sérülés hozta létre

mely a regenerációs ert arra ingerelte, ill. arra képesítette, hogy
a korallok si, egyszerbb szaporodási módja, a bimbódzás is fel-

léphetett nála. Mint pl. mikor a Begónia rexnél a megsértett levél-

erezet részeken új sárjak törnek fel és fejldnek ki. A másik, na-

gyobb valószínséggel bíró eshetség pedig az, hogy az anyaállat
termelte petékbl pár nem került el tle távolabb, hanem ott ma-
radva az anyaállat helyére települt rá. Ott osztódtak és fejldtek
naggyá. Ezt természetesen csak valamely él Lithophyllián, vagy
más ovipar, egyes korallon végrehajtott, ezirányú megfigyelés,

vagy kísérlet tudná végleg eldönteni.
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A kostegi korallfaunából Magyar Nemzeti Múzeumi gyjte-
ményeink s egyéb gyjtemények, továbbá az irodalom alapján a
következ fajok kerültek el:

Acanthocyath us transsylvanicus

Rss.

Acanthocyath us vindobonensis

R s s.
#

Caryophyllia arcuata E. H.

Caryophyllia attenuata Rss.

Caryophyllia cladaxis Rss.

Caryophyllia cfr. crispata R s s.

Caryophyllia degcnerans R s s.

Caryophyllia sp. ináét.

Ceratolroch us duodecimcostatus

G I (1 f.*

Ceratotrochus discrepans Rss.

Ccratotroch us sp.

Cladocora caespitosa L a in.

Coenocyathus depauperatus Rss.

Deltocyathus italicus M. E d w.

Dcltocyath us cfr. italicus

M. Edw.**

Favia magnifica. Rss.

Flabellum multistriatum Rss.**

Lithophyllia ampla Rss.

Lithoph yllia striato-punctata a. sp.

Lithophyllia sp.

Aphyllaxis venulosa Rss.

Aphyllaxis sp.

Balanophyllia irregularis S e g.

Balanoph yllia variáns Rss.

Oculina sp.

Orbicclla defrancei E. H.

Orbicella cfr. defrancei E. H.

Orbicella fröhlichiana Rss.

Orbicella oligoph yllia Rss.**

Orbicella reussana E. II.

Orbicella sp.

Paracyathus firmus P h i 1.

Prionastraea neugeboreni Rss.

Pseudosiderastraea sp.

fíhizangia sp**

Schyzygoph yllia brccis Rss.

Solenastraea tenera R s s.

Solenastraea distans R s s.

Styllopora subreticulata Rss.

Styllopora cfr. subreticulata líss.

Styllopora sp.

Tliecocyathus velalus Rss.

Tróchocyathus karreri Rss.

Trochocyathus affinis Rss.**

# #

Aus dér besonders reichen Mittelmiozanen Fauna von Kos-

tej besitzt die Min-Paleont. Abteilung des ung. National Museums
eine máchtige, zu den Hexacorallen gehörende Einzelcoralle, au
welcher ausserdem, dass dieselbe sich als nov. sp. erwies, eine in-

teressante, verschieden erklárbare jmleobiologische Erseheinung
sichtbar ist.

* A régebbi, irodalmi felsorolásból.

Dr. Streda R. gyjteményébl.
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Unsere Species steht dér von Reuss (Denkschrift d. Acad.
Wien. math.-naturw. Cl. XXXI. Bd. p. 231.) beschriebenen

Lithophyllia ampla Rss., bei welcher dér Kelchstern bei 55 mm
Hbe, 67 : 77 mm Dnrchmesser besitzt — nahe. Dieses Maas be-

trágt bei unserer Species, an dem unteren, normalen Kelche ge-

messen, bei 51 mm Hbe 41) : 61 mm. Dér Querschnitt unserer Spe-

cies bibiét alsó eine langlichere Ellipse, als die dér ampla. Die

Fönn des Kelches ist nicbt kugelig, sondern etwas kegelförmig.

Ilire Septen erniedrigen sich dem Mittelpunkt zu nicht so schnell,

als bei dér ampla, sondern gleichmássig. Bei dér Anordnung fügén

sich zwischen die Hauptsepten auch nicbt 4—6 allmahlich kürzer

werdende Nebenlamellen, wie bei dér ampla, sondern nur je eine,

in dér Regei schwache, nur stellenweise hervorragende Neben-
lamelle. Dér Hauptunterscb ied ist jedocb, dass sich an dér Seite

dér Septen zwischen den punktartigen Körnern emporragende
Wellen befinden, was icb auch bei dér Speciesbezeichnung her-

vorgehoben habé, und darnach ist die Species auch in Bruchstük-
ken gut unterscheidbar.

Die Erscheinung dér Zwillingsbiblung besteht darin, dass

sich an dem Kelche des Muttertiers zwei zusammengewachsene,
jíingere Tiere angewachsen befinden, welche bei ihrem Wachstume
den Kelch des Muttertiers ganzlich iiberwachsen habén und durcli

Verschliessen des Osculums seiné Lebensfunktion unmöglich mach-
ten. Ausserdem, dass sie sich nahe einander ansiedelten (ihre Achse,

bezw. Centrum liegt bloss 17 mm voneiuauder), beeinflussten sic

auch ihre gegenseitige Entwickelung. Das rechtsseitige Tier, dessen

Rand von seinem Centrum 27 mm entfernt ist, schob das links-

seitige, dessen Rand von seinem Centrum 33 mm absteht, seits-

wárts und wuehs auf die doppelte Grösse seiner Schwester. Zwischen
ihnen entstand eine unregelmassigc Zusammenwaehsungs-Flache,
dérén Querschnitt an dem Kelchstern zwar ziemlich sclnvach sicht-

bar ist, an den Seiten des Kelches sich jedoch durch zwei starke

Wiilste bemerkbar maciit.

Die Gruppé dieser oviparen Einzelkorallen wurde entweder
durch tiefeindringende Verletzung an dér Oberfláche des Kelcli-

sternes hervorgebracht, welche die régenerati ve Kraft dazu reizte

bezw. faliig machte, dass bei ihr die uralte Weise dér Vermehrung
dér Korallen, die Knospung eintreten konnte, wie z. B. bei dér
Begónia rex, wo an den beschadigten Blattaderungsteilen neue
Sprösslinge hervorsprossen. Die andere und zwar wahrscheinlichere
Möglichkeit wáre, dass zivei von dem Muttertier erzeugte Eier
nicht fortgelangt sind, sondern sich auf den Kelch des Mutter-
tieres aufgelagert, und entwickelt habén. Dics kann selbstverstiind-

lich nur durch in diesem Sinne an irgend einer Lithophyllia oder
anderer oviparen Einzelkoralle ausgeführter Beobachtungen oder
Versuche endgültig entschieden werden.
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TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHE1TEN
REICHERT RÓBERT SÍREMLÉKÉNEK LELEPLEZÉSE.

1938. június 1-én a Kerepesi-úti temet 47. táblája 2. sor 55. sz.

sírhelyén a Magyarhoni Földtani Társulat, a Collegium Hungaricum
Szövetséggel és a Regnum Marianum Sólyom cserkészcsapatával kar-
öltve, a. tisztelk sokasága jelenlétében adta át Reichert Róbert gyá-
szoló családjának a számlái piroxénandezitbl készült síremléket.

Mauritz Béta egyetemi tanár fejezte ki elsnek hü tanítványáról,
munkatársáról való gondolatait:

Tisztelt Közönség!

Még egy esztendeje sincsen, hogy a gyümölcsérlel nyár derekán
itt állottunk a nyitott sír eltt, hogy utolsó Isten-veledet mondjunk
Reichert Róbert- nek. Állandóan a költ, Arany János szavai csengtek
a fülemben, amint a szép szrl, a hervadásról, a hulló lombokról, a
néma tájról és mindezeknek a varázsáról szól, de sehogy sem tud bele-

nyugodni abba, hogy az alig kivirított tavaszra máris a tél és az enyé-
szet árnya boruljon. Reichert Róbert élete a legpompásabban virító

tavasszal indult meg, azonban az alig elvirágzott bimbókból fejld
gyümölcs érlelését a nyáreleji dér könyörtelenül megfagyasztotta.

Ez az emlék, mely Csonkahazánk egyik legszebb kövébl, a híres
szandavári kbl készült és amelyet a megboldogult oly odaadó sze-

retettel tanulmányozott, nekünk mindig csak szimbolikus emlék lesz.

Bizonyságot fog tenni arról, hogy barátai, kartársai és tanítványai
mennyire szerették és becsülték t. Lelknkben azonban Reichert Ró-
bert másképen fog élni. Elttünk áll örökös ders lényével, amely nem
ismert egyebet, mint a kötelességteljesítést. Az aránylag gyenge test-

ben bámulatosan ers lélek lakozott. Akarat, ész, er, kitartás, ma-
gasztos világnézet ritka összhangban egyesültek benne. A fáradságot
nem ismerte, egész lénye duzzadt a munkavágytól, alkotni és terem-
teni akart. Semmit sem akart könny munkával, felületességgel el-

érni; felfelé törekedett, de minden eredményét önzetlen, becsületes

munkával akarta elérni, dolgozni és fáradozni akart. A tudományt
mvelni és terjeszteni volt életének legfbb célja. Szenvedélyes kutató
volt, aki az igazság kiderítéséért hajlandó volt mindent áldozni; a
tudatlanságot tartotta az emberiség legnagyobb ellenségének és ennek
legyzésére semmi fáradságtól sem riadt vissza.

Szerény, szelíd, embertársait szeret és becsül lelkülete azonban
nem egyszer lázadt fel. Amennyire örülni tudott a sikereknek, ame-
lyeket felebarátai érdemes munkával értek el, egész lénye éppen any-
nyira lázadozott olyankor, midn érdemtelenek olyan polcra emelked-
tek fel, amelyet csak összeköttetés, pajtásság vagy cimboraság útján
szerezhettek meg.

Kartársainak, de különösen a magyar ifjúságnak példaképen ál-

líthatjuk oda Reichert Róbert nemes jellemét. Példátlan kötelesség-

tudás, a tudomány önzetlen szeretete, az embertársak iránt való meg-
értés, bensséges vallásosság, a családi tzhely szentsége, az igazság
kitartó keresése — ezekben foglalható össze rövid, de eredményekben
gazdag életének tartalma.

A törékeny test hamar eltávozott, de az ers lélek emléke tovább
fog élni mindazokban, akik t közelrl ismerték.

Pihenj nyugodtan abban a tudatban, hogy lelked itt van közöt-

tünk és itt is marad mindörökre!
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Liffa Aurél a Magyarhoni Földtani Társulat nevében adta át
meghatott és elismer szavak kíséretében a síremléket.

Élete virágkorában elhunyt barátunknak, Reichert Róbert dr.

egyetemi magántanárnak, a Magyarhoni Földtani Társulat volt tit-

kárának a sírjánál gyltünk ma össze, hogy kegyeletünknek, haló po-
rai iránt is érzett szeretetünknek, a sírja fölé emelt e néma kben
némi kifejezését adjunk.

Barátai, tiszteli s a Magyarhoni Földtani Társulat tagjai sze-
rény anyagi hozzájárulása tette lehetvé, hogy immár porladó hamvai
ne jeltelen sírban nyugodjanak.

Amidn e követ átadjuk rendeltetésének, emeljük fel szíveinket
és mondjunk el egy rövid imát Megboldogultunk örök nyugalmáért-
Nekünk pedig engedje meg a Mindenható, hogy emlékét azzal a sze-

retettel és tisztelettel rizhessük, amellyel életében iránta viseltettünk!

Maian Mihály az egyetemi segéd-tanerk, magántanárok és a
Kollégium Hungaricum Szövetség nevében emlékezett meg:

Kedves Róbert Barátunk!

Ismét itt állunk sírodnál egyetemi kollégáid és berlini kollégista
barátaid, akik közel egy esztendeje mélyen megrendülve sirattunk és

gyászoltunk Téged. Mélységes megrendüléssel gyászoltunk, mert egy
fiatal élet felfelé ível pályafutása, a hazai tudománynak egy szor-

galmas és reményteljes munkása, egy kis család minden öröme és

reménysége s a mi igaz és .jó barátunk, akivel annyi kedves és boldog
óra, de .egy közös sorsnak minden baja és bánata is egybekötött, szállt

oly korán a sírba Veled.

A mi kis egyetemi társaságunknak és a kollégiumi szövetségnek
a lelke voltál. Soha senki sem haragudott Reád, mert Te voltál a leg-
jobb közöttünk, aki mindenkirl és mindig csak jót tudott és jobbat
akart tudni, s mindenkinek csak jót akart cselekedni.

Kora gyermekségedtl kezddleg hordoztad magaddal az evan-
géliumi szeretet lángoló szövétnekét. Elmondhattad magadról a költ-
vel, hogy ércnél maradandóbb emléket állítottam magamnak, amely
magasabb, mint a nagy királyok piramisai. Nem haltam meg egészen,
a lelkem megmaradt s itt jár, mert az irántam való szeretet lángbetk-
kel íródott be azoknak a leikébe, akik valaha is ismertek.

Ez a szeretet hozta létre sírod felett ezt az emlékkövet, amely
oly kemény, minti amilyen kemény és igaz férfi voltál Te elveid
megváltásában, s abból a kbl, amelynek alkotásában a Teremt vég-
telen kezének nyomát Te oly szeretettel és hív alázattal kutattad.

Hirdesse ez a k azt, hogy ez az irántad való szeretet megma-
radt, mi a Te barátaid nem feledtünk, emlékezünk, míg az Isten ve-
lünk, az ki odaát ott van Veled.

Martonyi János a cserkésztiszt nemes alakját elevenítette fel
szavaival:

Drága Robink!

Azok után az emelkedett, ünnepi szavak után, amelyek a Te
tudományos egyéniségedet és egyetemi munkádat méltatták, halljad
most a Te Regnumi Sólyom-cserkészfiaidnak szerény, még most, ha-
lálod után közel egy évvel is mély megrendüléstl és fájdalmas köny-
nyektl fátyolos hangját. Harminc férfivá ntt cserkész nevében szó-
lok Hozzád, akikhez azonban — úgy érezzük — családodon, tanító-
mestereiden és közvetlen munkatársaidon kívül legközelebb álltái;
csaknem tíz éven át hétrl-hétre, sokszor napról-napra találkoztunk
Veled gyléseinken, kirándulásainkon, táborainkban.
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Mindig jól tudtuk azt drága Robink, hogy Te cserkésztiszti m-
ködésedért nem várhattál ebben az életben hangos sikereket, kitünte-
tést, pályádon emelkedést. Kizárólag mélyen átélt vallásosságodból
és tevékeny hazaszeretetedbl fakadt ez az áldozatos munkád; abból
a természettudományi felismerésbl, hogy az egyes sejtek regenerá-
lása, megersítése biztosíthatja csak a magyar társadalom és nemzet-
test egészségét, fejldését, az összeomlás és a forradalmak szörny
lázbetegsége után.

El akarjuk itt mondani Neked, a magyar földtani tudomány kép-
viseli által emelt sírkövednél, hogy ma is él erk bennünk a Tled
kapott tanítások. Nem felejtjük el soha, mennyi lelked mélyérl fel-

hozott, a tudós áhítatából és ihletébl fakadó ékkövet szórtál közénk
a mesedélutánokon, tábortüzeknél, négyszemközti beszélgetéseken. Pri-
mitív, darabos lelkünket kristállyá csiszoltad. Te nemcsak szóval, ha-
nem életstílusod példájával tanítottál. Egy új, nemes magyar férfi-

ideál kialakításáért küzdöttünk útmutatásod nyomán: olyan férfi-

egyéniségért, amelyet a szellemi és erkölcsi erknek Benned mindig
meglév tökéletes összhangja, a Te mély Istenhited, kitartó és fölé-

nyes energiád, gyakorlati érzéked, szívjóságod és tiszta derd jellemez.

Most ismét magunkon érezzük az aranykeretes szemüveged mö-
gött csillogó szemed, amelyet utoljára akkor láttunk mosolyogni, ami-
kor 1936 Karácsonykor, meghitt családi teaesténken a csajpatkróniká-
ból olvastunk fel kedves részleteket. És ma Reád emlékezve eszembe
jut, hogy néhány évvel ezeltt, egy engem mélyen sújtó gyász alkal-

mából azt írtad nekem résztvev soraidban; „Életünket, a Teremt
nagy terveinek szolgálatába állítottuk; ez a szolgálat fönsóges akkor
is, íia ég szemmel, befelé csorduló könnyekkel hajtunk fejet meg-
másíthatatlan végzései eltt.“ — Drága Robink! Megfogadjuk Neked,
hogy a Teremtnek ezeket a nagy terveit, melyeknek Te olyan csodá-
latos eszköze voltál, továbbra is szolgálni akarjuk és életünk munkájá-
val, harmóniájával, az emberebb ember és magyarabb magyar cser-

kész-ideáljának megvalósításával emelünk Neked a lelknkben min-
dennél maradandóbb emlékkövet.

Bárdos István a Regnum Máriáimul ,
.cserkészcsapatainak fpa-

rancsnoka megáldotta a síremléket és Reichert Róbert egyéniségét,

mint igazi példát állította az ifjúság elé.



Földtani Közlöny, Bánd LXVI1I. kötet, Heft 7—9 tüzet.

BÓDI BÉLA : A budapest- környéki

harmadkori kavicsok

vizsgálata.

Petrographische un-

tersuchuug dér terti-

aren Schottenablage-

rungen von dér Um-
gebung von Budapest.

Taí'el IV. tábla.



EXPLICATION DE LA PLANCHE NO. V.

1. Enargite enfermant du eovellite. (Gross. 65. Lumiére naturelle).

Galerié Francois de la mine de Recsk.

2. Luzonite. (Gross. 65. X Nicol .) Galerié Francois de la mine de
Recsk.

3. Enargite bordé pár des grains de pyrite. (Gross. 65. Lumiére na-

turelle). Galerié Moyen George de la mine de Recsk. Point

Xo. 777.

4. Pyrite et melnicovite prés de 1’ enargite. (Gross. 130. Lumiére
naturelle). Galerié Moyen George de la mine de Recsk. Point

Xo. 777.

. Or dans le pyrite, déterminé pár la méthode de Burg (les grains

blancs dans la partié X\Y et XO de la section). Gross. 320.

Lumiére naturelle. Galerié Moyen George de la mine de Recsk.

Point Xo. 777.

6. Enargit, pyrite et cuivre gris. (Gross. 65.) Galerié Moyen George
de la mine de Recsk. Point Xo. 777.



Földtani Közlöny, Bánd LVXI1I. kötet. Heft 7—9 füzet. Planche No V. tábla.

PAFF FERENC: Recsk érceirl.

Notes sur les minerais de Recsk.





FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LXVIII. kötet. 1938. október — december. Heft 10—12. füzet.

VIZSGÁLATOK AZ INGÁS SKLEROMÉTERREL.*

Irta: Balyi Károly.

UNTERSUCI1UNG EiN MIT DEM PENDELSKLEROMETER. *

*

Von Kari Balyi.

Az ingás skleromóterrel foglalkozó elbbi eladásomban (1)

vizsgáltam a steatit, gipsz és ksó lengési görbéit s igyekeztem a
csillapodási tényez, a lóg. dekrementum, az a= f(n) görbe sub-
tangense, a kitérést 40 mm-rl 30-ra csökkent lengésszánt és az
5. jobboldali kitérés számértékei s az említett három kristály Mohs-
iéle keménységi jelzései, ill. Auerbach-féle keménységi értékei kö-
zött összefüggést keresni. Az említett számértékek alapján (az okát
majd késbb látjuk) ez a keménységi sorrend alakult ki: steatit,

ksó, gipsz, s a számított keménységi értékek nem mutattak ana-
lógiát sem a Mohs-féle skála jelzéseivel, sem az Auerbacli-féle ab-
szolút keménységi értékekkel. Ugyanott említettem, hogy ha a len-
gések eltti és utáni ókbenyomódiás szélességének középértékeibl
indulunk ki, akkor a keménységi sorrend megfelel a Mohs-féle
skálának és értékeik: Steatit 1—1.5; Gipsz 1.(1—2.4; Ksó 1.9—2.9

valamennyire egyeznek a Mohs-féle skála jelzéseivel. Ez a feltn
jelenség arra késztetett, amint ezt ott jeleztem is, hogy hasonló
szempontból a Mohs-féle skálában szerepl kristályokból lehetleg
több darabot vizsgáljak meg.

Ezekrl a vizsgálatokról számolok be ebben az eladásban.

Vizsgálataimban az alább felsorolt ásványok szerepeltek.

Steatit 3 drb. (36 lengési sorozat); mindhárom csiszolat volt
(egy nagy tömb darabjaiból), színük sárgásbarna; orientálni egyi-
ket sem sikerült.

Gipsz 3 drb. (36 1. s.), Gántról; két darabon a vizsgált lap a
(OlO)-lal párhuzamos hasadási lap; a harmadik darab ép kristály,
melynek szintén (ült)) lapját vizsgáltam. A kezd irány mindegyi-
ken a c-tengellyel párhuzamos irány volt. — E gipszkristályokért
Graul Róbert igazgató úrnak e helyen is köszönetét mondok.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1938. V. 4-i szakülésén.
** Vorgetragén in dér Faehsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am 4. V. 1938.
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Ksó 3 drb. (36 1. s.); mindhárom hasadási Lap; a kezd irány

(l) fok) párhuzamos a kockaéllel.

Kaiéit 10 drb. (68 1. s.) ; két darab islandi kettzpátból (I.

Wahl, Merck) hasított, sima, ép lapokkal határolt romboéder, a
vizsgált lapjuk kb. 40 mm 2

; 5 darab hasadási romboéder és 3 darab

kevésbbé ép hasadási romboéderbl készült csiszolat; a, csiszolt lap

párhuzamos a romboéder (1011) lapjával. Minden egyes darabnak
ezt a lapját vizsgáltam; a kezd irány e lap rövidebb átlójának

irányába esett.

Fluorit 2 drb. (24 1. s.) ; az egyik darab csiszolat, vizsgált

lapja az (100) hexaéderlappal párhuzamos csiszolt lap volt, a kezd
irány párhuzamos a, liexaéder-éillel; a másik darabnak eléggé sima,

hasadási oktaéder-lapját (111) vizsgáltam, a kezd irány az a 3-mal

párhuzamos volt.

Apátit 2 drb. (14 1. s.); mindkett csiszolat volt; az egyiken,

mely egy prizmalappal párhuzamosan volt csiszolva, két egymásra
merleges irányt vizsgáltam, az egyik irány a hasadási lapra me-
rleges volt; a másik darab vizsgált lapja a (0001) -gyei párhuza-

mosan csiszolt lap volt.

Ortoklász 1 drb. (2 1. s.); csiszolat, a vizsgált lap a (010) lap-

pal párhuzamosan volt csiszolva; a 2 vizsgált irány egymásra me-
rleges.

Kvarc 2 drb. (3 1. s.); az egyiknek a c-tengelyre merlegesen
csiszolt lapját vizsgáltam két egymásra merleges irányban; a má-

sik ép kristály volt, melynek (1010) oldallapját vizsgáltam, a c-re

merleges irányban.
Topáz 1 drb. (2 1. s.)

;
a (001) csiszolt lapján figyeltem meg

két lengési sorozatot, egymásra merleges irányban.

A vizsgálatokat azzal az ingás sklerométerrel végeztem, me-

lyet (l)-ben ismertettem; a kezd kitérés, most is 40 mm volt, a

méréseket is ugyanúgy végeztem.

Az ékbenyomódás szélességére (középértékben) lengés eltt ezt

találtam (mm-ben) : Steatit 0,168; Gipsz 0,084; Ksó 0,071; Kaiéit

0,045; Fluorit 0,044; Apátit 0,043; Ortoklász, 0,041; a kvarcon ési to-

pázon ezt nem tudtam megállapítani; a lengések után pedig (a

steatitnál 50, a ksónál 100, a gipsznél 250, a többinél 400—500 len-

gés után): Steatit 0,208; Gipsz 0,144; Ksó 0,123; Kaiéit 0,075; Fluo,-

rit 0,058; Apátit 0,056; Ortoklász 0,054; a kvarcon és a topázon

az ékbenyomódás szélességét most sem lehetett megfigyelni, csu-

pán az acélékrl lekopott acélpor látszott halványan kb. 0,034, ill.

0,032 mm szélességben; a középértékek alapján a keménység értékei

ezek volnának: Steatit 1—1.5; Gipsz 1.62—2.43; Ksó 1.93 2.89; Kai-

éit 3.13—4.69; Fluorit 3.68—5.52; Apátit 3.8—5.7; Ortoklász 4—6;

Kvarc 5.55—8.32 és Topáz 5.87—8.81.

Meg kell jegyezni, hogy a steatit, gipsz és ksónál 30, a kal-

citnál 25, a fluoritnál 6, az apatit és ortoklásznál 3, a kvarc és to-

páznál 2 mérés középértékét használtam fel.
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Amint látható, a fentebb említett s az (l)-ben megfigyelt

egyezés a Mohs-féle skála jelzéseivel csak az els háromnál elég

jó, a többinél egyezésrl szó sem lehet; a sorrendet azonban ez az

eljárás egész pontosan megadja, csupán az egyes fokozatok közei

szkülnek; nagyon közel jutnak egymáshoz a fluorit, apatit és or-

toklász* a kvarc és topáz. E két utóbbi értéke így számítva azonban
semmikópen sem tekinthet pontosnak, mert ezeknél az acélék be-

nyomódása nem volt megfigyelhet. Úgy látszik, hogy az ékbenyo-

módás módszere csupán az ortoklászig alkalmazható.

A fentebb felsorolt kristályok ugyauolyain sorszámú jobbol-

dali kitéréseinek számtani középértékeit, mint a lengésszám függ-

vényeit, vagyis az a= f(n) függvényeket az 1. ábra mutatja.

Hogy e középértékeket hány lengési sorozatból számítottuk,

azt fentebb már említettük. Itt csupán azt említjük közbevetleg,

hogy a steatitnál 2160, a gipsznél 9390, a ksóinál 2575, a kalcitnál

35625, a fluoritnál 12000, az apatitnál 6087, az ortoklásznál 1180, a

kvarcnál 1134, a topáznál 2000 lengést figyeltünk meg.

Fig. 1. ábra. — A középkitérés mint a lengésszám függvénye. — Die

mittleren Ablenkungen als Funktionen dér SchwiHgungszahlen. T=
Talk, steatit; S= Steinsalz, ksó; G = Gips, gipsz; K= Kalkspat, kai-

éit; F= Fluorit; A= Apatit; 0 = Ortoklas, ortoklász.

Amint az 1. ábra mutatja, a középértékek görbéi a következ
keménységi sorrendet adják: steatit, ksó, gipsz, kaiéit, fluorit,

apatit, ortoklász. A kvarc és topáz nem szerepel az 1. ábrán; de
teljesség kedvéért meg lehet említeni, hogy a kvarc középgörbéije
az apatit és ortoklász közé esik, a topázé pedig csak a 300. lengés-

nél kezd elválni (lefelé) az apatitétól. Itt is ismételhet tehát a
fentebbi megállapítás, hogy az acéléken leng sklerométer nem lát-

szik alkalmasnak az ortoklászénál nagyobb keménység vizsgálatára.

Az 1. ábra is ugyanazt a sorrendet állapítja meg a steatit,

gipsz és ksóra, mint az (1) 3. ábrája. Ennek okát rögtön megta-
láljuk, ha megfigyeljük a 2. ábrán feltüntetett görbéket. E görbéik
a ksó és gipsz legkisebb, közép- és legnagyobb érték lengési
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görbéit ábrázolják. Jól látható, hogy a ksó mindhárom görbéje

a gipsz minimum- és közép-görbéje között lev sávnak alsó felébe

esik; azaz a ksó középgörbéje meredekebb (gyorsabban csillapo-

dik rajta a lengés), mint a gipszé, de a gipsz minimum-görbéje
meredekebb (csaknem végig), mint a ksó minimum-görbéje. A
többieknél a minimum-görbék vonulása nem sokkal tér el a közép-

görbékétl, azokat nem is tüntettük fel. Ha ezen minimum-görbéket
vesszük figyelembe a keménységi sorrend megállapítása céljából,

akkor a sorrend megfelel a Mohs-féle skálának (kivéve természete-

sen a kvarcot és a topázt), amint azt majd rajzon is látjuk (3. é?

Fig. 2. ábra. —- A ksó és gipsz legkisebb, közép és legnagyobb kitérés

görbéi. — Die minimál-, mittel- und maximalwertigen Ablenkungskur-

ven bei Steinsalz und Gips. Steinsalz, ksó; Gips, gipsz.

4. ábra). A maximum- és minimum-görbék a-értékeinek legnagyobb
eltérései: steatitnál 16, gipsznél 25, ksónál 6, kalcitnál 21, fluor itnál

4, apatitnál 5, ortoklásznál 0,6 mm. Ezeket az ingadozásokat nem
vettük figyelembe az (l)-ben közölt 1 vizsgálatokban s emiatt tör-

tént meg az, hogy az (1) 3. ábráján közölt lengési görbék közelebb

jártak a középgörbékhez, mint a minimum-görbékhez és ennek kö-

vetkeztében a gipsz és ksó keménységi sorrendje felcseréldött.

Ez ábra a Ksó II és Gipsz II 0-fokhoz. tartozó kilengéseit tünteti

fel; jegyzeteimbl kitnik, hogy a gipsz ez iránya nem volt mini-

mális irány (mert pl. a 150. jobboldali kilengés 0-foknál 13, 91 fok-

nál 6,6 és 150 foknál 9,1), ellenben a ksó ez iránya minimális volt

(mert pl. a 70. kilengés 0-foknál 1, 90-foknál 2, 150-foknál 7 mm, stb.)

;
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a ksó és a gipsz minimális kilengéseire mondottak alapján tehát ez

a felcseréldés könnyen magyarázható.
Ez az észrevétel módot ad arra, hogy a minimális kitérések

görbéi alapján a keménységet meghatározhassuk, még pedig egye-

zésben a Mohs-féle sorrenddel. Ha a számítás egyszersítésére törek-

Tabelle I. táblázat. (45-ös értékek)

legkisebb érték középérték legn. ért. a keménység

Minimum Mittelw. Maximum Harte

nach Mohs, nach Auerbach

szerint

steatit Talk 711 883 1060 1 — 1.5 5

gipsz Gips 932 1266 1566 1.5 — 2 14

ksó ^Steinsalz 999 1080 1170 2 — 2.5 20

Kaiéit 1459 1587 1692 3 92

Fluorit 1529 1617 1659 4 110

Apátit 1687 1701 1716 5 237

Ortoklas 1702 1703 1704 6 253

kvarc 1698 1699 1700 7 308

Topas 1677 1685 1692 8 525
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Fig. 3. ábra. — A keménységi spektrum az I. táblázat (45-ös) alapján.

— Das Spektrum dér Harte nach den Werten dér Tabelle I.

Tabelle II. táblázat.

legkisebb érték középérték legnagyobb érték

Minimum Mittelw. Maximum

steatit, Talk 164 219 282

gipsz, Gips 200 446 1100

ksó, Steinsalz 255 286 329

kalcit, Kalkspat 763 1700 2960

fluorit, Fluorit 960 1952 2580

Apátit 2700 3990 4272

Ortoklas 5060 5100 5261

Quarz 4650 4800 5136

Topas 3762 3826 3890

sziink, nem vehetjük alapul az eladás elején említett, a csillapodó

lengéssel összefügg mennyiségeket, mert azok számítása általában

hosszadalmas, tehát máskép kell eljárnunk. Itt két egyszer eljá-

rást mutatunk be; mindkett területszámításon alapszik és köny-
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nyen alkalmazható; a keménységet a lengési görbe alatti terület
egy részével fejezi ki. Ha a függleges tengelyt röviden a -tengely-
nek s a vízszintest n-tengelynek nevezzük, akkor az els eljárás
szerint a keménység mérszáma az a terület lesz, amelyet az n-ten-
gely, a görbe, s az n-tengelyre az 1. és 45. pontokban emelt merle-
gesek zárnak be; a második eljárás szerint pedig az a terület adja
a keménység mértékét, melyet a görbe, az a-tengelyre a 20. pontban
s az n-tengelyre az 1. pontban emelt merlegesek zárnak be. Az
elst röviden 45-ös, a másodikat 20-as területnek nevezhetjük; mind-
kett könnyen és elég pontosan számítható az u. n. Simpson-féle
képlettel (2). Hibájuk kisebb mint 5% . A 45-ös értékeket az I. táb-
lázat, a 20-asokat a II. táblázat tartalmazza; összehasonlításul az
I. táblázat a Mohs-féle s az Auerbach-féle értékeket is feltünteti

(3).

A két táblázat is szembeszöken mutatja azt, amit már több-
ször említettünk, hogy az acélékre támaszkodó ingás sklerométer
a kvarc és topáz vizsgálatára nem alkalmas. Mindkét eljárás
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Fig-

. 4. ábra. — A keménység spektrum a II. táblázat alapján. — Das
Spektrum dér Harte uach den Werten dér Tabelle II.

ugyanabban a sorrendben adja a keménységet a legkisebb értékek

alapján, mint a Mohs-féle skála. Ha e táblázatok alapján Auer-
bach szerint (4) megrajzoljuk az u.n. keménységi spektrumot, ak-

kor a 3. éís 4. ábrán szemlélhetjük a keménységértékek eloszlását.

Ez ábrák is világosan mutatják, hogy a Mohs-féle skálában a ke-

ménység változása nem egyenletes.

A kalcitra, ksóra és a fluoritra kapott értékek módot adnak
néhány érdekes megállapításra.

A kátéitokon a romboéder-lapokat vizsgáltuk. Ha a rövi-

debb átló irányában kapott kilengéseket elosztjuk a hosszabb átló

irányában kapott értékekkel, akkor átlagban a következ hánya-
dosokat kapjuk: 10. lengésnél 1,035, 25.-nél 1,096, 50.-nél 1,188, 100.-

nál 1,425, 150.-nél 1,566, 250.-nél 2,13, 300.-nál 2,9, 400.-nál 3,256, 500.-

nál 4,25. E szíámok világosan mutatják, hogy a hosszabb átló irá-

nyában a csillapodás gyorsabb, mint a rövidebb átló irányában,

tehát az elbbi irányban a keménység kisebb, mint az utóbbiban.

Az islandi kettz póton e hányados az 500. lengésnél 5,5 volt.
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Ha iá ksóra kapott kemenységi értekeket a szokásos módon,
irányuknak megfelelen egy pontból kiindulva ábrázoljuk, olyas-

féle rajzokat kapunk, aminket Exner könyvében (5) láthatunk. A
ksó 20-as és 45-ös értékekkel szerkesztett rajzai nagyon hasonlí-

tanak Exner 3., 4., 8. és 20. rajzaihoz; azonban míg a legnagyobb
és legkisebb értékek különbsége Exnernél a legnagyobbnak kb ne-

gyed része, addig ez méréseim szerint csak kb. 15-öd része; a ksó
keménységi görbéjének behajlása 0, 90, 180, 270 foknál számításaim
szerint tehát jóval kisebb; pl a 20-asnál ez értékek 272, 293, stb.

;

a 45-ösnél 1034, 1094, stb.

A fluorit oktaéder-lapjára kapott értékekkel szerkesztett rajz

Exner 26. ábrájához hasonlít; ott a legnagyobb és legkisebb értékek

különbsége a legnagyobbnak 3-ada, nálam a 20-asnál szintén 3-ada,

de a 45-ösnél csak 52-ede; a keménység irány szerinti változása

ez esetben tehát nagyon csekély (1596, 1603, 1627). Megjegyzend,
hogy a ksó és fluorit 45-ös rajzát 1,7%, a 20-as rajzát 5% átlagos

hibával sikerült pontosan elkészíteni.

Végezetül az elmondottakhoz még néhány megjegyzést kell

fznünk. Amikor a keménységet a lengés eltti és utáni benyomó-
dáis szélességének középértéfkével határoztuk meg, nem vettük fi-

gyelembe az egyes kristályokon az inga lengésszámát, pedig ezek

között meglehets nagy különbség volt. Ennek figyelembevétele

bizonyosan pontosabb eredményekre vezetne. Érdemes lenne meg-
vizsgálni azt is, hogy milyen hatása van a benyomódás szélessé-

géire az inga súlyának, ill. súlyváltozásának.

Ha a 20-as, ill. 45-ös területek helyett a teljes lengési görbé-

vel bezárt területet vennénk figyelembe, akkor a keménység értékei

nagyon megváltoznának s valószínleg nagyobb lenne a hasonló-

ság az Auerbach-féle értékekhez. Ilyen megfigyelések azonban a

lengések hosszú idt kívánó csillapodása miatt csak önmköden
jelz szerkezettel volnának végezhetk.

Az eladás elején említett mennyiségekkel is, amelyek a csil-

lapodó lengéssel függnek össze, megállapítható a Mohs-féle sor-

rend a legkisebb kilengések görbéibl. Az eredményekbl csak e

kettt közöljük ez alkalommal: a kitérést 40 mm-rl 30-ra csök-

kenti a steatitnál 6, a gipsznél 11, a ksónál 14, a kalcitnál 28, a
fluoritnál 70, az apatitnál 125, az ortoklásznál 230 lengés; az 5. jobb-

oldali kilengés értékei ugyanezen sorrendben: 30, 35.8, 36.8, 39, 39.2,

39.5, 39.6. Mindkett megadja a sorrendet, de a keménységkülönbsé-
gek jobban kitnnek az elsbl.

A vizsgálatok eredményét a következkben foglalhatjuk össze:

1. a lengés eltti és utáni ékbenyomódás szélességébl a ke-

ménység a Mohs-féle sorrendben adódik,

2. a legkisebb kilengések csillapodási görbéi ugyancsak ezt

a sorrendet állapítják meg,
3. az Exner által megfigyelt törvényszerség a ksón és fluo-
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riton igazolható, de a legnagyobb és legkisebb értékek különbsége

nem oly nagy,

4. a keménység iránytól való függését az ingás sklerométer

is igazolja,

5. acélékkel ez nem alkalmas a kvarc és topáz vizsgálatára,

6. e vizsgálatokból is kitnik, hogy a Mohs-féle keménységi

skála fokai nem egyenletesek.

A sok kristály szíves átengedéséért Mauritz Béla és Vendl
Aladár professor uraknak e helyen is szinte és hálás köszönete-

met fejezem ki.

In diesem Vortrage werden jene Untersuchungen bespro-

( hen, welche ich mit dem Pendelsklerometer an dem Kristallen:

Talk, Gips, Steinsalz, Ivalkspat, Fluorit, Apátit, Ortoklas, Quarz

und Topas ausgeführt hatte. In vorigem Vortrage (1) habé ich

erwáhnt, dass aus den Werten dér Eindringungsbreiten vor und
naeh dem Abklingen dér Schwingungen die Reihenfolge dér Hárte

nach dér Mohs-schen Skala sich ergibt (Talk, Gips, Steinsalz).

Meine neue Untersuchungen bestátigen diese Reichenfolge auch
für die übrigen erwáhnten Kristalle. Es kann aber diese Fest-

stellung bei Quarz und Topas keineswégs als sieher angesehen

werden, weil mán bei dicsen die Eindringnng dér Stahlschneide

nicht beobachten konnte; es war mehr nur die Spur dér Stahlteil-

chen zu beobachten, welehe sic-h infoige dér Schwingungen von

dér Schneide des- Pendelsklerometers abwetzte.

Aus dér Fig. 1, welche mit den Mittelwerten dér Ablenkungen
konstruierten a= f(n) Linien (die Ablenkungen als Funktionen
dér Schwingungszahlen) abbildet, ergibt sich für die Reihenfolge
dér Hárte: Talk, Steinsalz, Gips, Kalkspat, usw. Konstruiert mán
aber diese Linien mit den Minimál-, Mittel- und Maximalwerten
dér Ablenkungen, so bekommt mán in dér Fig. 2. dargestellte Li-

nien für Gips und Steinsalz. Wie aus dér Fig. 2. ersichtlich ist, He-

gen allé Linien des Steinsalz zwischen den die Minimál- und Mittel-

werten darstellenden Linien des Gipses. Aus dér Lage dieser Mini-
malwertlinien bekommt mán die Reihenfolge dér Hárte nach dér

Mohs-schen Skala. Aus dér Lage dieser Linien. welche den kleinsten

Ablenkungen des Pendelsklerometers entsprechen, kann mán ein-

fach die Aufhebung des scheinbaren Widerspruches herauslesen,

welche in dér Reihenfolge dér Hárte' (Talk, Steinsalz, Gips) sich

dórt (1) áusserte.

Statt dér mit dér gedámpften Schwingung verknüpften Grös-

sen, welche bei dér Rechnung dér Hárte eine grosse Schwierigkeit

darbieten, empfehlen sich zwei Verfahren. Erstens kann mán die

Hárte mit jener Fláche ausdrücken, welche von dér Linie a = f(n),

von dér n-Achse, von dér Ordinaten f(1) und f(45) begrenzt wird.
Zweitens können wir die Hárte als die Fláche, welche von dér Linie

a= f (n), von dér Ordinate f(l) und von dér Abszisse a = 20 be-
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grenzt wird, a
t
nsehen. Die erste wurde in dér ‘Tabelle I., die zweite

in dér Tabelle II. dargestellt, für die Minimál-, Mittel- und Maxi-
malwerten dér Ablenknngen. Es ist klar zu erkennen, dass jene

Grössen, welche inán aus den Minimalwerten dér Ablenknngen
nach beiden Verfahren ausrechnen kann, einfach die Reihenfolge
dér Hárte nach dér Mohs-schen Skala ergeben, mit Ausnalnne des

Qnarz und Topas. In dér Fig. 3. und 4. sind die Werte dér Tab. I.

und II. nach Auerbach-schen Metbode (3) dargestellt (4).

Mit Hilfe dér minimalen Ablenknngen kann mán auch die

Fönn dér Exnerschen Hartekurven (5) für Steinsalz und Fluorit

bestátigen.

Es ergibt síeli aus diesen Untersuchungen, dass

1. sich aus den Werten dér Eindringungsbreiten vor und nach
dem Abklingen dér Schwingungen die Reihenfolge dér Hárte nach
dér Mohs-schen Skala ergibt,

2. von den Linien dér minimalen Ablenknngen dieselbe Rei-

henfolge bestátigt wird,

3. die Exner-sche Gesetzmássigkeit für die Steinsalz und
Fluoritkristalle nachweisbar ist,

4. auch mit dem Pendelsklerometer die Abhángigkeit dér

Kristallhárte von dér Orientierung nachgewiesen wird,

5. dér Pendelsklerometer mit einer Stahlschneide für die

Untersuchung dér Quarz und Topaskristalle nicht geeignet ist, und
6. die Skalenteile dér Mohs-schen Skala sehr ungleichwer-

tig sind.
#
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A FÖLDRENGÉSKUTAITÁS CÉLJAIRA MEGFELEL
FÖLDTANI TÉRKÉP.

Irta: Simon Béla.

DIE DEN ZWECKEN DÉR ERDBEBENEORSCIlUiNG
ANGEMESSENE GEOLOGISCHE KARTE.

Von: B. Simon.

A gondosan összegyjtött földrengést megfigyelésekbl a föld -

rengésersségi fokozat segítségével a földrengés szabatosan szólva

a földrengéshatások — ersségelosztása meghatározható. Ha az al-

talaj a megrázott terület egész kiterjedésében egynem, akkor az

egyenl ersen megrázott helyek közös középpontú körök mentén
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helyezkednek el: e körök közös középpontja a rengés kipattanási

helye. Régi tapasztalat, hogy a vázolt eszményi ersségeloszlást a

megtett út és az észlelési hely változó altalajfelépítése jelents mér-
tékben befolyásolja. Ennek következménye, hogy az egyenl ersen
megrázott helyeket összeköt izoszeiszta körbl beöblösödésekkel és

kinyúló „nyelvekkel” ékesített, egészen szabálytalan görbe vonallá
lesz, továbbá, hogy igen sok esetben a rengés okozta épületkár csu-

pán a kedveztlen altalajviszonyok folyománya; tehát az ersség-
eloszlás képét csak a földrengéskutatás céljaira készült sajátos tér-

kép segítségével lehet helyesen értelmezni és további következteté-

sek céljaira felhasználni. Az egyes kzetek és jelenkori kifejldési
változatai viselkedését az alábbiakban részletezhetjük:

Agyag, száraz, tömör (kompakt) állapotban nem befolyásolja,

csak abban az esetben növeli az ersséget, ha könnyen morzsolódó
vagy repedezett — homokos, meszes, illetve sok kolloidot tartal-

maz — ; átnedvesedve képlékennyé lesz (tehát különösen lejtkön
veszélyes altalaj); az ersségnövekedés 1—3 S—M (Sieberg—Mer-
calli) fok lehet.

Agyagpala, ersségnövel hatása csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-
növekedés 1—3 S—-M fok lehet.

Andezit, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m vastag) mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-
növekedés 1—3 S—M fok lehet.

Bazalt, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-
növekedés 1—3 S—M fok lehet.

Breccsa, ersségnövel hatása csak akkor van, ha mállási ta-

karója elegend (legalább 2 m) vastag s a növekedés annál nagyobb

mérv, minél nagyobb és szögletesebb darabokból áll a takaró; az

ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Diabáz, rajta ersségnövekedés csak akkor van. ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-

növekedés 1—2 S—M fok lehet.

Dolomit, ersségnövel hatása nincs, mivel mállási takarója

jelentéktelen.

Fillit, ersségnövel hatása csak akkor van, ha elegend (leg-

alább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-

növekedés 1—3 S—M fok lehet.

Fonolit, ersségnövel hatása csak akkor van. ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-

növekedés 1—3 S—M fok lehet.

Gnájsz, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-

növekedés 1—2 S—Dl fok lehet.

Gránit, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha töredezett,

vagy ha elegend (legalább 2 m) vastag murva-takaróval fedett;

ilyenkor az ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.
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Homok, az ersséget annál nagyobb mértékben növeli, minél

jobban át van itatva vízzel: az ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Homokk, ersségnövel hatása csak akkor van, ha a mállási

takarója elegend (legalább 2 m) vastag; az ersségnövekedés 1—

2

(az agyagos kötanyagú, mállásra hajlamos szürke homokkben
1—3) S—M fok lehet.

.Jelenkori üledék, az ersséget annál nagyobb mértékben nö-

veli, minél jobban át van itatva vízzel; az ersségnövekedés 1—

2

&—M fok lehet.

Kavics, murva, az ersséget annál nagyobb mértékben növeli,

minél nagyobbak az egyes darabok és minél jobban át van itatva

vízzel; az ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Kiszáradt vízfenék, iszap, mindig igen veszélyes altalaj, rajta

az ersségnövekedés 3—4 S—M fok.

Konglomerát

,

ersségnövel hatása csak akkor van, ha a mál-

lási takarója elegend (legalább 2 m) vastag, a növekedés annál

nagyobb mérv, minél nagyobb darabokból áll a takaró; az ersség-

növekedés 1—2 S—M fok lehet.

Kovapala, ersségnövel hatása nincs, mivel igen nehezen

mállik.

Kvarcit, ersségnövel hatása nincs, mivel igen nehezen mállik.

Kvarcporfir, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha ele-

gend (legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett, ilyenkor az

ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Lápföld, mocsár, mindig igen veszélyes altalaj; rajta az ers-
ségnövekedés 3—4 S—M fok.

Lösz, nem befolyásolja a rengésersséget; legfeljebb csak pe-

remen, omlás miatt veszélyes altalaj, ez esetben rajta az ersség-
növekedés 1—3 S—M fok is lehet.

Márga, rendes állapotban nem befolyásolja, csak azon esetben

növeli az ersséget, ha repedezett — agyagos — ; az ersségnöveke-
dés ez esetben 1—3 S—M fok lehet.

Mészk, márvány, ersségnövel hatása nincs, mivel mállási

takarója jelentéktelen.

Porfiroid, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha törede-

zett, vagy ha elegend (legalább 2 m) vastag mállási takaróval fe-

dett; ilyenkor az ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Riolit, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-
növekedés 1—3 S—M fok lehet.

Törmeléktaifai, (akár természetes, akár mesterséges törmelék-
rl van szó) annál veszélyesebb, minél nagyobbak és szögletesebbek
a darabok; az ersségnövekedós 2—3 S—M fok.

Tzeg, az ersséget annál nagyobb mértékben növeli, minél
jobban át van itatva vízzel; az ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Trachit, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-
növekedés 1—2 S—M fok lehet.
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Vulkáni tufák . különösen hajlamosak a mállásra, ersségnö-
vel hatásuk csak akkor van. ha elegend (legalább 2 m) vastag
mállási takaróval fedettek; ilyenkor az ersségnövekedés, 1—3 S—

M

fok lehet.

Az elmondottakat abban foglalhatjuk össze, hogy ersségnö-
vel hatásuk csak a laza (különösen pedig a vízzel átitatott laza)

kzetfajtáknak van. a nem mállott. szilárd szikla nem módosítja

az ersséget.

Az altalaj ersségmódosító hatását, a dynamikus altalajkuta-

tás eredményeit is figyelembe véve, öt tényez befolyására vezet-

hetjük vissza:

1. Minél nagyobb az altalaj rugalmassága, annál kisebb benne
ugyanazon földrengés által keltett földmozgás tágassága és evvel

együtt annál kisebb a rengés közvetlen károkozása. Ha az egyes

kzet fajtákban a rugalmasság egyik jellemzjéül a hosszanti hul-

lám terjedési sebességét választjuk — mivel ez nagy kzettestekre
nézve is közvetlenül, mérésekbl meghatározható adat — már ki-

tnik a laza kzeteknek és a szilárd sziklának eltér viselkedése

a rengésersség-módosító hatást illetleg:

Kzetfajta Tovaterjedési sebesség

(üde állapotban) m/sec
Diabáz 6.400

Kvarcit 5.800

Kovapala 5.500

Kvarcporfir 5.300

Trachit 5.300

Mészk 5.100

Bazalt 4.900

Dolomit 4.900

Gránit 4.800

Gnájsz 4.700

Agyagpala 3.500

Márga 3.500

Tufa 3.200

Homokk 2.500

Agyag (nedves áll.-ban) . . 1.500

Lösz 800

Kavics (közepes nagys.) . . 750

Homok (közepes szemuagys.) 550

Kavics és homok keverve . 480

Homok (finom szem) . . 300

2. A megrázott terület valamely pontjához érkez rengési

energiának altalajfajonként különböz része szolgál maradandó el-

változások — laza kzetekben a részecskék összetömör í tése — léte-

sítésére; minél nagyobb ez az energiarész, annál kisebb mennyiség
energia adatik át a szomszédos részeknek a tovaterjed hullám-

mozgás alakjában, tehát annál nagyobb az elnyelés, minél egyenek
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lenebb az így létrejöv süppedés, annál nagyobb az épületkár, kö-

vetkezleg a helyi ersség is. Ennek megfelelleg vékony, ((azon-

ban, hogy az épületet reá alapozottnak tekinthessük, legalább 2 m
vastag 1

), laza altalajon viszonylag nagy, vastagon (már minden bi-

zonnyal, ha a réteg vastagsága a 2 km-t eléri) viszonylag kicsi a

rengésersség, mivel egyrészt a laza altalaj hajlamos a süppedésre
— a süppedés annál egyenetlenebb, az ersségnövekedés annál na-

gyobb, minél különbözbb a szemek nagysága — másrészt nagy az

elnyelési együtthatója. A dynamikus altalajkutató eljárás segítsé-

gével megítélhet, hogy a szólmnforgó altalajfajta mechanikai rez-

gések behatására hajlamos-e a süppedésre és, hogy egyenletes lesz-e

a süppedés? Még pedig tapasztalat szerint laza kzetekben, minél

közelebb van a legtökéletesebb összetömörítés állapota, annál na-

gyobb a rezgéskeltvel létrehozott (kereszt) rezgések tovaterjedési

sebessége. így pl. egy mesterséges töltésen a 0.04 sec rezgésidej
rezgések tovaterjedési sebessége 160 m/sec, míg a „szálban álló’’’

kzetben, melybl a töltés anyaga vétetett, 200 m/sec; amint a to-

vábbi vizsgálat kimutatta, a szóban forgó töltés anyaga henger-

léssel összetömöríthet volt. A következ érdekes eredmény arra

utal, hogy mechanikai rezgések még „szálban álló”, megállapodot-
taknak hitt laza altalajokat is további ülepedésre bírhatnak. Ho-
mokból 12 év eltt készített töltés használaton kívüli ágában a

0.025 sec rezgésidej rezgések tovaterjedési sebessége 180 m/sec, az

eredeti „szálban álló” homokban 230 m/sec, míg azon a töltéságon,

amelyen 12 éven át vonat járt, 340 m/sec; ennek megfelelen a hé-

zag- (pórus-) térfogat (60 cm mélységben) a használaton kívüli töl

téságon 40.7 %, a másikon 36.3 %. A két említett példa megokolja,
miért igen veszélyes altalaj a várható földrengéskárok szempontjá-
ból a törmeléktalaj, különösen a mesterséges törmelék.

A terjedési sebesség változása egyetlen rétegbl felépült al

talajon arra figyelmeztet, hogy egyenetlen lesz a várható süppedés;
egyébként a süppedés különösen abban az esetben nagymérv, ha
az azt létrehozó rezgés rezgésszáma az altalaj rezgésszámával meg
egyezik. Az eladottakból önként következik, hogy a rengéskárok
helyes értelmezésében a dynamikus altalajkutató eljárás a makro
szeizmológusnak nélkülözhetetlen segítje.

3. Amint már fentebb említettem, a nem egynem, hanem,
különböz rugalmassági jellemzkkel rendelkez rétegekbl felépí-

tett altalajnak saját rezgésszáma van (illetve saját rezgésszámai

vannak). Amennyiben kicsi a csillapítás, a nagyságrendben meg-
egyez rezgésidej földrengési hullámok nagy tágasságé rezonan-

cia-rezgéseket gerjeszthetnek. Kérdés tehát, hogy a valóságban a

két említett rezgésid egyenl nagyságrend-e?
5.8 m vastag, vízzel átitatott agyagréteg saját rezgésideje

1 Különben az épület a laza réteg alatt lev szilárd sziklára he-

lyezett, tehát a laza réteg ersségmódosító hatása nem érvényesülhet.
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0.085 mp, csillapítása 1.135; 2000 m vastag jura-zechstein-korú ré-

tegsor (Göttingen) saját rezgésideje 0.315 mp, csillapítása 1.1,

ugyané rétegsor 4000 m vastagsága esetén (Ravensburg) a rezgés-

id 0.55 mp-re n. Mivel a földrengés által keltett földmozgás rez-

gésideje 0.2, ill. 0.5—1.5 mo között van a fészek közelében és mivel
a földmozgás tartama ugyanitt több mp is lehet, rezonancia lehet-

séges és van id a nagy rezgéstágasság kialakulására. Következ-
leg az altalaj önrezgésekre való hajlamossága meghatározott pe-
riodustartományokban oka lehet a helyi rezgésersség megnöve-
kedésének.

A csillapítás értéke «, ha az altalaj csupán két rétegbl épült

fel, Sezawa és Kanai szerint:

ahol v az alsó, v’ a fels rétegben a tovaterjedési sebesség, r ill. r'

a srség. Kicsi a csillapítás, ha a vr szorzat nagyon különbözik

a vV szorzattól, azaz, ha a két réteg rugalmassági jellemzi elütök.

Természetes dolog, hogy az altalaj önrezgésekre való hajla-

mossága, lia kicsi a talajrezgések csillapítása, jelents mértékben
befolyásolja a földrengésjelz mszerek feljegyzéseit is. Kókler
mutatta ki pl., hogy a Göttingeni Földrengési Observatoriumban
észlelt közeli rengések mszerfeljegyzéseiben a 0.3—0.4 és az 1.2 mp
rezgésid uralkodik mindhárom fázisban, annak megfelelen, hogy
az állomás altalajának önrezgései 0.345, ill. 1.2 mp rezgésidejek,

a csillapítás 1.1. Tehát a mszerfeljegyzések itt már nem (vagy

legalább is nem csak) az alsóbb rétegek által végzett rezgéseknek

megfelel földmozgásokat tartalmazzák. Továbbá kitnt az is, hogy
az elnyelési együttható az átszelt talajrész önrezgésidejének függ-

vénye.

Az altalaj önrezgésidejének és csillapításának meghatározása

végett mind robbantással, mind rezgéskeltvel gerjeszthetjük a leg-

fels rétegek önrezgéseit.

4. Amennyiben az altalajt felépít laza rétegek települése

nem vízszintes, az esetleges csuszamlások alakjában újabb, a helyi

rengésersséget módosító tényez jelentkezhetik. Az, hogy a szó-

ban forgó rétegsor nyugalomban marad-e, az összetartó ertl (ko-

hézió) és a bels súrlódástól függ.

A lejtre települt rétegek egyensúlyát megbontani igyekv

nehézségi ert a rengéslökés még támogatja ebben a törekvésében;

,.segítsége” különösen abban az esetben eredményes, ha a talajt

megelz eszés vízzel átitatta. Ugyanis, amint az alább közölt táb-

lázatból kiderül, az összetartó er és a bels súrlódás csökkenése

miatt a határszög, amely esetén a laza kzetréteg a lejtn még nyu-

galomban marad, jóval kisebb az átnedvesedett (laza) kzetekben,

mint a szárazabban.
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Kzetfajta

Határszög, amely esetén

még a kzetréteg

nyugalomban marad

Száraz kavics 30°—48°

25°

30"—37"
20"—25"
37"—45°

Átnedvesedett kavics
Száraz homok
Vízzel telített homok
Száraz agyag, márga
Vízzel telített agyag. márga 10"

5. A rétegzavarodás két jellegzetes alakja, a gyrdés és tö-

rés közül az utóbbi a nagyobb jelentség a helyi rengésersség
módosítása szempontjából; a gyrdés befolyása mindössze annyi,
hogy — a csillapítás anizotrópiája következtében — a rengési ener-

gia akadálytalanabbul (kevesebb veszteséggel) terjed a redk ten-

gelye irányában, mint arra merlegesen. Az áttolódás szerepét ab-

ban foglalhatjuk össze, hogy a fedszárnyba kevés energia jutván,

csupán ott jelentkeznek a környezethez viszonyítva ersebb rengés-

hatások, ahol az energiát vezet réteg kibukkan; a kéregtörés, ve-

tdés rendesen helyi ersségnövekedést hoz létre. A jelenség oka

ketts: egyrészt az, hogy a törés helyén szabadabb a kéregrész moz-
gása — hogy milyen mértékben, az a hézagkitöltéstl függ — az

ersségnövekedés ez esetben csak a törésvonal közvetlen környeze-

tére terjed ki. Másrészt a törésvonal mentén felhalmozódott feszült-

ség a földrengés keltette földmozgás hatására id eltt kipattan-

hat; ennek következtében az ersségnövekedés a törésvonal távo-

labbi környezetére is kiterjed, mintha egy-egy izoszeiszt i határa
kitolódott volna. Ennek megfelelen a rengésersség eloszlásának

helyes értelmezése révén a geológiai térképezés eszközeivel még ki

nem mutatott törésvonal jelenlétére következtethetünk.

A rengésersség helyes értelmezésérl e helyen csak annyit,

elengedhetetlen, hogy felismertessenek és elkülönítessenek az ú. n.

esetleges károk, más szóval azok a károk, amelyek a körülmények
szerencsétlen összejátszásának köszönik létrejöttüket. Ilyenek: egyes
rozzant épületek vagy épületrészek feltn siílyos sérülésén kívül:

templom leomló tornya, vagy lehulló toronydíszítés átszakítja a

boltozatot, leomló (rozzant) kémény a ház tetejét. Amennyiben a

rengéskár a földmozgás közvetlen mechanikai hatására vezethet
vissza, a sérülés az épületek fels részén kezddik é;s a mozgás he-

vességének növekedtével terjed át az alsóbb részekre. Evvel ellen-

tétben az egyenetlen süppedésbl származó károk fleg az alsó ré-

szeken lépnek fel és onnan haladnak fölfelé. Ezért, ha épületkárok
vannak, megfelel számbavételük végett feltétlenül szükséges, hogy
a szeizmológus azokat a helyszínen tanulmányozhassa.

Az elmondottakat összefoglalva: amíg a közönséges földtani

térkép idbeli összefüggéseket tntet fel, a kialakulástörténet vá-

zolása végett az idben folyamatosan kifejldött, illetve átalakult

teljes rétegsor ábrázolására törekszik, a rétegsor anyagának rugal-

massági jellemzire (jelesül az összetartó er mérvére) és a térbeli
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kiterjedés jelentségére való tekintet nélkül, addig a földrengés-
kutatás céljaira megfelel sajátos földtani térkép az altalajt fel-

épít kzetek térbeli mennyiségét és összetartozását, az altalaj liely-

rl-helyre változó rugalmassági jellemzit ábrázolja. Még pedig
ágy, hogy a töréses tektonikán, a redk tengelyének irányán és az
uralkodó kzetféleségen kívül kijelöli mindazon kzetfajták helyét,

amelyek olyan nagy kiterjedésnek, hogy a rengésersséget módo-
síthatják. Ennek megfelelen a térképen feltüntetend, a 2 méter-
nél vastagabb mállási takaró is, meg a szóban forgó területet fel-

szabdaló törésvonalrendszer, viszont elmarad minden jelentéktelen

vastagságú illetve kiterjedés kzetösszlet. Mivel az altalaj felépí-

tését addig a mélységig kell ismernünk, amelybl a rengés kipat-

tant, a megfelel szelvények nélkülözhetetlen kiegészíti a térképnek.

Egyszerség kedvéért a gyakorlatilag azonosnak vehet ru-

galmassági jellemzk és mállási viszonyok — más szóval rengés-
erlsségmódosító hatás — alapján az alábbi kzetfajták, i 11. jelen-

kori ki fejldési változatai összefoglalhatók (az egyes csoportok a
növekv rengésersségmcdosító hatás sorrendjében következnek):

1. Kvaréit, kovapala, mészk, márvány, dolomit;

2. Homokk breccsa, konglomerát;
3. Gránit, porfiroid, kvarcporfir, trachit, diabáz, gnájsz;

4. Jelenkori üledék, homok, kavics, murva, tzeg;
5. Andezit, bazalt, fi Ilit, fonolit, szürke homokk, riolit, agyag-

pala, vulkáni tufa:

6. Agyag, márga, lösz;

7. Törmeléktalaj (mind a természetes, mind a mesterséges

eredet )

;

8. Kiszáradt vízfenék, iszap, lápföld, mocsár.

A rengésersségmódosító hatást illetleg az altalajt felépít

rétegek kzetminsége szabatosan a rétegeket felépít kzetek ru-

galmassági jellemzi a dönt tényez, a kzetek kora csupán any-

nyiban jelents, hogy a régebben keletkezett kzetek rendesen szi-

lárdabbak.

Az elmondottak figyelembevételével készült földtani térkép

nemcsak a földrengéskutatás sajátos céljaira használható, hanem
sok hasznos útbaigazítást fog tle kapni az építaltalaj teherbírá-

sát dynamikus altalajkutató eljárással vizsgáló, valamint az utcai

forgalom, mesterséges rezgések károkozását elhárítani kívánó gya-

korlati szakember is. E kérdésösszlet vizsgálata a géperej forga-

lom mai, mind ersebb ütem fejldése következtében az ú. n. al-

kalmazott földrengéstannak mind jelentsebb feladatává lesz.

Másrészt — közbevetleg említem — ha adott esetben a kör-

nyezetétl elüt ersség rengéskárok okának kiderítésérl van szó,

a térkép adatait igen becses részletekkel egészítheti ki a dynamikus
altalajkutatás annak következtében, hogy evvel a kutatómódszer-
rel el lehet, dönteni, hogy mechanikai rezgések behatására hajla-

mos-e egyenetlen süppedésre az altalaj. Ilyen eset áll el pl., ha
a szóban forgó épület altalaját régi folyammeder szeli át; ennek
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jelenlétét a rezgéskeltvel létrehozott rezgések tovaterjedési sebes-

ségének lecsökkenése. a menetgörbe megtörése, elárulja. Többek kö-

zött ez a körülmény is a Földrengési Observatoriumok munkakö-
rébe utalja a dynamikus építaltalajkutatást.

Befejezésül még csak annyit, hogy a makroszeizmikus adatok
megfelel feldolgozása, a makroszeizmikus epicentrum-meghatáro-

zás a földrengéskutatás céljaira megfelel és a fentebbiekben rész-

letesen körül írt térkép nélkül lehetetlen, illetve csak abban a ki-

vételes esetben szolgáltat megbízható eredményeket, ha az egész

megrázott terület egynem kzetbl épült fel. Amennyiben ez a

feltétel nem teljesül, a megfelel, sajátos térkép nélkül végzett leg-

jobb szándékú makroszeizmikus kutatás is téves megállapításokat

eredményezhet. Hasonlókép nélkülözhetetlen segédeszköz a térkép

a rengéskárok ellen való tervszer védekezésben, mivel, amint arra

már rámutattam, a házsérülések létrehozásában — a földmozgás
hevességén, az épületek önrezgésidején, csillapítsán kívül — az al-

talaj felépítése a legjelentsebb tényez. Az aztán megint csak a

dynamikus építaltalajkutatással dönthet el, hogy hajlamos-e az

altalaj a különösen nagy épületkárokat okozó egyenetlen süppedésre?

Sajnos, a földrengéskutatás sajátos céljaira megfelel föld-

tani térkép Hazánkról nincs, pedig ennek hiányát igen érzi a ma-
gyar földrengéskutatás. A Magyarhoni Földtani Társulat kebelé-

ben szervezett Földrengési és Geofizikai Bizottság igen nagyjelen-

tség munkát végezne, ha lehetvé tenné a térkép elkészítését,

még pedig

1. az egész Magyarországról egy lapon 1 : 900.000 méretben;
2. az egész Magyarországról 1 : 200.000 méret lapokon;

3. az egyes városokról a kiterjedésnek megfelelkig 1 : 5000

—

1 : 25.000 méretben a földrengésersségnek a városon belül va'ó el

oszlása tanulmányozása végett.

A térképlapok elkészítése a magyar geológus és földrengés-

kutató gyümölcsöz munkaközösségét bizonyítaná.

#

Es vverden die allgemeinen Gesichtspunkte erörtert, nach
welchen eine den Zwecken dér Erdbeben forsebung angemessene
geologisebe Karte Ungarns verfertigt werden soll. Diese Karte ent-

halt die den Untergrund aufbauenden wesentlichen Gesteinstypen
nach ihrer Lage und Ausdehnung und die Bruchtektonik dér Gé-
géiül. Die nach ikren elastischen Eigenschaften und Verwittérungs-
verháltnissen praktisch identische Gesteine können zusammenge-
fasst werden.

Es wird darauf bingewiesen, welclie grosse Bedeutung die

dynamische Baugrundforschung in Anbetracbt dér Makroseismo-
logie besonders vöm Gesichtspunkte dér Beurteilung dér Erdbeben-
scháden aus hat.
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A MIKROSZEIZMIKUS NYUGTALANSÁG BUDAPESTEN.
Irta: Dr. Szalkay Ferenc.

DIE MIKROSEISMISCHE UNRUHE IN BUDAPEST.
Von Dr. Franz Szalkay.

1. Das Problem dér mikroseismischen Unruhe.

Die Ursache dér sogenannten regelmassigen mikroseismischen
Bodennnruhe ist ein schon seit langer Zeit bestrittenes Problem
dér Seismologie. Diese Bodenbewegung erscheint regelmassig und
systematiseh auf den Aufzeichnungen von allén Instrumenten, wenn
sie eine genügende Vergrösserung habén. Eine lángé Reihe dér
Forscher beschaítig'te sich mit dieser Frage, doch stehen wir dér
Lösung auch jetzt nicht naher, als vor einem Vierteljahrhunderte.

Fassen wir zusammen die Tatsachen, welche von dér Entste-

hnngsart dér Unruhe eine Erklarung gébén können:
a) Die Unruhe aussert sich am stárksten in dér Niihe dér

Meeresküsten, mit zunehmender Entfernung von den Küsten ver-

kleinern sich die Amplituden. Es scheint wahrscheinlich zu sein,

dass die Unregelmassigkeiten dieses Rückganges ihren Grund im
verschiedenen Aufbau des Untergrundes habén.

b) Je weiter wir in das Innere des Kontinents fortschreiten,

umso mehr vergrössern sich die Perioden.

c) Ein gewisser Zusammenhang zeigt sich zwischen dem Auf-
treten dér Unruhe und dér starken Brandung an den steilen Meeres-

küsten des Kontinents. Dieser Zusammenhang ist manchmal sehr

auffallend, manchmal fehLt derselbe vollstándig.

d) Auf gleiche Weise scheint ein Zusammenhang zu bestehen

zwischen dér Unruhe und den Depressionen, welche in dér Nahe
dér Küste vorbeizieheu oder vöm Meere auf den Kontinent rücken.

Aus den Erwáhnten kann mann den Schluss. ziehen, dass dér

Herd dér mikroseismischen Wellen entweder an dér Grenze des

Meeres und des Kontinents oder in dér Nahe des Kontinents am
Meeresgebiet zu suchen ist. Die Amplituden dér entstaudenen
Schwingungen nehmen infoige Energieverluste geg'eu das Innere

des Kontinents standig ab, die Perioden wachsen dagegen infoige

dér Viskositat des Stoffes dér Erdkruste. lm letzten Falle kann
mán noch daran denken, dass Wellen mit kleineren Perioden eine

grössere Energieabsorption erleiden.

Das Ziel dieser Abhandlung ist einen allgemeinen Bericht

zu gébén über die Grösse und karakteristischen Eigenschaften dér

mikroseismischen Unruhe in Budapest.

2. Eine allgemeine Beschreibimg dér Unruhe in Budapest.

Nacli einer oberflachliclien Vergleichnung mit den Aufzeich-

nungen von anderen Statiouen falit es auf, wie gut Budapest zum
Stúdium dér Unruhe geeignet ist. Auf den Statiouen in dér Nahe
des Nordmeeres treten die Wellen meistens in grosser Unordnung
auf, die Aufzeichnungen von Budapest zeigen dagegen immer Föl-
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gén von regelmássigen Wellenzügen. Je ein Wellenzug besteht aus

5—20 sinusáhnlichen Wellem. Am Anfang des Wellenzuges wáchst

die Amplitude im allgemeinen, nach eineni niaximalen Wert nininit

sie wieder ab. Die Wellenzüge folgen aufeinander durchschnittlich

jede Minute.
Wie iiberall in Európa, tritt die Unrube in Januar am stárks-

ten auf, in Juli-—August fehlt sie beinahe vollkommen.

3. Die Verhaltnisse dér Amplituden und Perioden
in den Wellenzügen.

Periode und Amplitúdó zeigen in den einzelnen Wellenziigen
ein abweichendes Benehmen. Die Amplitude erreicht ikren höchsten
Wert in dér Mitte des Wellenzuges. Die Periode wáchst anfangs
mit dér Amplitude, am Ende des Zuges wáchst sie aber weiter, oder
Avenigstens behált sie ikren anfánglichen Wert.

Sehr oft kommen doppelte Wellenzüge \7or. Bei dicsen ver-

grössert sicli die Amplitude nach dér ersten Abnahme wieder. In

dér ersten Hálfte gibt es keinen Untersched zwischen dem Verlial-

ten dér Amplitude und dér Periode, in dér zweiten Hálfte des Wel-
lenzuges wáchst die Periode stark an, dagegen nimmt die Ampli-
tude ab. Allé diese Verhaltnisse sind insofern wichtig, dass es wahr-
scheinlich zu sein scheint , dass die Ursache dér Streuung dér Pe-

riode bei gegebener Amplitude, Avenn mán den Zusammenhang dér

beiden untersucht, in den Erwáhnten zu suchen ist.

Die ausgcmessenen Werte eines karakteristischen, doppelten

Wellenzuges gibt Tabelle 1.

Tabélle 1.

A: 1.18 1.18 1.06 0.83 1.18 1.38 1.41 1.06 Mikrl
T: 6.8 7.2 6.3 5.1) 6.5 6.9 7.4 7.9 Sek.

Zr Erklárung könnte mán an Schwebungen deliken, dieses

Problem gehört aber nicht in die Rahmen dieser Arbeit.

4. Dér jahrliche Wert dér Unruhe.

Zu einer allgemeinen Beschreihung dér Unruhe in Budapest
Avurden die Werte derselben vöm 1. Október 1937. bis 31. Marz 1938.

táglich ausgemesseu. Dér Wert eines Tages Avurde von drei Mes-
sungen ermittelt. Innerhalb je zavcí Minuten vor und nach den
Stunden wurden die grössten Amplituden und die zugehörigen Pe-

rioden zu drei Hageszeitpunkten um 0, 16 und 24 Uhr abgelesen.

Die Ergebnisse sind in dér Tabelle 2. zu finden. A bedeutet die

Amplitude dér wirklichen Bewegung in Mikron vöm Wellenberg
zum Wellental, T die Periode.

Tabelle 2.

Október. November. Dezember.

A T A T A T
0.92 6.8 0.46 4.5 0.74 4.9

0.55 6.8 0.55 4.1 0.68 4.5
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Tabelle 2.

1937. Október. November. Dezember.
A T A T A T

2. N 0.68 6.8 0.93 4.9 0.74 4.9

E 0.65 5.3 0.99 4.9 0.77 4.9

3. N 0.81 6.0 1.59 5.3 0.87 4.5

E 0.63 6.0 1.01 5.3 0.78 4.1

4. N 0.60 6.0 1.48 5.3 0.74 4.9

E 0.55 5.6 0.99 4.9 0.99 4.9

5. N 0.70 5.6 1.41 5.3 0.93 5.3

E 0.56 4.5 1.04 4.9 0.90 4.5

6. N 0.60 5.6 1.55 5.6 0.97 6.0

E 0.57 4.5 1.54 5.6 1.01 5.3

7. N 0.70 5.6 1.33 4.5 0.49 4.5

E 0.56 4.5 0.76 4.5 0.90 4.5

8. N 0.42 6.0 0.80 4.5 0.57 4.5

E 0.57 4.1 1.04 4.9 0.90 4.5

9. N 0.43 5.3 0.56 4.9 0.42 4.5

E 0.43 4.9 0.68 4.5 0.77 4.9

10. N 0.43 4.5 0.42 4.5 0.42 4.1

E 0.65 4.5 0.55 3.8 0.83 4.1

11. N 0.43 4.9 0.74 4.9 0.57 4.5

E 0.44 4.1 0.68 4.5 0.90 4.5

12. N 0.53 5.6 0.93 5.3 0.68 4.5

E 0.65 4.5 0.90 4.9 0.60 4.1

13. N 0.43 5.3 1.00 4.9 0.63 4.9

E 0.56 4.5 0.95 6.0 0.90 4.9

14. N 0.47 4.9 0.85 4.9 0.45 4.5

E 0.43 4.5 0.97 5.3 0.77 4.5

15. N 0.61 5.3 0.68 4.5 0.68 4.5

E 0.86 4.5 0.83 4.9 0.78 4.1

16. N 0.77 5.6 0.45 4.9 0.95 4.5

E 0.92 6.0 0.77 4.5 0.99 4.5

17. N 0.81 5.6 1.08 5.6 0.49 4.5

E 0.99 5.3 1.13 4.5 0.77 4.5

18. N 1.58 6.4 0.93 5.3 0.38 4.5

E 1.47 6.4 0.97 5.3 0.83 4.5

19. N 1.08 5.3 0.79 5.6 0.56 4.9

E 1.18 5.6 0.83 4.5 0.78 4.1

20. N 0.77 5.6 0.49 4.5 0.65 4.5

E 0.77 5.3 0.83 4.9 1.17 4.9

21. N 0.72 5.3 0.49 4.1 0.65 4.5

E 0.95 4.0 0.68 4.5 0.99 4.9

22. N 0.72 5.3 0.57 4.5 0.56 4.9

E 0.56 4.5 0.78 4.1 0.83 4.5

23. N 0.61 5.3 0.63 4.9 0.83 5.6

E 0.35 3.8 0.83 4.9 1.04 4.9
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Tabelle 2.

Oklober. November. Dezember.

A T A T A T
N 0.72 4.9 0.45 4.5 0.81 4.9

E 0.77 4.5 0.83 4.5 1.04 4.9

N 0.98 5.6 0.93 4.9 0.74 5.3

E 0.86 4.9 1.10 5.3 0.83 4.5

N 0.83 5.3 1.59 5.3 0.72 6.0

E 0.73 4.9 1.54 5.6 0.92 5.3

N 0.46 4.5 2.52 6.0 0.90 6.0

E 0.65 4.5 1.80 6.0 0.96 5.6

N 0.49 5.3 0.85 4.9 0.93 4.9

E 0.56 4.9 0.83 4.9 1.10 5.6

N 0.43 4.9 0.45 4.1 1.00 5.6

E 0.57 4.1 0.90 4.5 1.12 4.9

N 0.43 4.5 0.57 4.5 1.04 4.9

E 0.56 4.5 0.90 4.9 0.99 4.9

N 0.29 4.5 — —

i

0.67 4.9

E 0.44 3.8 — — 1.12 4.5

Januar. Februar. Már z.

A T A T A T

N 0.63 4.5 2.41 6.8 0.85 5.3

E 0.63 4.5 1.95 6.0 1.12 5.3

N 0.57 4.1 2.15 7.1 1.50 5.6

E 0.72 4.5 1.17 6.4 1.86 6.0

N 0.81 4.9 1.33 5.6 1.98 5.6

E 0.82 4.9 1.48 5.3 2.52 5.6

N 0.56 4.5 0.95 5.3 1.86 6.8

E 0.71 4.5 1.20 5.6 2.64 5.6

N 0.74 4.5 1.60 6.0 2.88 7.5

E 0.92 4.5 0.92 5.6 2.39 6.8

N 1.80 6.0 0.83 4.9 4.56 7.9

E 1.15 4.9 0.68 5.6 3.55 7.5

N 1.80 6.0 1.68 5.6 1.65 5.3

E 1.08 5.3 1.20 5.3 2.42 6.0

N 0.93 4.9 2.41 6.0 0.92 4.9

E 0.76 4.5 1.64 6.8 0.82 4.9

N 0.90 5.3 1.46 6.0 0.44 4.5

E 0.72 5.3 1.25 6.4 0.50 4.1

N 1.68 6.4 1.77 6.4 0.56 5.3

E 0.92 5.6 1.27 6.4 0.68 5.3

N 1.01 5.3 2.65 6.4 0.27 4.5

E 0.70 4.9 2.03 7.1 0.34 3.8

N 0.67 4.5 2.00 5.6 0.28 4.1

E 0.76 4.5 1.44 6.8 0.25 4.1

N 1.80 5.3 2.21 6.0 0.25 4.1

E 1.44 6.0 1.28 5.6 0.72 4.5

13 .
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Tabelle 1.

1938. Januar. Február. Marz.
A T A T A T

14. N 2.38 7.1 0.83 4.9 1.02 5.6

E 3.63 7.1 1.03 4.9 2.15 6.4

15. N 2.21 6.4 1.97 6.0 0.92 5.3

E 2.53 6.0 1.95 6.4 1.31 4.9

16. X 1.18 4.9 2.21 5.6 0.83 5.3

E 1.04 5.6 2.15 6.4 0.88 5.3

17. N 1.30 4.9 1.51 5.3 0.59 4.9

E 1.23 4.9 1.60 5.6 0.44 4.5

18. N 2.16 6.0 2.31 6.4 0.44 4.5

E 1.87 5.6 1.29 6.4 0.74 4.9

19. X 2.23 6.0 2.11 6.4 0.76 5.3

E 2.12 5.6 1.95 6.0 0.88 5.3

20. X 1.75 6.8 2.31 6.4 0.44 4.5

E 1.27 6.4 2.52 5.6 0.70 4.5

21. X 1.40 6.4 1.75 5.3 0.42 4.1

E 1.80 5.6 1.72 4.9 0.49 4.5

22. N 1.86 6.8 0.97 4.9 0.28 4.1

E 2.22 6.0 0.90 4.9 0.33 4.5

23. X 2.45 6.4 0.47 4.5 1.25 4.9

E 3.00 6.0 0.40 5.3 2.12 5.6

24. X 2.45 7.1 0.72 4.9 2.70 6.8

E 2.54 6.8 0.62 4.9 3.20 6.0

25. X 2.34 6.0 0.61 4.5 2.01 6.0

E 2.73 6.0 0.55 4.5 2.00 5.6

26. X 2.41 6.0 0.72 4.9 2.17 6.4

E 1.76 6.0 0.82 4.9 1.72 5.3

27. X 2.80 6.4 0.83 4.9 0.76 5.3

E 2.02 6.4 0.94 4.9 0.74 4.9

28. X 2.09 5.6 0.88 5.3 0.34 4.5

E 2.15 6.0 0.70 4.9 0.49 4.5

29. X 2.52 6.8 — — 0.73 4.9

E 2.34 6.4 — — 0.70 4.5

30. X 1.80 6.0 — — 0.92 5.3

E 1.32 5.6 — — 1.66 4.9

31. X 1.55 5.6 — — 0,89 4.9

E 1.40 5.3 — — 1.08 5.3

Vöm Ende Maiz bis Anfang Október ist die Unruhe. so un-

bedeutend, dass mán die Messungen für diese Zeit ausser aeht las-

sen kann. Bei den ganz klemen Werten ist dér Messfehler beinahe

so gross, wie die geniessene Amplitude selbst, darum schien es un-

zweckmássig, für den mittleren Wert des Jahres auch die Sommer-
werte in Betracht zu nehmen.

Den ganzen Winter folgen die mikroseismiscben Stiirme n"ch-
einander von Október bis Január seltener, in Januar—Február öf-
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tér. Dér maximale Wert dér Amplitude betrágt 5 Mikron, derselbe

dér Periode 8 Sekunden.
Den mittleren Wert dér Amplitude und Periode fiir die gemes-

senen sechs Monate finde t mán in dér 3. Tabelle.

Tabelle 3.

A: N 1.09 Mikron
A: E 1.13 Mikron

T: N 5.35 Sek.

T: E 5.13 Sek.

Aus diesen Werten bekommt mán nach dem Zusammenhange

ah
/ 2 2

I

an | AE

den mittleren Wert dér horizontalen Bewegung fiir die sechs

Monate:

AH = 1,56 Mikron

Dér mittlere Wert dér Periode ergibt sich:

T = 5,25 Sekunden.

5. Die jahrliche Periode dér Unruhe.

Wie es sehon erwáhnt wurde, tritt die Unruhe in Januar

—

Február am starksten auf. Das zeigt sich gut in dér 4. Tabelle. Hier
sind die mittleren Werte fiir die einzelnen Monate zusammengestellt.

Tabelle 4.

A T
Október N 0.66 H 0.95 N 5.4 H . 5.1

E 0.68 E 4.8

November N 0.92 H 1.32 N 5.3 H 5.1

E 0.94 E 4.9

Dezember N 0.70 H 1.14 N 5.0 H 4.9

E 0.90 E 4.7

Januar N 1.64 H 2.28 N 5.7 H 5.7

E 1.59 E 5.6

Február N 1.54 H 2.02 N 5.4 H 5.5

E 1.31 E 5.6

Marz N 1.14 H 1.77 N 5.3 H 5.3

E 1.35 E 5.2

Die vollstandige horizontale Bodenbewegung bleibt in Okto-
bér noch unter 1 Mikron, von dieser Zeit an wachst sie standig bis

Januar an. Nach dem Höchstwert in Januar g'eht sie wieder zu-

riick, in April wird dieselbe sehon ganz unbedeutend. In Dezember
befindet sich ein kleiner Riickgang, im mittleren Wert von vielen

Jahren würde derselbe wahrscheinlich ausfallén.
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Eine Vergleichung mit den Angaben von anderen europai-

schen Stationén zeigt, dass solches Nebenmaximum in November
aucb in anderen Jahren und in anderen Stationen vorkommt. Das
grösste Maximum fa 1 1 1 aber iiberall und immer auf Januar.

Die Perieden zeigen einen den Amplituden gleiche Haltung.

Das ist gar nicht verwunderlich, die bekannte enge Korrelation

zwischen beiden Werten muss sich auch in Budapest aussern.

6. Die tagliche Periode dér Unruhe.

Es ist schon eine seit langer Zeit bekannte Tatsache, dass die

mikroseismische Unruhe eine tagliche Periode hat: ihr Wert ist

nachts am kleinsten und zr Mitta gszeit am grössten. Nach Whipple
ist die nachtliche Abnahme nur eine scheinbai*e, eigentlich wachst
die Reibung des Instrumentes in dér Nacht. Am Tagé mindért die

standige Schwingung, welche vöm Strassenverkehr verursacht

wird, die Reibung des Nadels stark herab. Das wird auch durch
die Tatsache bewiesen, dass diesel* iNachteffekt mit Ausnahme eines

cinzigen Falles bei den mit berusstem Papiéi* arbeitenden Instru-

menten erscheint. Die Instrumente, die mit Lichtpapier registrie-

ren, zeigen diesen Effekt gar nicht.

In Verbindung mit dér Budapestéi* Station verdient diese

Frage eiu besonderes Interessé, weil das Aui'stellungsort dér Instru-

mente gar nicht vorteilhaft ist. Dér Strassenverkehr stört sie in

betráchtlicher Weise. Die Abnahme dér Amplitude aussert sich in

dér Nacht demgemass ausgepragt und stark géniig.

Die 5. Tabelle enthiilt die Angabe von zelin Tagén, vöm 4. bis

14. Januar 1938. Diese Tagé wurden ganz willkürlich ausgewahlt.

Tabelle 5.

Zeit (Uhr): 0 8 16

Amplitude (Mikron): 0.98 1.19 1.37

Periode (Sek.): 5.1 5.3 5.5

Liniendicke (mm.): 0.09 0.12 0.14

Die lctzte Zeile dér Tabelle enthált die Mit tehverte dér Dicke
dér durch die iNadel beschriebenen Linien wieder an zirci willkür-

lich ausgewahlt Tagén, wie diese durch ein Mikroskop in den er-

wahnten Zeitpunkten ausgemessen wurden. Die Schriftdicken kön-
nen nahmlich eine erste Orientierung über die Grösse dér Schwin-
gungen gébén. Wie mán es sehen kaim, zeigen die Amplituden und
Liniendicken einen übereinstimmenden Gang. Die Übereinstimmung
würde die Theorie von Whipple bestátigen.

Dodi kann mán die Frage nicht als entschieden betrach-

ten. Nach dér Tabelle andert sich die Periode mit dér Ampli-

tude im gleiclien Sinne. Demgemass könnte mán auch daran den-

ken, die Amplitude nehme nachts in dér Wirklichkeit, nicht nur

scheinbar ab. da die Reibung auf die Periode keinen Einfluss hat.
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7. Eine ausführlichere Ausmessung dér Unruhe ,

Die Zeitspanne dér mikroseismischen Stiirme andert sieh von

einigen Stunden l)is zu mehreren Tagén. Zr Babérén Untersuchufig

dieser Stürme schien es zweekmassig, die Unruhe in diehter anein-

aflder liegenden Zeitpunkten auszumessen. Darum wurden die Werte

vöm 15. bis 30. Januar 1035. in jeder Stunde in dér schon früher

beschriebenen Weise abgelesen.

In diesem Zeitraum gab es 3 grössere und 2 kleinere Stürme.

Zu dieser Zeit fiúdét mán aueh in den Zwiscbenraumen eine klei-

nere Bewegung, dér Wert derselben variiert 0,5 und 1 Mikron. Eben

aus diesem Grunde kann mán behaupten, dass es einen mikroseis-

mischen Sturm gibt, wenn die Unruhe 1 Mikron übersteigt. Dér hef-

tigste Sturm war am 23—24., als die Amplitude sich um den Wert
von 5 Mikron bewegte.

Aueh im allgemeinen betragt dér durchschnittlich grösste

Wert dér Amplitude in Budapest in meisten Jahren ungefahr

5 Mikron.
Die ersten Ergebnisse dér jede Stunden ausgefiihrten Aus-

messungen waren, dass die Unruhe sich in einer regelmassigen

Schwankung befindet. Die maximalen Werte dér Amplituden fol-

gen in Zeitraumen von .ie 2, 3, 4, 5 Stunden. Dieselbe Kegelmassig-

keit aussert sich in den Werten dér Perioden, ihre Schwankung
andert sich im gleichen Sinne, wie dieselbe dér Amplitúdón.

Ob diese Schwankung nur eine scheinbare oder zufüllige ist

oder mit dér Entstehungsursache dér Unruhe in Verbindung steht,

könnte mán durch eine eingehendere Untersuchung entscheiden.

Die Erörterung dieser Frage ist in dieser Schrift nicht beabsichtigt

worden.

8. Die Haufigkeit dér einzelnen Periodenwerte.

Als es schon in dér Tabelle 3. erwahnt wurde, ist dér Mittel-

wert dér Periode für sec-hs Monate im Nord—Síid Komponenten
5,35 Sekunden, im üst—West Komponenten 5,13 Sekunden. Als Mit-

telwert dér beiden kann mán 5,25 Sekunden annehmen. Die Periode
ist grösser im N-Komponenten, als im E-Komponenten. Bei dér

Amplitude fiúdén wir ein verkehrtes Verhalten.
Die Haufigkeit dér Perioden in v. H. findet mán in dér 6. Ta-

belle. Die Werte sind aus den in jeder Stunde ausgefiihrten Mes-
sungen genommen.

Tabelle 6.

Periode: 3.9 4.3 4.7 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0 Sek.

N—S Haufigkeit: 0.3 1.3 4.3 16.0 29.5 19.5 9.2 6.2 5.4 %
E—W Haufigkeit: 0.0 6.1 14.0 26.1 18.2 18.2 4.8 4.2 3.7 %
Periode: 7.4 7.8 8.2 8.5 8.9 Sek.

N—S Haufigkeit: 4.0 2.4 1.1 0.3 0.6 %
E—W Haufigkeit: 2.4 1.6 0.5 0.3 0.0 %

Dér maximale Wert de r Verteilung falit bei dem N-Kompo-
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nenten auf 5,4 Sekunden, bei dem E-Komponenten auf 5,0 Sekun-

den. Ihr mittlerer Wert: 5,2 Sekunden weicht nur unbedeutend vöm
Jahresmittel: 5,25 Sekunden ab.

9. Dér Zusammenhang dér Amplitude und Periode.

AmpLitude und Periode sind in engem Zusammenhang mit*

einander. Mit dér Zunahme dér Periode wachst die Amplitude an-

fangs langsamer, spater aber immer schneller, so das dér Zusam-
menhang einem quadratischen Verháltnis áhnelt. Es scheint wahr-
scheinlich zu sein, dass es aus dem zr Verfiigung zu stehenden
Matériái möglich wird, denselben náher zu bestimmen.

Die Streuung dér Amplitudenwerte um einen bestimmten Pe-

riodenwert kann mán auf die Tatsache zurückführen, dass beide

sich in den einzelnen Wellenziigen nicht gleichsinnig andern. Dies
wurde schon friiher erwahnt.

10. Die Bodenunruhe und die Auswertung dér Bebenaufzeichnungen.

Die regelmassige Unruhe ist in Budapest im allgemeinen
nicht so stark, um die Auswertung dér Aufzeichnungen zu stören.

Besonders gilt dies für den Pali dér Oberflachenwellen. Doch
kommt es manchmal in dem meist ruhelosen Januar und Február
vor, dass die Unruhe die Ausmessung des Eintrittes oder dér Ampli-
tude dér P- oder S-Wellen unmöglich macht. Besonders stört sie,

wenn die Perioden dér Wellen und die Perioden dér mikroseismi-
schen Bewegung nahe übereinstimmen.

Es ist inatürlich, dass es unmöglich ist, solche Störungen voll-

stiindig zu eliminieren. Doch zeigt die Erfahrung, dass je fester

dér Untergrund ist, desto schwácher die Unruhe auftritt. Dér loc-

kere Untergrund kommt in Selhstschwingungen, die Amplituden
dér originalen Wellen werden vergrössert.

Leider, die Budapestéi- Station steht nicht am besten Orte
von dicsem Standpunkte, ein Felsboden wáre dafür viel günstiger
und ware in Budapest leiclit ausführbar.

Budapest, November 1938.

Ungarische seismologische Landesanstalt.
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Fehér D.: Az alföldi homokos talajok vizsgálata tekintettel a fásí-

tásra. — Biochemische Untersuchungen dér Sandböden dér Un-
garischen Tiefebene mit besonderer Berücksichtigung ihrer Auf-

forstung. — Matematikai és Természettudományi Értesít. —
Mathematischer und Naturwissenschaftlicher Anzeiger d. Ung.
Akad. d. Wiss. 55. p. 133—164.

Fekete J.: A szeizmikus mérések gyakorlati alkalmazása. — Die

praktische Anwendung dér seismischen Messungen. — Földtani

Értesít. 2. p. 66—77. (Nur ungarisch.)

Fekete Z.: Orosháza talaja. — Dér Bódén von Orosháza. — Az Oros-

házi Szépmíves Céh Évkönyve 1937. p. 16—21. (Nur ungarisch.)

Ferenczi I.: A Csonkaszatmár és Csonkabereg megyében végzett

földtani kutatómunka eredményei. — Resnltate dér im Komitat

Szatmár und Bereg durehgeführten geologischen Forschung. —
Földtani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl. — Jahres-

berichte d. kgl. ung. geol. Anst. über die Jahre 1929—1932. p.

300—328.

Ferenczi I.: Adatok a Pécs-környéki medencerpsz földtani viszo-

nyainak ismeretéhez. — Beitráge zr Kenntnis dér geologischen

Verháltnisse des tertiaren Beckenabsclinittes in dér Gegend von

Pécs. — Földtani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl. —
— Jahresberichte d. kgl. ung. geol. Anst. über die Jahre 1929

—

1932. p. 531—537.

Földvári A.: A fosszilis Ostracodák. — Die fossilen Ostracoden. --

Természettudományi Közlöny Pótfüzetei. 69. p. 136. (Nur ung.)

Földvári A.: A globigerinás iszap. — Dér Globigerinenschlamm. —
Természettudományi Közlöny Pótfüzetei. 69. p. 125. (Nur ung.)



Bibliographia Geologica Hungarica 1937. 249

Földvári A.: A spanyolországi katalán sóvidék. — Das katalanische
Salzgebiet in Spanien. — Földtani Értesít. 2. p. 89—99. (Nnr ung.)

Földvári A.: A Sierra de Guadarrama. — Természettudományi Köz-
löny. 69. p. 1—13. (Nnr ugarisch.)

Gaál I.: A dunántúli szénhidrogénkutatások. — Die Kohlenwasser-
stofforschungen im Transdanubischen Gebiet Ungarns. — Debre-
ceni Szemle. 1937. p. 165—166. (Nur ungarisch.)

Gaál I.: A százesztends Gyilkos-tó. — Dér hundértjáhrige Gyilkos-

See. — Természettudományi Közlöny. 69. p. 655—665. (Nur ung.)

Gaál I.: Négy kilométernyire a föld felszíne alá ásványolajért. -

Bohrungen bis vier Kilométer Tiefe für Mineralöl. — A Termé-
szet 1937. p. 223—226. et 246—249. (Nur ungarisch.)

Gaál I.: Olaszország nem szorul kolajbehozatalra. — Italien bedarf

keines Mineralölimports. — Természettudományi Közlöny. 69. p.

563—564. (Nur ungarisch.)

Gaál I.: Történelmi évszámok meghatározása a kzetek héliumtartal-

mából. — Altersbestimmung auf Grund des Heliumgehaltes dér

Gesteine. — Természettudományi Közlöny. 69. p. 453—454. (Nur

ungarisch.)

Gaál I.: Az egriekkel azonos harmadkori puhatestek Balassagyar-

maton és az oligocénkérdés. — Éber die mit dér Egerer gleich-

altrige tertiáre Molluskenfauna von Balassagyarmat und das

Oligozánproblem. — Annales historico-naturales Musei Nationa-

lis Hungarici. 31. Pars mineralogica, geologica, palaeontologica.

p. 1—87.

Gábor R.: Üjabb egri felsoligocén gastropodák. — Neue oberoligo-

záne Gastropoden von Eger. — Annales historico-naturales Musei
Nationalis Hungarici. 30. Pars mineralogica, geologica, palaeonto-

logica. p. 1—9.

Herczegh J.: Kszénelfordulások és tanulságai hazai szénképzd-
ményeink szempontjából. — St,einkohlenvorkommnisse und ihre

Lehre vöm Gesichtspunkte dér ungarischen Ivohlenbildungen. —
Földtani Értesít. 2. p. 117—125. (Nur ungarisch.)

Herrmann M. : Diabáz és bazalt a Witwatersrandrl. — Diabas und
Basalt von Witwatersrand. — Annales historico-naturales Musei
Nationalis Hungarici. 30. Pars mineralogica, geologica, palaeonto-

logica. p. 10—24.

Hoffer A.: A nemesopál új lelhelye Magyarországon. — Ein neuer
Fundort vöm Edelopal in Ungarn. — Természettudományi Köz-
löny. 66. p. 21—22. (Nur ungarisch.)

Hoffer A.: A Szerencsi-sziget, földtani viszonyai. — Die geologischen
Verháltnisse dér Szerencser Gebirgsinsel. — Tisia. A Debreceni
Tisza István Tudományos Társaság III. osztályának munkái. —
Tisia. Arbeiten dér III. Abteilung dér wiss. Tisza-Gesellschaft in

Debrecen. I. 2. p. 1—307.

Hoffer A.: A Tokaji-hegység földtani vázlata. — Die geologische
Skizze des Tokaj-Gebirges. — Túristák Lapja. 49. p. 376—379. (Nur
ungarisch.)
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Horusitzky F.: Nyitott szemmel a szabadba. Bevezetés a földtani

megfigyelésbe. I. A földkéreg mozgásai. — Einführung in die

geologische Beobachtung. I. Die Bewegungen dér Erdkruste. —
Földtani Értesít. 2. p. 15—23. (Nur ungariseh.)

Iparügyi Minisztérium Bányászati Szakosztálya (X;.: A bükk-

széki fúrások. — Die Tiefbolirungen bei Bükkszék. — Technika,

18. p. 251. (Nur ungariseh.)

Jakóby L.: A magyarországi földgáz és petroleumkutatások mai ál-

lása. — Heutiger Stand dér Erdgas- und Mineralölforschungen in

Ungarn. — Bányászati és Kohászati Lapok. 70. p. 205—206.

Jaskó S.: Pleisztocén éles kavicsok a déli Bakonyból. — Pleistozane

Dreikanter aus dem südlichen Bakony. — Földtani Közlöny. 67.

p. 330—334.

Jugcivics L.: A Sághegy felépítése és vulkanológiai viszonyai. —
Dér Aufbau und die vulkanisehen Verhaltnisse des Ságberges. —
Matematikai és Természettudományi Értesít. — Mathematischer

und Nat,urwissenschaftlicher Anzeiger d. Ung. Akad. d. Wiss. 56.

p. 1214—1235. (Nur ungariseh.)

Jugovics L.— Marchett A.: Dér Ságberg in Ungarn und seíne

Ergussgesteine. — Mineralogische und Petrographische Mittei-

lungen. 49. p. 369—414.

Ka die O.: A Szeleta-barlang szerepe a hazai barlang- és sember-
kutatásban. — Die Bedeutung dér Szeleta-Höhle in dér ungar-

lándischen Höhlen- und Urmenschforschung. — Természettudo-

mányi Közlöny Pótfüzetei. 69. p. 117. (Nur ungariseh.)

Kadic O.: Az 1930. és 1931. években végzett barlangkutatásaim ered-

ményérl. — Ergebnisse meiner Höhlenforschungen in den Jahren
1930 und 1931. — Földtani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932.

évekrl. — Jahresberichte d. kgl. ung. geol. Anst. iiber die Jahre
1929—1932. p. 531—537.

Kadic O.: Budapest a barlangok városa. — Budapest die Stadt
(

dér

Höhlen.— Földtani Értesít. 2. p. 10—14, 101—105, 134—140, 177—181.

(Nur ungariseh.)

Kállai G.: Az észtországi égpala bányászata és hasznosítása. —
Bergban und Verwendung des Brandsehiefers in Estland. — Bá-

nyászati és Kohászati Lapok. 70. p. 33. (Nur ungariseh.)

Kertai Gy.: Ércmikroszkópiai és paragenetikai megfigyelések a

Szepes—Gömöri Érchegységbl. — Erzmikroskopische und para-

genetische Beobachtnngen aus dem Szepes—Gömörer Erzgebirge.

— Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. 30.

Pars mineralogica, geologica, palaeontologica. p. 25—52.

Koch S.: Vaskalap — vasvirág. — Eisenhut — Eisenspat. — Termé-

szettudományi Közlöny. 69. p. 202. (Nur ungariseh.)

Kretzoi M.: Die Rauhtiere von Gombaszög nebst einer Übersicht

dér Gesamtfauna. — Annales historico-naturales Musei Nationa-

lis Hungarici. 31. Pars mineralogica, geologica, palaeontologica

p. 88— 157.

Kreybig L.: A talaj és növény, különös fekintettel a víz- és nitrogén-
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gazdálkodásra. — Dér Bódén und Pflanze, mit besonderer Riick-

sicht auf den Wasser und Nitrogenhaushalt. — Falu, Magyar
Gazda és Földmvesszövetség. Budapest 1938.

Kreybig L.: 1:25.000 talajismereti térképek és magyarázóik: Bakony -

bánk, Battonya, Egyek, Fegyvernek, Folyás, Karcag, Kunhegyes;
Kisbér, Kunmadaras, Mezesát, Mezhegyes, Nagyhortöbágy,
Nagyigmánd, Nagyiván, Nádudvar, Ohat-Kócs, Polgár, Püspök-

ladány, Szentmargita-puszta, Tiszafüred, Tiszapalkonya, Tisza-

roff. — Bodenkarten im Masstabe 1:25.000 und Erláuterungen.

M. kir. Földtani Intézet kiadása. — Jm Verlag dér kgl. ung.

Geol. Anst.

Kulhay
(

Gy.: Séta a Beregszászi hegységben. — Über das Bereg-
szászer Gebirge. — Földtani Értjesít. 2. p. 165—169. (Nun ung.)

Kutassy E.: A legrégibb fosszilis gyöngy és sérülésnyomok egy

triászkori Megaloduson. — Die alteste fossile Perle und Verlet-

zungsspuren an einem triadischen Megalodus. — Matematikai

és Természettudományi Értesít. — Mathematischer und Natur-
wissensehaftlicher Anzeiger d. Ung. Akad. d. Wiss. — 55. p.

1005—1023.

Kutassy E. Triaszkori faunák a Bihar hegységbl. I. Gastropodák.

— Triadische Faunén aus dem Bihar Gebirge. I. Gastropoden. —
Geologica Hungarica, Series Palaeontologica. Fasc. 13. p. 1—80.

Kühn I.: Talajtani vizsgálatok a tiszaderzsi Cser-köz és Varjas-

diilk területén. — Bodenkundliche Untersuchungen in den Cserö-

köz und Varjas-dl genannfen Gebieten bei Tiszaderzs. — Föld-

tani Intézet Évi Jelentése az 1929—1932 évekrl. — Jahresberichte

d. kgl. ung. geol. Anst. über die Jahre 1929—1932. p. 513—529.

v. Lengyel E.: Die geologischen und petrographischen Verháltnisse

des Gebietes zw iseben Komlóska-Ujhuta-Makkoshotyka. — Acta
ehemica, mineralogica et physica. 5. p. 161—178.

v. Lengyel E.: Kristobalit; Sárospatakról. — Kristobalit von dér

Umgebung von Sárospatak. — Földtani Közlöny. 67. p. 309—314.

et 330—331,

v. Lengyel E.:Si0„- ásványok tokajhegyaljai jáspisokban. — Si0
2
-

Miuerale in den Jaspissen des Tokaj—Hegyalja Gebirges. —
Földtani Közlöny. 66. p. 278- -294. Budapest, 1936.

v. Lengyel E.: Zum Problem dér Spharokristalle. Zeitschrift für

Kristallographie. A. 97. 1937.

Liffa A. — Vigh Gy. : Adatok a Börzsöny-hegység bányageologiai
viszonyaihoz. — Beitráge zr Montangeologie des Börzsöny-
Gebirges. — Földtani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl.
— Jahresberichte dér. kgl. ung. geol. Anst. über die Jahre 1929

—

1932. p. 235—283.

Lóczy L.: A Balatonfiired és Aszóf között elterül vidék hegyszer-

kezeti és hidrológiai viszonyai st,b- — Die tektonischen und
hydrologischen Verháltnisse dér Gegend zwischen Balatonfüred
und Aszóf etz. — Földtani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932.
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évekrl. — Jahresberichte d. kgl. ung. geol. Anst. iiber die Jahre
1929—1932. p. 71—158.

Lóczy L. A biikkszéki ásványolaj feltárás és az Alföld északi perem-
hegységeiben folyó kincstári geológiai kutatások. The geological

conditions and principles of the States oil investigations in the

Hungárián Piain and in its Northern Ranges — Ásványolaj
7. p. 85—94. et Földtani Értesít 2. p. 141—155.

Lóczy L.: Das Mineralölvorkommen von Bükkszék und die staatli-

chen geologischen Forschungen in den nördlichen Randgebirge
dér Grossen Ungarischen Tiefebene. — Petroleum. 1937. p. 33.

Lóczy L.: Igazgatósági jelentések, Bevezetés. — Direktorionsberichte.

Einleitung. — Földtani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932. évek-

rl. Jahresberichte d. kgl. ung. geol. Anst. iiber die Jahre 1929

—

1932. p. 3—7.

Lóczy L.: Les conditions géologiques de la prospection du pétrole en

Hongrie Septentrionale. La Revue Pétrolifére. No. 741. Paris, 1937.

Lw M.: Adatok az agyagos és szikes talajon való útépítéshez. —
Strassenbau auf tonigem und Szikboden. — Technika, 18. p. 138.

Mauritz B.: A halápi és gulácsi bazalt hólyagüregeiben keletkezett

ásványok. — Die Mineralien dér Blasenráume im Basalt von Ha-
láp und Gulács, Plattenseegebiet. — Matematikai és Természet-

tudományi Értesít. — Mathematischer und Naturwissenschaftli-

cher Anzeiger d. Ung. Akad. d. Wiss. 55. p. 923—937.

Mauritz B. — H a r w o o d H. .F. : A balatoni Szentgyörgy-hegy ba-

zaltja. — Dér Basalt des Szentgyörgy-Berges in dér Balatonge-

gend. — Matematikai és Természettudományi Értesít. — Mathe-

matischer und Naturwissenschaftjicher Anzeiger d. ung. Akad.

d. Wiss. 55. p. 891—922.

M a u r i t z B.— Harwood H. .F. : A celldömölki Sághegy bazaltos

kzete. — Dér Basalt des Ság-Berges bei Uelldömölk, Ungarn.
Matematikai és Természettudományi Értesít. — Mathematischer

und Naturwissenschaftlicher Anzeiger d. ung. Akad. d. Wiss. 55.

p. 938—959.

Máz a Ián P.: Készülék fúrtkutak folyadékmozgási viszonyainak meg-

határozására. — Apparat zr Bestimmung dér Bewegungsver-

háltnisse von Flüssigkeiten in Bohrbrunnen. — Bányászati és Ko-

hászati Lapok. 70. p. 349.

Mdttl M.: Jelentés a III. nemzetközi jégkorszakkutató kongresszus-

ról. — Bericht iiber den III. internationalen Quartarkongress. —
Barlangvilág. VII. (Nur ungarisch.)

Mottl M.: Néhány adat pleisztocén nagytermet görényünk faji hová-

tartozóságához. — Einige Bemerkungen iiber Mustela Robusta

Nérót. (Kormos) „bzw. M. Eversmanni Soergelli Elrik“ aus dem
ungarischen Pleistozan. — Földtani Közlöny. 67. p. 37—45.

Mottl M.: Über die Fauna dér Mussolini-Höhle im Bükkgebirge. —
Festschr. z. 60. Geburtstage von Proff. Dr. E. Strand. Vol. II. Riga.

Noszky J.: Az egri fels cattien molluszkafaunája. — Die Mollusken-

fauna des oberen Cattiens von Eger in Ungarn. — Annales histo-
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rico-naturaíes Musei Nationalis Hungarici, 30. Pars mineralogica,

geologica, palaeontologica. p. 53—115.

Noszky J.: Vadász Elemér: A Mecsek hegység geológiája cím mun-
kájának bírálata. — Bemerkungen zr Arbeit Vadász : Geologie

des Mecsekgebirges. — Debreceni Szemle, 10. p. 152—153. (Nur ung.)

Noszky J.: Hazánk egyik közép-miocén sfaunája a világ leggazda-

gabb földtörténeti okmánytára. — Einer dér reichsten mittelmio-

zánen Fundorte in Ungarn. — Földtani Értesít. 2. p. 37—44. (Nur
ungariseh.)

Noszky J.: A Börzsöny svulkáni kráterei között. — lm ehemaligen

Vulkangebiet des Börzsönygebirges. — Ifjúság és Élet. 13. p. 63

—

65. (Nur ungariseh.)

Noszky J.: A honti szakadék. — Die Schlucht von Hont im Börzsöny-
gebirge. — Földtani Közlöny. 67. p. 172—174.

Noszky J.: Hoffer A.: A szerencsi sziget földtani viszonyairól cím
munkájáról. — Über die Arbeit Hoffers: Geologlsche Verhaltnisse

des Szerencsei- Gebirges. — Debreceni Szemle. 11. p. (Nur
ungariseh.)

Noszky J.: Tasnádi Kubacska A.: Nopcsa Ferenc élete cím munká-
járól. — Über die Arbeit von A. Tasnádi Kubacska: Das Leben
von F. Nopcsa. — Debreceni Szemle, 11. p. (Nur ungariseh.)

Noszky J.: Mátraszölls hidrológiai viszonyai. — Die hydrologisehen

Verhaltnisse von Mátraszölls in Ungarn. — Hidrológiai Köz-

löny. 17. p.

Noszky J.: Üj csevice források az ÉNy-i Mátrában. — Neue Sauer-

linge im nordwestlichen Mátragebirge. — Földtani Értesít. 2. p.

129—131. (Nur ungariseh.)

Nyúl Gy.: A magyar ásványolajok feldolgozása. — Bearbeitung dér

ung. Mineralöle auf chemiscli-technologischer Grundlage. — Ma-
gyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye. 72. p. 241—248.

Pan tó D.: A balatonfüredi szénsavas vizek foglalása. — Die Fassung
dér kohlensauren Sauerwasser von Balatonfüred. — Földtani In-

tézet Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl. — Jahresberichte d.

kgl. nng. geol. Anst. über die Jahre 1929—1932. p. 159—173.

Papp F.: A budapesti gyógyforrások. — Über die Heilquellen von
Budapest. — A Pesti Városháza. 5. p. 4. (Nur ungariseh.)

Papp F.: A Magyarhoni Földtani Társulat titkári jelentése 1936-ról.

- Sekretáriatsberickt über 1936. — Földtani Közlöny. 67. p. 85—95.

(Nur ungariseh.)

Papp F.: Használjuk ki és védjük gyógyforrásainkat. — Verwenden
und Schützen unserer Heilquellen. — Földtani Értesít. 2. p. 8—9.

(Nur ungariseh.)

Papp S.: A dunántúli petróleum és földgázkutatások. — Die trans-

danubischen Petroleum- und Erdgasforschungen. — Magyar Mér-
nök és Építész Egylet Közlönye. 72. p. 237—241.

Pávai Vájná F.: Termeljük ki a magyar föld kincseit. — Über die

Bodenschátze Ungarns. — Földtani Értesít. 2. p. 1—8. (Nur ung.)



254

Pávai Vájná F.: Maradék-Magyarország néhány pirít-markazít
elfordulásáról. — Über einige Pyrit- und Markasitvorkommen
Rumpfungarns. — Bányászati és Kohászati Lapok. 70. p. 129—
(Nur ungarisch.)

Pávai Vájná F.— Maros I.: Sümeg és Ukk községek vízellátása.

Wasserversorgung dér Ortschaften Sümeg und Ukk. — Föld-
tani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl. — Jahresbe-
richte d. kgl. ung. geol. Alist, über die Jahre 1929—1932. p. 479—494.

Posewitz G.: A diósjeni tó. — Dér See von Diósjen. — Földtani

Értesít. 2. p. 106—108. (Nur Ungarisch.)

Rakusz Gy.: Adatok a Harsány-hegy bauxitszíntjének ismeretéhez.
- Beitrage zr Kenntnis des Bauxitniveaus des Harsány-Berges.
— Földtani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl. — Jalires-

beriehte d kgl. ung. geol. Alist, über die Jahre 1929—1932. p.

215—233.

Reichert R.: A csodálatos kristály. — Elemembe dér Kristallogra-

pliie. — Földtani Értesít. 2. p. 109—116. (Nur ungarisch.)

Rozlozsnik P. : A Bihar-hegycsoport tektonikai helyzete a Kárpá-
tok rendszerében. — Die tektonische Stellung dér Bihar-Gebirgs-

gruppe, Mtii Apuseni im Karpatensystem. — Matematikai és Ter-

mészettudományi Értesít. — Mathematischer und Naturwissen-

schaftlicher Anzeiger d. Ung. Akad. d. Wiss. 55. p. 46—74.

Rozlozsnik P.: A Tokajhegyalja DNy-i részének stb. földtani vi-

szonyai. — Die geologischen Verháltnisse des SW-lichen Tokaj-

hegyalja-Gebirges und seines südlichen Nachbargebietes. — Föld-

tani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl. — Jahresberichte

d. kgl. ung. geol. Alist, über die Jahre 1929—1932. p. 329—364.

Schmidt E. R.: Az artézikút két alföldi válfaja. — Die zwei Abarten

dér artesischen Brunnen in dér Grossen ungarischen Tiefebene.

— Földtani Értesít. 2. p. 85—88. (Nur ungarisch.)

Schmidt E. R.: A fegyverneki 1:25.000 térképlapon elforduló ar-

tézi kutak ismertetése. — Die Beschreibung dér artesischen Brun-

nen des Kartenblatties im Massstabe 1 : 25.000 von Fegyvernek. -

Erláuterungen zu den geologischen und bodenkundlichen Kartell

Ungarns.

Schmidt E. R.: A kunhegyesi 1:25.000 térképlapon elforduló ar-

tézi kutak ismertetése. — Die Beschreibung dér artesischen Brun-

nen des Kartenblattes im Massstabe 1 : 25.000, von Kunhegyes. —
Erlauterung zu den geologischen und bodenkundlichen Karten
Ungarns.

Schmidt E. R.: A mezcsáti 1:25.000 térképlapon elforduló artézi

kutak ismertetése. — Die Beschreibung dér artesischen Brunnen
des Kartenblattes im Massstabe 1 : 25.000 von Mezcsát. — Erláu-
terungen zu den geologischen und bodenkundlichen Karten Un-
garns.

Schmidt E. R.: A polgári 1:25.000 térképlapon elforduló artézi

kutak ismertetése. — Die Beschreibung dér artesischen Brunnen
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(les Kartenblattes im Massstabe 1 : 25.000 von Polgár. — Erláute-

rungen zu den geologiscben und bodenkundlichen Karteu Uugarus.

Schmidt E. R.: A nagyhortobágyi 1:25.000 térképlapon elforduló

artézi kutak ismertetése. — Pie Béschreibung dér artesischen

Brunnen des Kartenblattes im Massstabe 1:25.000 von Nagyhor-
tobágyi. — Erlauterungen zu den geologiscben und bodenkundli-

chen Karten Ungarns.

Schmidt E. R.: Az óhát-kócsi 1:25.000 térképlapon elforduló ar-

tézi kutak ismertetése. — I)ie Beschreibung dér artesischen Brun-
nen des Kartenblattes im Massstabe 1 : 25.000 von Ohat-Kócs. —
Erhiutcrung zu den geologiscben und bodenkundlichen Karten
Ungarns.

Schmidt E. R.: A szentmargita-pusztai 1:25.000 térképlapon el-

forduló artézi kutak ismertetése. — Die Beschreibung dér arte-

sischen Brunnen des Kartenblattes im Massstabe 1 : 25.000 von
Szentjmarg’ita-puszta. — Erlauterungen zu den geologischen und
bodenkundlichen Karten Ungarns.

Schmidt E. R.: Átnézetes földtani szelvények Csonkamagyarország
nevesebb mélyfúrásain át. — Geologische Profile dér wichtigeren

Tiefbohrungen Rumpfungarns. — Bányászati és Kohászati La-
pok. 70. p. 385—392.

Schmidt E. R.: Két figyelemre méltó mélyfúrásról. — Über zwei

beachtenswerte Tiefbohrungen. — Bányászati és Kohászati La-

pok. 70. p. 234—236.

Sehréter Z.: Hidrogeológiai vizsgálatok a Balaton ÉK-i partján

lev fürdhelyek vízellátása érdekében. — Hydrogeologische Un-
tersuchungcn am NO-lichen Ufer des Balaton-See. — Földtani
Intézet Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl. — Jaliresberichte d.

kgl. ung. geol. Alist, über die Jahre 1929—1932. p. 449—478.

Sehréter Z.: A kiskéri barnaszénterület földtani viszonyai. — Die
geologischen Verhaltnisse des Kohlenreviers von Kiskér. — Föld-
tani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl. — Jahresberichte
d. kgl. ung. geol. Alist, über die Jahre 1929—1932. p. 285—300.

‘Sigmond E.: Jelentés a ÍII. nemzetközi talajtani kongresszus né-
hány kiemelkedbb tudományos eredményérl. — Bericht über
einige wiehtigere wissenschaftliche Resultatp des III. internatio-
nale Kongresses íür Bodenkunde. — Matematikai és Természet-
tudomanyi Értesít. — Mathematischer und Naturwissenschaftli-
cher Anzeiger d. Ung. Akad. d. Wiss. 55. p. 240—248.

Sigmond E.: Újabb szikképzdési elméletek. — Einige neuere Theo-
rien über die Bildung dér ungarischen Alkaliböden (Szikböden)
und dér daraus gefolgerten praktischen Ratschláge. — Földtani
Közlöny. 67. p. 182—196.

Simon B.: A budapesti földrengési obszervatórium feladata. — Über
den Aufgalienkreis des seismologiseben Obsermtoriums in Buda-
pest. — Földtani Közlöny. 67. p. 315.

Simon B.: Az 1937. április hó 28-iki kecskeméti földrengés, — Das
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Erdbeben bei Kecskemét am 28. April 1937. — Földtani Közlöny.

67. p. 177—180.

Siimeghy J.: A Nagykúnság felszíni képzdményei. — Die ober-

fláchlichen Bildungen dcs Nagykunság. — Földtani Intézet Évi

Jelentései az 1929—1932. évekrl. — Jahresberichte d. kgl. ung. geol.

Anst. über die Jahre 1929—1932. p. 409—441.

Siimeghy J.: A tiszaszederkényi kutatófúrások. — Die Schurfboh-

rungen von Tiszaszederkény. — Földtani Intézet Évi Jelentései

az 1929—1932. évekrl. — Jahresberichte d. kgl. ung. geol. Anst.

über die Jahre 1929—1932. p. 443—448.

S zalai T.: Fossile Testudo-Reste aus dem Pleistozán Máltás. Gedan-
ken über das sogenannte „.Nordische Entstehungszentrum“ dér

Tiere. — Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici.
31. Pars mineralogica, geologica, palaeontologica, p. 158—164.

S zalai T. : Paleogén vulkáni lánc a magyar közbüls tömeg „0“ vo-

nala mentén. — Palaogene vulkanische Kette entlang dér „0“ Li-

nie dér ungarischen Zwischemasse. — Bányászati és Kohászati
Lapok. 70. p. 306—308. (Nur ungarisch.)

S z á d e c z k y - K a r d o s E.: Adatok a fuchsitek optikai ismeretéhez.
- Beitráge zr optischen Kenntnis des Fuchsites. — Matematikai

és Természettudományi Értesít. — Mathematischer und Natur-
wissenschaftlicher Anzeiger d. Ung. Akad. d. Wiss. 56. p. 346—352.

S z á d e c z k y - K a r d o s E.: A Lajta-folyó kialakulásáról. — Über
die Entvvicklungsgeschichte des Leitha-Flusses. — Földrajzi Köz-
lemények. 65. p. 27—31. et 50—54.

Szádeczky -Kardos E.: Beitráge zr Kenntnis des Chromglim-
mers. — A bánya- és kohómérnöki osztály Közleményei. — Mit-

teilungen dér berg- und hüttenmannischen Abteilung zu Sopron.

9. p. 186—191.

Szádeczky-Kardos E.: Sopron vármegye Zsira-környéki (dél-

nyugati) részének geológiája és morfológiája. •— Geologie und
Morphologie dér Umgebung von Zsira im SW Teile des Soprouer
Komitates. — Soproni Szende 1. p. 245—258. et 103—104. (Nur ung.)

Szentes F.: Ásványolajkutatás és termelés Németországban. — Mi-

neralölforschung und Produktion in Deutschland. — Ásványolaj.

7. p. 29—36. (Nur ungarisch.)

Szentes F.: Atlantis. — Földtani Értesít. 2. p. 79—85. (Nur ung.)

Szentpétery Zs.: Titánmagnetites kzetek a szarvaski Vaskapu
vidékérl. — Titanomagnetithaltige Gesteine dér Vaskapugegend
bei Szarvask. — Matematikai és Természettudományi Értesít.

— Mathematischer und Naturwissenschaftlicher Anzeiger d. Ung.

Akad. d. Wiss. 56. p. 1172—1213.

Szentpétery .Zs.: Titjanomagnetithaltige Gesteine dér Vaskapuge-

gend im Bükkgebirge in Ungarn. — Acta chemica, mineralogica

et physica. 6. p. 55—100.

Szily J.: Bodenuntersuchungen in dér wasserbautechnischen Praxis.

Hidrológiai Közlöny, 17. p. 18—33.
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Sztrókay K.: Diszperzitásfok-változások vulkáni tufák iszapolasá-

nál. — Anderungen des Dispersitiitsgrades bei dér Sehlammana-

lyse vulkanischer Tuffen. — Matematikai és Természettudományi

Értesít. — Mathematischer und Naturwissenschaftlieher Anzei-

ger d. Ung. Akad. d. Wiss. 65. p. 960—970.

Sztrókay K.: Észtországi olajpala. — Ölschiefer von Estland.

Földtani Értesít. 2. p. 100—101. (Nur ungarisch.)

Szcs M.: Beitráge zr Kenntnis dér Transdanubischen Basalte von

Kissitke und Gérce. — Acta chemica, mineralogica et physica, 5.

p. 182—193.

Szcs M.: Adatok Pilismarót környékének kzettani ismeretéhez. -

Daten zr Kenntnis dér eruptiven Gesteine dér Umgebung von
Pilismarót (Ungarn). — Földtani Közlöny. 67. p. 279—288.

Tas nádi K u b a c s,!i a A.: Portunus oügocenicus Pauca aus Un-
garn. — Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici.

30. Pars mineralogica geologica et palaeontologica. p. 116—117.

Tasnádi Kubacska A.: Schlussmitteilung iiber pathologische Un-
t.ersuchungen an ungarlandischen Versteinerungen. — Annales
historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. 30. Pars. minera-

logica, geologica et palaeontologica. p. 118—159.

Telegdi Rt

h

K.: A földi gáz és petróleum Magyarországon. -

Erdgas und Petroleum in Ungarn. — Földtani Értesít. 2. p. 45

—

56. (Nur ungarisch.)

Telegdi Roth K.: Az állami bányászat és bányászati kutatás fel-

adatai. — Die Aufgaben des staatlichen Bergbaues und dér mon-
tanistischen Forschungem. — Bányászati és Kohászati Lapok. 70.

p. 425—428.

Telegdi Roth K.: Jelentés a Bakony-hegységben és a Villányi-

hegységben végzett bauxil kutatásokról. — Bericht iiber die im
Bakony- und im Villányer-Gebirge durchgefhrten Bauxitfor-
schungen. — Földtani Intézet Évi jelentései az 1929—1932. évekrl.

Jahresberichte d. kgl. ung. geol. Arist, iiber die Jahre 1929—1932.

p. 197—214.

Timkó I.: A Hortobágy zámpusztai részének és a Nagyiván, Tisza-
örs és Tiszaigar között elterül vidékének agrogeológiai viszonyai.
- Die agrogeologischen Verhaltnisse des Zámpusztaer Teiles von
Hortobágy, sowie dér zwischen Nagyiván, Tiszaörs und Tiszaigar
gelegenen Gegend. — Földtani Intézet Évi Jelentései az 1929—1932.

évekrl. — Jahresberichte d. kgl. ung. geol. Anst. iiber die Jahre
1929—1932. p. 495—502.

1 imkó I.: A Nagyhortobágy mátai és feketeréti pusztáinak agrogeo-
Iógiai viszonyai. — Die agrogeologischen Verhiiltnisse dér Mátger
und Feketeréter Puszten in Nagyhortobágy. — Földtani Intézet
Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl. — Jahresberichte d. kgl. ung.
geol. Anst. iiber die Jahre 1929—1932. p. 503—511.

Timkó I.: Jelentés 1929-rl. — Bericht iiber 1929. — Földtani Intézet
Évi Jelentései az 1929—1932. évekrl. — Jahresberichte d. kgl. ung.
geol. Anst. iiber die Jahre 1929—1932. p. 8—17.
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Tokod y L.: Adatok Luciabánya és Jászómindszent ásványainak is-

meretéhez. — Beitrage zr Kenntnis dér Mineralien von Lucia-
bánya und Jászómindszent. — Földtani Közlöny. 67. p. 64—77.

Tokod y L.: Cerussit von Felsbánya und Almásbánya. — Zeitschrift

fül* Kristallographie. 96. p. 325—328.

T okody L.: Kristálytani vizsgálatok magyarországi kvarcokról. —
Kristallographische Untersucbungen einiger ungarischen Quarz-
kristalle. — Matematikai és Természettudományi Értesít. — Ma-
thematischer und Naturwissenschaftlicher Anzeiger d. Ung. Akad.
d. Wiss. 55. p. 985—1004.

Tokody L. : A Laue-diagramm felfedezésének 25-ik évfordulója. —
Das 25jahrige Jubileum des Laue-Diagramms. — Földtani Érte-

sít. 2. p. 156—159. (Nur ungarisch.)

Tokody L.: Nagyági antimonit. — Antimonit von Nagyág. — Anna-
les historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. 30. Pars mi-

neralogica, geologica et palaeontologica. p. 165—170.

Tokody L.: Fiileki aragonit. — Aragonit von Fülek. — Annales his-

torico-naturales Musei Nationalis Hungarici. 31. Pars mineralo-

gica, geologica et palaeontologica. p. 171—178.

Tokody L.: Negyedszázados Laue-diagramm. — Das 25jáhrige Laue-

Diagramm. — Búvár. 3. p. 901—904. (Nur ungarisch.)

VajkR.: Geológiai szerkezetek gravitációs hatása különleges esetek-

ben. — Gravitationswirkung unterirdischer geologischer Struk-

turen in besonderen Fallen. — Földtani Közlöny. 67. p. 270—279.

Vavrinecz G.: Ásványrendszertani tanulmányok. II. A chlorit cso-

port. — Mineralsystematologische Studien. II. Chloritgruppe. —
Földtani Közlöny. 67. p. 46—63.

Ven dl M.: Neuere Daten zr Kenntnis dér Walkerde (Bentonits) von

Tétény. — A bánya- és kohómérnöki osztály Közleményei. — Mit-

teilungen dér berg- und hüttemannischen Abteilung zu Sopron.

9. p. 320—326.

Ven dl M.: Über die geologischen Verhaltnisse dér Umgebung von

Nézsa. — A bánya- és kohómérnöki osztály közleményei, Sopron.

Mitteilungen dér berg- und liüttenmánnischen Abteilung zu

Sopron. 9. p. 327—372.

Vígh Gy.: A Gerecse barlangjai. — Die Höhlen des Gerecsegebirges.

— Turisták Lapja. 49. p. 194—198. (Nur ungarisch.)

Vígh Gy.: A Gerecse-hegység kialakulása. — Entwicklungsgescliichte

des Gerecsegebirges. — Túristák Lapja. 49. p. 238—239. (Nur ung.)

Vitális I.: A csonkamagyarországi földi gáz és földi olaj kutatás

eredményei és kilátásai. — Resultate und Aussichten dér Erdgas-

und Erdölforschungen in Rumpfungarn. — Bányászati és Kohá-

szati Lapok. 70. p. 157—169.

Vitális L: A nagytétényi fullerföld és bányászata. — Fuller- (Walk-)

erde-Bergbau in Rumpfungarn. — Matematikai és Természettudo-

mányi Értesít. — Mathematischer und Naturwissenschaftlicher

Anzeiger d. Ung. Akad. d. Wiss. 55. p. 971—984.
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Vitális I.: A lispei és bükkszéki földi gáz és földi olaj. — Das Erd-

gas und Erdi von Lispe und Bükkszék. — Természettudományi

Közlöny. 69. p. 247—258. (Nnr nngarisch.)

Vitális I.: A soproni Virágvölgy fosszilis Bagliviái. — Die lossilen

Baglivien des Blumentales (Virágvölgy) bei Sopron und ihre Be-

gleitfauna. — Matematikai és Természettudományi Értesít. —
Mathematischer und Naturwissensehaftlicher Anzeiger d. Ung.

Akad. d. Wiss. 56. p. 672—687.

Vitális I.: Ein neuer Baglivien-Fundort in den sarmatisch-ponti-

schen „Übergangsschichten“ des Blumentales (Virágvölgy) bei

Sopron. — A bánya- és kohómérnöki osztály közleményei. — Mit-

teilungen dér berg- und hüttenmánnischen Abteilung zu Sopron.

9. p. 13^-143.

Vitális I.: Die kgl. ung. Erzgrube bei Recsk. — A bánya- és kohó-

mérnöki osztály közleményei. -— Mitteilungen dér berg- und hüt-

tenmannischen Abteilung zu Sopron. 9. p. 125—132.

Vitális S.: A karsztvíz szerepe Budapest székesfváros dunajobb-

parti részének vízellátásában. — Die Bedeutung des Karstwassers

in dér Wasserversorgung des am rechten Donauufer gelegenen

(Budaer) Teiles dér Haupt- und Rezidenzstadt Budapest. — Hid-

rológiai Közlöny. 17. p. 285—298.

Vitális S.: Budapest székesfváros vízellátásának problémái. — Die

Probleine dér Wasserversorgung dér Haupt- und Residenzstadt

Budapest. — Hidrológiai Közlöny. 17. p. 46—60.

Wagner J.: A kiscelli közép-oligocén (Rupelien) rétegek kétkopol-

tyús Ceplialopodái és új szépiafélék a magyar eocénbl. — Die

dibranchiaten Ceplialopoden dér mitteloligozánen (Rupelien) Ton-

sehichten von Kiscell und neue Sepiinae aus dem ungarischen

Eozan. — Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici,

31. Pars mineralogica, geologiea et palaeontologica. p. 179—199.

PÓTLÁSOK. — ERGÁNZUNGEN.

Faller J.: Az Unió bányászati és ipari R. T. várpalotai szénbányá-
szatának ismertetése. — Das Kohlenbergwerk dér Unió Berg- und
Industrie A. G. von Várpalota. — Várpalota 1931.

Faller J.: Beudant francia geológus 1818. évi tanulmányútja Vesz-

prém vármegyében. — Studienreise im Jahre 1818 des französi-

schen Geologen Beudant im Komitat Veszprém. Veszprém Vár-
megye. 35. Veszprém 1933. (Nur ungariscli.)

Faller J.: Beudant francia geológus 1818. évi tanulmányútja Komá-
rom vármegyében. — Die Studienreise in 1818 des französischen

Geologen Beudant im Komitat Komárom. — Tatatóvárosi Híradó.
54. Tatatóváros 1933. (Nur ungariscli.)

Faller J.: Beudant francia geológus 1818. évi tanulmányútja a sár-

isápi, vasasi és brennbergi szénbányákban. — Die Studienreise
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im Jahre 1818 des französischen Geologen Beudant in den Kohlen-
gruben von Sárisáp, Vasas und Brennberg. — Bányászati és Ko-
hászati Lapok. 66. p.

Faliéi- J.: Adatok Fejér vármegye széntelepeinek ismeretéhez. —
Daten zr Kenntnis dér Kohlenflöze im Komitat Fejér. — Szé-

kesfehérvári Szemle. p. Székesfehérvár, 1926. (Nur ung.)

Szalai T.: A geológus Goethe. — Goethe dér Geologe. — Debreceni
Szemle. 6. p. 1932. (Nur ungarisch.)

Szalai T.: Antwort auf M. F. Glaessners „Bemerkuugen zr tertia-

ren Sehildkröten Ungarns“. — Zentralblatt für Mineralogie, Geolo-

gie und Palaeontologie. Abt. B. p. 1935

Szalai T.: Die fossilen Sehildkröten Ungarns. — Fólia zoologica et

hydrobiologica. 6. p. Riga. 1934.

Szalai T.: Kontinensek harca. — Kainpf dér Kontinente. — Búvár.
3. p. 1936. (Nur ungarisch.)

Szalai T.: Paleobiológiai vizsgálatok. — Paleobiologische Untersu-

chungen. — Debreceni Szemle. 7. p. 1933. (Nur ungarisch.)

Szalai T.— Kolos váry G.: Die Veránderungen des Erdkörpers
und die Evolution des Lebens. — Festschrift zum 69. Geburtstage
von E. Strand. 1. p. Riga, 1936.

Szalai T.: A hegyképzdés hatása az élet kialakulására. — Einfluss

dér Gebirgsbildung auf die Entwieklung des Lebens. — Debreceni

Szemle. 9. p. 1935. (Nur uugarisch.)

Szalai T.: Testudo Lambrechti. — Fólia zoologica et hydrobiologica.

7. p. Riga, 1935.

Szalai T.: Testudo Strandi nov. sp., eine Riesensehildkröte aus dem
Miozán von Szurdokpüspöki (Ungarn). Bemerkuugen zr Frage

dér Insulation. — Festschrift zum 60. Geburtstage von E. Strand.

1. p. Riga, 1936.

Szörényi E.: A budai márga és faunája. — Dér Budaer Mergel mid
seine Fauna. — Doktori értekezés. — Dokt. Diss. Budapest, 1929.

(Nur ungarisch.)

Szörényi E.: Echinanthus scutella, ein pathologischer Seeigel aus

dem ungarischen Eozán. — Palaeobiologica. 4. p. 1931.

Szörényi E.: Oligocén Scalpellum maradványok Magyarországról.

— Scalpellumreste aus dem ungarischen Oligozán. — Földtani

Közlöny. 64. p. 273—277.

Szörényi E.: Négyszirmú Clypeaster a mátraszöllsi lajtamészbl.

— Cas teratologique d‘ un Clypéaster miocéné de Mátraszölls. —
Földtani Közlöny. 66. p. 300—302.
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TÁRSULATI ÜGYEK.
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN.

MAROS IMRE SÍREMLÉKÉNEK LELEPLEZÉSE.

Maros Imre a Magyarhoni Földtani Társulat volt titkára, a

Földtani Közlöny és Hidrológiai Közlöny idegen nyelv részének közel

két évtizeden át haláláig munkás társszerkesztjének síremlékét 1938.

október 27-én adtuk át gyászoló özvegyének és gyermekeinek. A Magyar-
honi Földtani Társulat nevében dr. Liffa Aurél másodelnök, ny.

földtani intézeti igazgató adta át a. következ szavak kíséretében:

Még alig nyíltak újból e hanton a virágok, alig hordta el a szél

a zokogás utolsó csuklásait, hogy felejthetetlen kedves barátunk M a-

r o s Imre m. kir. fgeológus, a Magyarhoni Földtani Társulat szá-

mos éven át volt els titkára felett e sír bezáródott. Még alig száradtak
meg szeretteinek: hitvesének és gyermekeinek a könnyei... s mi ismét
it,t megjelentünk, hogy az id múlásával lassan heged sebeket újból
feltépjük, midn a Magyarhoni Földtani Társulat nevében, tagjai s a
Megboldogult barátai jelenlétében — az immár poriadásnak indult
hamvai fölé emelti — eme sírkövet rendeltetésének átadjuk.

Megújulnak mindnyájunkban a fájdalom sebei, mert akit a végzet
sorainkból oly korán kiragadott és e sírban örök nyugalomra helyezett:
a jó férjet, a szeret apát, a jó barátot feledni nem tudjuk. — E hideg
sírk legyen a szószólója, hogy kedves tagtársunk, barátunk emléke
mindnyájunkban él és hirdesse, hogy azt, míg e k e hanton áll, szere-
tettel fogjuk megrizni. Mert ezt Maros Imre kiérdemelte, nem-
csak mint a m. kir. Földtani Intézet egyik legkiválóbb tagja, nemcsak
mint a Magyarhoni Földtani Társulat fáradhatatlan titkára, de mint
az önzetlen, jó barátok oly meleg szívvel megáldott legjobbika is.

Most pedig boruljunk le csendes imánkkal a Mindenható eltt és
kérjük, hogy az a Föld, amelynek titkait fürkészte, adjon neki örök
nyugodalmat

!

Ezután dr. Lóczy Lajos földtani intézeti igazgató helyezett
koszorút a sírra a következ beszéd kíséretében:

Újból megjelentünk csendes pihenhelyeden, hogy kegyeletünket
ezzel a szerény emlékmvel lerójuk.

A magyar geológusok társadalmának tisztelete és elismerése kí-
sért el utolsó útadra, ahol már másfél esztendeje a szeret kezektl
ápolt, virágdíszítette hant mélyén álmodod örök álmodat. Barátaid és
tisztelid meleg szeretete és áldozatkészsége tette lehetvé, hogy síro-
dat ezzel az egyszer emlékkvel megjelöljük.

Maros I m r e életkörülményeit, értékes munkásságát és nemes
alakját azóta már több helyütt méltatták. Mégis ez ünnepélyes alka-
lommal újból felidézem Maros Imre szeretetteljes egyéniségét, aki
körünkbl, életének virágjában, férfiúi munkakedvének és erejének de-
lelpontján költözött el. Elhunytéval a Földtani Intézet egy ideális lel-

kület kutató tagjával lett szegényebb.
Maros Imre sokoldalú tudós lévén, úgyszólván a geológia

minden ágazatában jártas volt és széleskör szakismeretekkel rendel-
kezett. Fként a hidrológiát mvelte, de sokoldalú természettudományi
érdekldése nem szorítkozott csutpán a geológiára, hanem többek között
a botanikához is kitnen értett. Veleszületett hajlamánál fogva ra-
jongója volt a természetnek s természetimádatából fakadó búvárkodó
kedv irányította t a földkéreg titkainak kifürkészésére.
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Széleskör általános mveltsége nagy nyelvtudással párosult. A
német, angol és francia nyelvet tökéletesen bírta. Több mint két év-
tizeden keresztül nagyobbrészt fordította le geológus-kollégáinak m-
veit s úgyszólván alig van köztünk valaki, akinek dolgozatát ne ültette

volna át idegen nyelvre. Kitn eladó volt. A szabad egyetemen tar-

tott népszer eladásai, amelyek a geológia minden ágára kiterjedtek,

állandóan hatalmas közönséget vonzottak s pompás eladásaival hall-

gatóságának figyelmét teljesen lekötötte.

A világháború eltti években nagy lelkesedéssel indult meg a geo-
lógiai reambuláció a Nyugati Kárpátokban. Ez a kutatás páratlan tu-

dományos eredményeket ért el, amelyben Maros I m r é-nek is je-

lents része volt. A Kárpátok alján, Nyitra megyében végzett rendsze-

res geológiai felvételeket, A munka befejezését azonban megakadá-
lyozta a kegyetlen trianoni béke, amely ezt az országrészt elszakította

tlünk.
Izig-vérig igaz magyar voltál kedves Imre barátunk s forró haza-

szeretetednek több ízben tanúságát adtad. Végigküzdötted a világháb-

rút. Mint lovastzér az orosz és az olasz fronton vettél részt a haza

védelmében és vitézséged jeléül számos kitüntetéssel tértél haza. A sors

nem engedte meg, hogy a mai reményteli idket megéljed. Mily öröm-
mel dobogna most nemes szíved, amikor lassanként felderül Magyar-
ország igazságának szent napja és régi munkahelyednek bércei a szent

Hazához visszatérben vannak. A feltámadás hajnalát nem ismerhetted
meg. Harmonikus életed, amelynek fénypontja a balatonszabadi tuscu-

lanumodban való üdülésed volt, oly id eltt ért véget és boldog csa-

ládi körödbl, aggódó szeretteid karjából ragadott el a kérlelhetetlen

végzet.
Sokoldalú tudásod és nagy mveltségedért mindenki tisztelt, me-

leg szíved, közvelen szerény modorodért mindenki szeretett. Ellenségeid
nem voltak. Korai elköltözésed pótolhatatlan veszteség mindnyájunkra.

Drága jó Imre barátom, hiányodat nagyon érezzük! Hiányzol ne-
künk mint kolléga és jóbarát egyaránt. Emlékedet soha el nem múló
kegyelettel fogjuk megrizni. Nemes egyéniségedet és szeretetünket
hirdesse ez a szilárd k.

Végül Papp Ferenc elstitkár emlékezett meg a korán el-

elhunyt munkatárs nemes egyéniségérl:

Mélyen tisztelt Nagyságos Asszonyunk! Tisztelt Közönség! A kar-
társak szeretet a Földtani Közlöny és a Hidrológiai Közlöny fenn-
állása óta egyik legpontosabb, leggondosabb szerkesztjének állított

emléket e helyen. Tulajdonképen a mi Maros Imre barátunk ne-
künk már életében egy örök szép emléket állított: saját maga élete

munkásságával. A geológiai térképek és tanulmányok, a Közlönyök
oldalán sok millió szó, kifejezés rzi az áldozatos, biztos tudását.
Akiknek írta, akikért fáradt: a geológusok és hidrológusok legjobban
tudják, hogy a Föld nagy értékei csak akkor válnak az élet elmozdí-
tóivá, támaszaivá, ha nem rejtett helyen vannak, ha van út, hozzájuk.
Maros Imre volt a mi tudásunk feltárója, a mi útunk — a külföld
felé. De nemcsak ez volt, nemcsak eszköz, hanem fegyelmezett szív-
vel áldott ember, akiben az értelem és érzelem összhangban állt: kép-
zett geológus, kitn édesapa, h jó barát... E szomorú napon, mikor
a kétség és a remény, az élet és az elmúlás találkozik, ennek a szép
síremléknek márványa, Erdély drága földjének egy darabja reá emlé-
keztet. Hófehér, mint amilyen a lelke volt, rózsaszín, mint amilyen a
szeretni tudó szíve volt.A betk harcosa, a lélekkel és ésszel megáldott
ember, aki elbb adott nekünk emléket, sok-sok millió gondolat bet
emlékét; most ami a mi szívünkben él: elismerést, jutalmat, emléket
kapott!










