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A magyar geológiai irodalom nevezetes s hozzátehetjük, derekas 
munkával gazdagodott. Fontos munka ez nemcsak azért, mert a Magyar 
Középhegység határozottan legelhanyagoltabb részének, a Vérteshegységnek 
részletes leírását adja, hanem nevezetes monografikus jellegénél fogva is. 
A geológiai vizsgálatok során ugyanis ma már a monográfiák korát éljük s az 

egyes szórványos leírások helyett mindinkább az összefoglaló munkákra kell 
törekednünk. A magyar geologiai irodalomban ez az irány csak most kezd tért 
foglalni, azért örvendetesnek kell mondanunk minden idevonatkozó kísérletet.

A munka elején az irodalom felemlítéeét találjuk, a mely a magyar 
irodalmat illetőleg eléggé teljes. Míg a külföldi irodalomnak egyszerűen csak 
jegyzékét adja a szerző, addig a magyar irodalmat röviden ismerteti és meg
jegyzésekkel kíséri. Különösen kiemeli tárgyalásában a területével határos, 
Gerecsehegységről újabban megjelent m u n k á t ;1 úgylátszik azonban, bogy 

ennek hézagosságát Szerző nem ismeri, mert a leghiányosabb résznél, a strati- 
grafia ismertetésénél különösen hangoztatja, bogy S taff a jurára vonatkozólag 
sok érdekeset mond. Megnyugtathatjuk szerzőt, hogy a Gerecséről szóló munka 
stratigrafiai részét illetőleg talán a leggyöngébb s bogy a juráról sem mond 
újat, vagy ha igen, hát teljesen rosszat.

A hegység geográfiái viszonyait körvonalozó rövid bevezetést a munka 
első része, a strutigraf'mi követi. Részletesen tárgyalja itt szerző az egyes kép
ződményeket, petrografiai, faunisztikai szempontból, vizsgálja keletkezési viszo
nyaikat s kijelöli fáciesbeli helyüket. Nem részletezem e helyen az egyes kép
ződményeket, csak kiemelem, hogy szerző vizsgálatai szerint a Vérteshegység 
fölépítésében a triász, jura, kréta képződményeknek egyes tagjai résztvesznek, 
ezenkívül teljes sorozattal szerepel a kainozoikum.

A triász képződmények e hegység magvát teszik, a felső triaszkorú fő
dolomit (non juvaviai emelet) és dachstein-mészkő (rhiiti emelet) alakjában 
vannak kifejlődve s egyszersmind a Vértes legidősebb képződményeit teszik. 
Szerző figyelmét föl kell azonban hívnunk Csákberény határában előforduló 
sötétszürke bitumenes mészkövekre, melyek kövületeket nem tartalmaznak, 
tömöttek s kagylós törésűek. A dolomithoz való viszonyuk ugyan nem észlel
hető, mert csak heverő darabokban találhatók, de a Pilishegységben való

1 S t a f f  J . : Adatok a Gerecsehegység stratigr. és tekt. viszonyaihoz.  (M. K. 

Földt* Int. Évk. XV. k. líHHi.)
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hasonló kőzetekre erősen emlékeztetnek s azért a fődolomitnál idősebbeknek 
tarthatók, talán raibli rétegeknek megfelelő helyre illeszthetők be. Ezek szerint 
tehát a Vérteshegységnek legrégibb képződményei ezek a bitumenes mészkövek 
volnának épúgy, mint a Középhegy ség budai részében is.

A juraképződmények kimutatása tisztára a szerző érdeme, azokat a 
Vértesből mindeddig nem ismertük. A hegység DNy*i részén csekély kiterje
désben brachiopodás-crinoidás mészkövet talált, melyben az alsó és középső 
liasz képviselőjét tételezi föl. Ebből a rögből gyűjtött kövületei ro9sz meg- 
tartásúak, a faji meghatározások bizonytalanok, a felsorolt alakok között a 
középső liász mellett egy sem bizonyít, mégis szerző a középső liaszt is kép
viselve látja ezekben a rögökben. Erre a fölfogásra úgylátszik S taff tévedése 
vezette, mely szerint utóbbi a gerecsei brachiopodás mészköveket indokolat
lanul a középső liaszba tette. Mivel a Magyar-Középhegység területén a középső 
liasz brachiopodás fáciesben sehol sincsen meg, azért a hegység felépítésében 
megnyilvánuló egyöntetűség alapján a Vértcshcgifség brachiopodás rögét is 
csak alsőliaszkorúnak tekint/teljük.

A Vértes EK-i részén előforduló crinoideás mészkövet a középhegység 
hasonló képződményeinek tekintetbevételével helyesen helyezi szerző atithonba. 
Megjegyzendő, hogy a ßzerzonek a jurarétegek tárgyalásánál adott jegyzetei, 
melyek a Magyar Középhegység jurájára vonatkoznak, sok téves adatot és 
fölfogást tartalmaznak. így például tévesek a tatai Kálváriadomb rétegsorára 
vonatkozó adatai is, ennek helyreigazítása azonban e sorok keretébe nem tar
tozik, annál is inkább, mivel ezeket a rétegeket éppen most tanulmányozzák 
behatóan. Nem oszthatom szerzőnek azt a felfogását, mely szerint az alsó jura 
a déli Alpesek kifejlődésére, emlékeztet. Az egész Magyar Középhegység jurájában 
ugyanis a liasz sol;kal inkább mutatja az északalpesi kifejlődést, mint. a déli 
Alpesekét, a dogger és maim ellenben délalpesi typmű.

A kréta képződményei közül szerző szerint C9ak az alsó kréta (barrémien) 

szerepel a Vértesben cephalopodás mészkövek és rudista tartalmú zátonyképződ- 
mények alakjában.

A munka főerőssége azonban a harmadidőszaki rétegek stratigrafiai viszo
nyainak beható ismertetése. Különösen kiemelendő az eocén képződmények le 
írása, mélytálán legtöbb új és eredeti adatot szolgáltat. Nem részletezem az egyes 
képződményeket, mivel a harmadidőszak gazdag rétegsorának részletes ismer
tetése is túllépné e sorok kereteit, csak utalok szerző leírására, melyben súlyt 
helyez az egyes szintek pontos kijelölésére, a fáciesek megállapítására és 
faunájára. Hasonló részletességgel vannak tárgyalva az oligocén, mediterrán 

és pnnnon emeletbeli képződmények is.
Utóbbiakra vonatkozólag meg kell jegyeznünk, hogy szerző nem ismeri 

Dr. L őrenthey LmÉ-nek «Adatok a balatonmelléki pannoniai korú rétegek 

faunájához és stratigrafiai helyzetéhez» c. munkáját, amelyet 1905-ben a 

(íBalaton-bizottságo adott ki. Ezt ismerve ugyanis, sok dolgot bizonyára m á s 

ként írt volna m eg;  mellőzte volna egyrészt a helytelen «pontusi» elnevezést, 

másrészt a Congeria balatonica jellemezte szinten belül a viviparák alapján 

történő szintezést s esetleg a pannoniai emeletnek három részre való osztását
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is. Sok hibás meghatározást találunk a pannoniai rétegeket tárgyaló fejezetben 
HALAVÁTS-Dak a Balaton környékéről írott munkája alapján. Pl. Valvata heli- 
coides szerepel Vulv. simple.r F uchs var. Iricincta F uchs helyett. Planorbis 
Krambergeri , Odontogy mrlris Krambergeri  H al. sp. helyett Pa/ut a  tilosa Ihtl. 
Papa (Lencochila) Xuulvtiana  D upuy és Pupa Berthae H al . Carychiani 
minim um  M üll. foss. helyett. Mindezeknek hibás meghatározását L ókenthey 

idézett munkája igazítja helyre.
A hegységet felépítő képződmények áttekintését táblázatok könnyítik 

meg, melyek a Vértes rétegeit a Középhegység egyéb részeinek és külföldi 
területek megfelelő képződményeivel hasonlítják össze.

A tektonikai részben külön-külön tnrgyalja a szerző az egyes rögök felépítési 
módját. A Vérteshegység mai rögös szerkezete két tektonikai fázis töréseinek 
következménye. Az egyik törési irány a hegység csapásával parallel halad 
EK— DNy irányban, a másik erre merőleges ENy—DK. A törések korára vonatko
zólag szerző arra az eredményre jut, hogy az idősebb képződményeket, a triászt, 
jurát és krétát ért dislokációk az eocén előtt történtek, mert az eocén a már 
főbb vonásaiban kialakult vidéken öblök és medencék alakjában települt. Ezek
nek az első eocénelőtti töréseknek pontos korát megállapítani nem lehetett; 
szerző a kréta felső határára helyezi ezeket. A középső kréta rétegeknek hiánya 
a Magyar Középhegység területén, valamint az alsó kréta és felső kréta tele
pülésében megnyilvánuló lényeges különbség azonban arra utal, hogy a kiala
kító törések talán már a középső krétában történtek.

Míg a régibb törések biztos kijelölése sok nehézségbe ütközik, addig a 
fiatalabb a hegységet rögökre tagoló törések biztosan kijelölhetők. Ezek a 
törések a rétegesapás iránijába esnek, vagy arra merőlegesek s n-miocénknrúak.  
A törések mentén a vertikális eltolódásnak minden félesége nyilvánul, a 
hegység rögökre szakadozik, lépcsős vetődések, horstok. medencék kelet
keznek. Ezek a törések magyarázzák meg szerző szerint a dolomit nagy 
vastagságát is. A törésekkel kapcsolatos vetődési formák között szerző meg
különbözteti a «pikkelyes törést» ; ez alatt olyan azonosan orientált törési 
rendszert ért, melynek mentén az egyik rög lokálisan a másiknak fölébe 
csúszik.

A továbbiakban részletesen ismerteti szerző az egyes töréseket, melyek 
közül csak a legközönségesebb s régóta ismeretes — földrengésekkel is be
igazolt — mór-bodajk-székesfehérvári haránttörést s a kozm a-csákb eréu y i  

hosszanti törést említem föl, mely utóbbi a hegység D-i kétharmadát kettős 
röggé alakítja. Érdekes lett volna a tektonikus vonalak és a területen elő
fordult földrengések viszonyáról is megemlékezni, a mi annál könnyebb, mivel 
ezek a földrengések modern seismologiai alapon vannak már feldolgozva.

A törések következtében keletkezett egyes rögök és medencék fölépítését 
részletesen leírja s számos szelvénynyel szemlélteti. Utóbbiak között kissé 
idegenszerűnek tűnnek föl azok, melyek az alaphegységet horizontálisan fekvő 
rétegekkel tüntetik föl. Az ilyen zavartalan település az ismételt és számos 
töréssel átjárt hegységben nem valószínű. Különösen vonatkozik ez a fornai 
rétegek települését a granási hegyen feltüuteto 33. ábrára, melynek horizon
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tális dolomitrétegoi alól ilyen település mellett aligha bukkannának ki a már 

föntebb említett bitmumenes mészkövek.
A földtörténeti áttekintésben összefoglalását nyerjük mindazoknak a 

változásoknak, melyeken a Vérteshegység keletkezésének különböző periódu
saiban keresztülment. A Középhegység történetére nézve kiemelendőnek tar
tom a triász és jura között beállott rövid idejű negativ parteltolódást. Nem 
osztom azonban szerzőnek a jurasorozat hézagosságának megokolására vonat
kozó fö lfogását,  mely szerint szerző a NEUMATR-féle felfogás elfogadására haj
landó. Az egyes képződmények között mutatkozó hézagok ugyanis a Magyar 
Középhegységben csaknem minden esetben parteltolódással magyarázhatók, 
a mit más helyen legközelebb részletesebben kifejtek.

A paleogeogratiai viszonyok további tárgyalásánál a stratigrafiai résznek 
megfelelőleg nagy szerep jut az eocén és a többi harmadidőszaki mozzanatok 
vázolásának, melynek során a klimatikus viszonyok tárgyalását is kapjuk.

A geologiai rész után következő paleontologiai függelékben a gyűjtött 
fauna és flóra leírását nyerjük. Kétségtelenül nagy szorgalomra vall az a 
körülmény, hogy szerző gyűjtött anyagát, növényeket és állatokat egyaránt 
földolgozta. A nélkül azonban, hogy meghatározásainak helyességét kétségbe
vonni akarnám, úgy gondolom, hogy a mai apró részletekbe belemerülő, tel
jesen specializálódó vizsgálati módok csaknem kizárják azt, hogy ilyen külön
böző vizsgálati területeken egyaránt jó eredményeket lehessen elérni. Tény az, 
hogy a geológusnak jó paleontologusnak kell lennie s a paleozoologia minden  
ágában jártasságot kell mutatnia, de hogy a ritkábban előforduló, még ritkáb
ban biztosan felismerhető növények speciális feldolgozását is magára vállalja, 
az kissé túlzott követelmény lenne. Azt a kevés anyagot, ami a föld rétegé
ből kikerül — talán jobban is — elvégezhetik a specialisták. Úgy látszik 
azonban, hogy szerző a klimatikus viszonyokra vonatkozó felfogásának támo
gatása céljából dolgozta föl az idősebb, harmadidőszaki növényeket, melyek 
vizsgálatai szerint subtropikus jellegűek.

A fauna leírásában első helyen természetesen ismét az eocén alakokat 
illeti meg. A triászból leír megalodusokat, a jurából nehány brachiopodát, 
köztük a «Rhynclionella Hofmanni  B öckh »-öt, mely azonban E ichenbaum- 
F uauscher, H aas és B öse 1 szerint G emmelaro Rhynchonellina  genusába tartozik. 
A krétából leírt három desmoceras közül a IJ. Kiliani újnak bizonyult. Az 

eocenből leírt fajok közül újak az Anomia prímáévá Desh. var obtruncata. Ostrea 
Frechi, Exogyrci pcrparciila, E. sphaoroidea, Congeria Oppenheimi , Luc ina 

nana, Cytherca, tokodensis, Cytherea vértesensis, Cytherea pseudopetersi . 
Cytherea fornensis, Teliina ? bakonica, fholadomya Lóczyi.  Ezenkívül kijelöl 
még néhány varietást.

Figyelmen kívül hagyja szerző a leirásában a nummulitesek újabb be
osztását, bizonyára csak kényelmi szempontból. Ezenkívül a synonimák össze

1 -Jahrb. d. k. k. geol. lí. A. 33. Bd. — Die Brachiop. v. Südtyrol u. Venetieu. —■ 
Monographie d. Genus Rynchonell ina.
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állításában sem következetes, amennyiben egyes helyeken valamennyit föl
sorolja, másutt azonban csak néhányat vagy egyet sem.

Az eocénrétegekből leírt alakokkal ezeknek faunája még korántsincsen 

kimerítve. Az egyetemi föld- és őslénytani gyűjteményben ennél jóval gazda
gabb anyag van és szerző maga is említi, bogy a dfornai rétegek» faunájával 
a közel jövőben monografikusan szándékozik foglalkozni.

Az elmondottakból kitűnik, hogy szerző nagy készültséggel és szor
galommal dolgozott s feladatának jól megfelelt. Dicséretére válik az is, hogy a 
magyar kutatásokat nem kicsinyelte, hanem mindenütt tárgyilagos kritikával 
használta azokat. Munkájában a Vérteshegység geológiájának olyan leírását 
adta, melyet geologus és geográfus egyaránt használhat; munkájának leg
nagyobb részében lezárt tényeket ad, melyek főbb vonásaikban már ma is 
állandóknak mordhatók s amelyeken csak egyes kisebb módosítás eszkö
zölhető.

Előnye a munkának a gazdag illusztrálás is, a mely a m. kir. földtani 
intézet áldozatkészséffét dicséri. Vadász.

IRODALOM.

1. A magyar királyi Földtani Intézet Évi Jelentése 1906-ról.
Magyarul megjelent 1907-ben, németül 1908-ban.

1. B ö c k i i  J á n o s :  f y a z g a l ó x á y i  j e l e n té s .  7 — 3S. old.

A hegyvidéki részletes felvételeknél ez évben 2907*27 km2-nyi területet 
dolgoztak föl, agrogeologiailag 130 63 km2-t vettek föl, dr. L ászló G ábor pedig 
tőzeg- és lápterületek vizsgálata céljából 24,506*5 km-nyi területet járt be. 
A nyári fölvételek után nagyobb vizsgálatokat végeztek dr. P app K ároly, a ki 
Miskolc környékét vette föl és dr. Kadic Ottokár, a ki a Miskolc vidéki bar
langokat kutatta át.

2.  Dr. P o s e wiTz T ivadar:  Z x d e m j o v a  ( S z a r v a s h á z a )  k ö r n y é k e  B e r e y -  

m e y y é b e n .  3 9 — 44. old.

A vidék legrégibb képződménye az eocén, mely azonban csak négy 
kisebb foltban bukkan k i ; kőzetanyaga calciteres pala s helyenkint evvel vál
takozó fekete agyagpala. Fontosabb az oligocén, melynek úgy alsó, mint felső 
része m egvan; előbbit márga, agyagpala és pados homokkövek képviselik. 
A rétegek csapása ENy i, a dőlés hol EK-i, hol DK-i. A felső oligocén magúra 
homokkő alakjában lép föl.

A Glatz mészhegységben végzett reambuláció alkalmával szerző fehéres, 
tömött felsőtriasz mészkövet, vöröses werfeni palát, apróbb porphyroid és 
dioritkitörések nyomait találta.


