
RÖVID KÖZLEMÉNYEK. 161

EÖYID KÖZLEMÉNYEK.

M agyar geo logu s k itü n tetése  a franczia tudom ányos akadémiá
ban. Lóczy Lajos tagtársunkat, a budapesti tudomány-egyetemen a fizikai 
és az összehasonlító földrajz tanárát, 1900 deczember 17-én ritka kitünte
tés érte. Ezen a napon Ítélte oda neki a franczia tudományos akadémia 
(L’Académie des Sciences) a 3000 frankos TsiHATSEFF-díjat, a S zéchenyi 

B éla  gróf keletázsiai utazásán gyűjtött adatok és anyagok alapján készült 
munkáiért, melyek a «Gróf  Széchenyi Béla  keletázsiai útjának tudom á
nyos eredményein czimű, háromkötetes nagy, gyűjteményes műben jelen 
tek meg. És pedig az I. kötetben: «A geologiai megfigyelések leírása és 
eredményei» (Budapest, 1890.), a III. kötetben pedig: «A fosszilis emlős-  
és puhatestű állatmaradványok leírása, valamint a palaeontologiai-  
sztratigrafiai eredmények összefoglalása . » (Budapest, 1897.) Mind a két 
mű számos térkép és táblarajz-melléklettel.*

L óczy L ajos e kapcsolatos két művéről a pályabirák (Bouquet de la 

Grye, P errier, Yan Tieghem és Guyou; előadó Grandidier) az 1900. decz. 
17-iki évzáró ünnepi ülésen a következő jelentést** terjesztették elő:

«A Kelet-Ázsiában tett utazások egyik legjelentékenyebbike Széchenyi 

B éla gróf útja, mely egyrészről a Sang-Hai, másrészről a Kukunor-tava és 
Batang közötti országokon vonúlt keresztül az 1877— 1880. évek folyamán. 
Az utazáson összegyűjtött nagyszámú adatok és tárgyak feldolgozása hosszú 
időre terjedő tanulmányokat kivánt, elannyira, hogy a végleges eredmé
nyek közlését csak 1893-ban*** lehetett megkezdeni.»

«Ez a kiadvány három kötetből áll, a melyekből a túlnyomóan leg
jelentékenyebb rész L óczy úrra, a budapesti egyetemen a geografia taná
rára esik.»

* V. ö. Földtani Közlöny, XXX. kötet (1900.) a 04. lapon.
** L. Comptes Rendus hebdomadaire des séances de 1’Académie des Sciences. 

Tome CXXXI. (1900.) No. 25., pag. 1116.
*** Ez az évszám a mű német kiadását illeti, mely a dolog természeténél 

fogva — minthogy a dolgozatokat a magyar szöveg végleges revisiója és kinyoma- 
tása után, hosszabb idő folyamán kellett németre fordítani — mindig valamivel 
később jelent meg, mint a magyar eredeti. Ez az oka, hogy a német kiadás meg
jelenésének évei nem egyeznek meg a magyar részek megjelenésének éveivel. 
S z é c h e n y i  B é l a  gróf nagy művét megkezdése alkalmával angolul is ki akarta volt 
adni, de utóbb épen erre a késedelemre való tekintetből, valamint az eredetileg 
tervezettnél sokkal nagyobb terjedelművé vált kötetekre fordítandó rendkívüli fárad
ság megkimélése okáért eredeti tervéről, az angol kiadás megjelentetéséről, vég
képen lemondott.
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«Munkájában a szerző érdekességgel teljes leírását adja a beutazott 
területek fizikai geográfiájának, valamint igen tüzetes részleteit a geologiai 
viszonyoknak, végűi tudós leírását s fejtegetését az összegyűjtött ősvilági 
kövületeknek.

« L óozy úr munkái szabatosan megállapították a kbinai és a szom
szédos országok hegylánczai között fennálló viszonyt s kétségtelenül és 
tüzetes világossággal kimutatták déli Kbina specziális jellemét, valamint 
azt, hogy ez a rész, Tonkinnal és Annammal egyetemben, úgy látszik oly 
neutrális régió volt, a mely csaknem minden időben ellentállott a geologiai 
helyváltoztatások gyűrő és redőző erejének. Más részről a szerző palaeon- 
tologiai tanulmányai jelentékeny világosságot derítettek a devon- és a 
karbonperiodusbeli tengerek eloszlására és elterjedésére.»

«Az elért eredmények jelentékeny voltánál, valamint a munkák nagy 
terjedelménél fogva, a melyekben e fontos eredmények közzé vannak téve, 
L óczy úr dolgozatai teljesen méltók rá, hogy szerzőjüknek a Tsihatseff- 
díj adományoztassék.»

L óczy L ajos tagtársunkat a magyarhoni földtani társulat választ-
/

mánya is kitüntető elismerésben részesítette, midőn őt épen Kelet-Azsiát 
illető dolgozatai alapján 1900. évi közgyűlése küszöbén legelső sorban

✓
tekintetbe vette azok között, a kiket a Szabó József Em lék-Erem -m el  
leendő kitüntetésre ajánlott. L óczy művei azonban nem a Magyar Biroda
lom, hanem Kelet-Azsia geologiai viszonyaival foglalkoznak s részt vesz
nek még a következő hat éves czíklus pályázatában is. A Szabó-érem első 
koszorúját a Földtani Társulat oly férfiúnak Ítélte oda, a kinek egyrészt a 
Magyar Birodalom geologiai viszonyait tárgyazó és a soron levő évkörben 
első sorban kitüntetésre méltó munkái versenyeztek a koszorúért, másrészt 
pedig a harmincz évet jóval meghaladó munkálkodásával Magyarország 
geologiai kikutatása és megismerése körül igen nagy érdemeket szerzett.

Szivünkből örvendünk és a hazafias öröm őszinte megnyilatkozásá
val üdvözöljük L óczy L ajos tagtársunkat, hogy az európai tudományosság 
egyik legelső areopagusa, számos külföldi serény és buzgó tudós között őt 
találta legérdemesebbnek arra, hogy a speciálisan Kelet-Azsia geográfiái 
és geologiai megismertetését tárgyazó eredeti kutatások jutalmazására ala
pított fényes díjjal munkálkodását és annak tudományos tekintetben nagy
fontosságú eredményeit kitüntesse. (*)

A Yácz melletti Kosd-községnél átfúrt eoczénkorú széntelep.
Abból a feltevésből kiindulva, hogy az esztergomi medencze szénlerakodá
sainak folytatása a Duna völgyének baloldalán is valószínűen meg lesz 
található, egy fúrási konzorcziumnak adott alkalommal azt tanácsoltam, 
hogy a Vácztól K-re fekvő Nagy szál-lie^y DK-i, Kösd községe felé irányult
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lejtőjén, az ú. n. «Bodor-árokban» a felszínen lévő nummulit-mészkőben 
szénre való fúrást indítson meg.

Az alapkőzetet e vidéken a felső-triászkorú «Dachstein»-mészkő 
képezi, a melyre közvetlenül az eoczénrétegek, tehát hasonlóan, mint 
Esztergom táján, telepednek reá. A nummulit-mészkő rétegei a mondott 
árokban 10°-a DDK-nek Kösd felé dőlnek.

A keresztülvitt első fúrás fennebbi feltevésemet be is igazolta, a 
mennyiben 130 m. mélységben épúgy, mint Esztergomnál, a középső eoczén 
bázisán kifejlődött édesvízi képződményekben, gyenge telepecske után, egy 
1 *40 m. vastag széntelepet fúrtak át.

A második fúrással, melyet utasításom szerint az elsőtől 200 m.-nyire 
DK.-re a dőlésirányban az említett árok bal oldalán kezdettek meg, a szén
telepet 134 m. mélységben 1*56 m. vastagon fúrták át.

E fúrási pontnál a felszínen (árokban) látható nummulit-mészkő- 
rétegek 30°-alatt dőlnek DDK-nek, de e meredekebb dőlés — mint az e fúrás
nál elért mélységből kitűnik — lefelé csakhamar kiegyenlítődik, t. i. a dőlés 
a mélység felé megint csekély fokú lesz.

Csak e két fúrás hatolt a felszínen igen korlátolt mérvben látható 
márgás nummulit-mészkőben közvetlenül le. A többi, mindössze kilencz 
fúrást, a rétegek csapásirányában, kisérletképen tovább a fedő felé is, haj- 
hajtották végre, valamennyi fúrás közül azonban csak négy, t. i. az említett 
kettőn kívül, a II. számú fúrástól a KÉK-i csapásirányban 300 m.-nyire a 
IY-es számú, és a II. számútól 325 m.-távolságra a csapásirányban NyDNy- 
felé a VIII. számú fúrást végezték be, a többi öt fúrásnál megelégedtek 
azzal, hogy az eoczénrétegek jelenlétét konstatálták vagy pedig már az 
alsó-oligoczénben a fúrást abbanhagyták.

A IV-es számú fúrásnál a szenet 0'35 m., a VIII-as számúnál 0*18 és 
0*45 m. vastagságban találták m eg; az utóbbi fúrás azonban az alapkőze
tet nem érte el, tehát még az eoczénrétegekben mozgott s így szintén tel
jesen bevégzettnek nem tekintendő.

Minthogy e négy fúrás mindegyike a szén ottlétét konstatálta, aziránt 
kétség nem foroghat fenn, hogy a kosdi terület alatt valóságos széntelep 
van lerakódva. E széntelep a csapásirányban elvékonyodott, de ez az elvéko- 
nyodást a csapásiránynak csak egy vonalán és ezen is csak a K*i irányban 
lett megállapítva, a vonal Ny-i felén a fúrás e tekintetben sem döntött végleg.

Hogy a széntelepek vastagsága ingadozó, az ismert, mindennapi jelen
ség, amely azonban a szóban lévő esetben a vállalkozó kutató társaságot 
a feltárás munkálatainak folytatásától — sajnos — elriasztotta.

A felhozott adatok szerint tehát az eddigi kutatófúrások korántsem 
voltak elegendők arra, hogy a kosdi szénlerakodás elterjedésére, települési 
viszonyaira és valódi átlagos vastagságára nézve tiszta, megbízható képet 
adhattak volna.
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Ezért, és tekintetbe véve a feltárt szén kifogástalan jó minőségét, vala
mint a főváros és a Duna közelségét, de kiváltképen a legközelebb eső 
váczi vasúti állomás csekély (5—6 Km.-nyi) távolságát, a feltáró mun
kálatokat a kosdi területen czéltudatosan folytatni kellene, mert az ott 
eddig is feltárt szénmennyiséget egyszerűen otthagyni a föld méhében, a 
feltáró munkálatok jelenlegi stádiumában semmikép sem okadatolt kész 
nemzetgazdasági veszteség volna. T. E oth  L a jo s .

ir o d a l o m .

(1 . )  C z ir b u sz  G éza  : A  Hoverlánakprobléniái. A magyarországi Kárpátegye
sület Évkönyve. XXVII. évf. Igló, 1900. 122— 123. oldalon.

Szerző megmászta a Hoverlát és útjában sok lejtőtörmeléket talált, melyet 
nem tarthat morfinának és mivelhogy továbbá a Kis- és Nagy-Hoverla közti hor
padást nem látta moranával feltöltve,* a specziális geologiai kutatásra appellálva, 
bebizonyítandónak mondja nemcsak az EK-i Kárpátok egykori eljegesedését, 
hanem egy füst alatt kétesnek tartja a fogarasi és a retyezáti havasokét is.

Nem szándékom ez alkalommal ezen témával tüzetesebben foglalkozni, a 
mennyiben ez a m. kir. földt. intézet kiadványaiban már ismételten megtörtént, 
P rimics  (1883) és Z apalowicz (1886) tévedtek. I nkey B. (1889) kételkedett ugyan, 
de azért nem tartotta a Eetyezát egykori eljegesedését éppen kizártnak. Pozi
tiv és igen részletes megfigyelésre támaszkodva ellenben imák e tárgyról (a kik
ről azonban szerző nem vesz tudomást) a Hoverlára vonatkozólag P aul  és T ietze  

<(1877), továbbá u. a. vidék Cserna Hóra és Svidoveczi hegységeinek eljegesedé
séről P osewitz T ivadar (1. a m. kir. földt. intézet évi jelentéseit 1888, 1889, 1890, 
1892, 1894 és 1897-ről), továbbá a déli Kárpátokról a Eetyezát és Királykő közti 
havasokról L eh m ann  P á l  (Zeitschrift d. Ges. f. Erdkunde in Berlin. XX. k. 1885), 
S chafarzik F erencz a Eetyezát-Szarko-Godján hegycsoportra vonatkozólag (földt. 
int. évi jelent. 1897 és 1898-ról), M razec L ajos bukaresti tanár (1899) és végre 
D e  M artonne  franczia geográfus (1900) ugyancsak a déli Kárpátokra nézve.

Mindezekből kitűnik, hogy hegységeinkben nem óriási glecserekről van 
szó, melyek képesek lettek volna nagy völgyeket feltölteni, hanem hogy a glecser- 
képződés csekély és korlátolt volt s e hegységeknek csak legmagasabb csúcsré
gióira szorítkozott. A hó határa a Godján táján 1900 m. magasságban lehetett, 
maga a glecser pedig 1700 méternél lejebb nem jutott. Ezen magas régiókban 
található kár-völgyek (1900—2000 méteren felüliek) és magasan fekvő tavak is (a 
melyek semmiképen nem degradálhatok «hegyi fertőkké»), glacziális jelenségek 
ép úgy, mint a környékükön található púpos kövek és az olykor (Godján) intakt 
patkó-alakban található moriinák.

Honunkban a Tátra, a Hoverla és a déli Kárpátok hegylánczának egykori 
•eljegesedését ma már el nem vitázható ténynek kell elfogadnunk, mely további

* Moriinákat csak nem kereshetünk hegylejtőkön vagy nyergekben !


