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A RÁNK-HERLÁNYl ÁLGEJZÍR.

Megjegyzések dr. Buchtala J.-nak „a különböz gejzírjelensége-

ket egységesen magyarázó“ készülékéhez ill. elméletéhez.

Irta; NOSZKY JEN dr.*

A „Zeitschrift für praktische Geologie" 1928 szept. számában (B.

XXVll. p. 149— 154.) a fenti szerztl egy közlemény jelent meg, mely-
nek — elszakított Fels-Magyarországunk egyik geológiai nevezetességével

foglalkozván — szemünkbe kellett tnnie.

Ebben — a Zsigmondy Vilmos (1869—75 közt) fúrta, 404 méter mély,

intermittáló ártézi kútról megírja, hogy eredeti 8—9 órás intervalluma

(amely 1903-ban még 17 órás; 1924-ben 22—23 órás volt) 1928-ban
már 28—32 órásra emelkedett fel. Vize kémiai összetételében jelents

változásokat szenvedett. Új tulajdonosa, a cseh állam, újra csöveztette már
is 171 méterig és lejjebb is, egész az eredeti 361 méterig ki szándékozik

cserélni a csöveket.

Cikkének lényege azonban az itteni gejzírjelenségnek, illetve még
inkább az általános gejzírjelenségnek újabb, egységes magyarázása,

megfejtése. Ehhez a mészköhegységekböl ismeretes dagadó (intermittáló)

források mködésének magyarázatára szolgáló szivornya elvet veszi el.

Ily alapon, laboratóriumban, vékony üvegcsövekbl stb. összeállított,

ketts szivornyaszer mechanizmusát, amelynél azonban a súrlódási és kapil-

láris erknek is igen nagy, st dönt jelentséget tulajdonít (s amelyekkel ilyen

intermittáló jelenségeket kihozott), alkalmazza nemcsak a ránk-herlányira,

hanem a többi nem hévgejzírre is; köztük az ipolynyitraira (amelyet

persei-nek nevez). St ezt, ahogy a tavak emlegetésébl és a címben

lev „különböz" fogalmából kitnik, még a valódi, — a hgejzírekre is

hajlandó ráhúzni; a Bunsen-féle elmélet elvetésével.

Apparátusának elméleti (laboratóriumi, fizikai stb.) oldalát kéré-

semre ZsiVNY Viktor dr. kollégám volt szíves átvizsgálni és ellenrizni.

Véleménye röviden az, hogy a felvett laboratóriumi apparátus a hideg-

viz gejzírféléknél észlelt felszökéseket: úgy a nagy erupciókat, mint a

kis el- és utójelenségeket — phenomaenologiailag tényleg utánozza és ily

értelemben magyarázza is valamiképpen. A kísérleteknél fellép jelenségek

fizikai magyarázatának részletei azonban zavarosak és hiányosak.

De lényeges az — emeli ki Zsivnyy dr. —
,
hogy tényleg és valóság-

* Eladta a Masíyarlioni Földtani Társulat 1929 jan. 9-i szakülésén. Németül
megjelent a „Zeitschrift für praktische Geologie" 1929. évi 4. számában B. XXVIII. p.

72—73.
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gal legyen akkor a föld belsejében is: a meglev ezer és ezer közet-

hasadék, hézag stb. alkotta hálózatban egy önálló, vagy ezen elemekbl
összetett, de az általános repedéshálozatból kiváló s az említett feltételek-

nek megfelel járatrendszer.

Én természetesen nem az apparátussal akartam eredetileg sem
foglalkozni, mert hiszen az világos, hogy ennek mködnie kellett; ha

már a rá alapított elmélettel a praktikus geológiát képvisel, nagy

német folyóiratban elállt; hanem a lényeggel: a geológiai viszonyokkal.

Hogy megvannak-e ott elssorban azok a bizonyos körülmények és fel-

tételek és lehetségesek-e általában ?

Mert hisz ezen múlik mégis csak elssorban az ilyen, nem túlsá-

gosan induktív alapon készült elméletek alkalmazhatósága.

Hiszen a szerz itt egy, nem is konkrét, hanem csupán általa fel-

tételezett esetbl indult ki; nem véve tekintetbe a számba jöv és jöhet fontos

tényezket. Vagyis az indukciós módszerekben oly fontos kizárási elvnek,

az ellentmondásokkal való számolásnak teljes elhanyagolásával, Író-

asztalánál kifundált, tehát fiktív feltételek, „célszerségi viszonyok" alap-

ján jutott el hipotéziseire. így azután alkalmazhatóságuk a tenuészetben

minduntalan nehézségekbe ütközik; st nem egyszer lehetetlenségekbe.

A ránk-herlányi gejzírtüneményt, stb. magyarázó új elméletnek

tehát az a fökritériuma, hogy a feltételezett, ketts szivornyarendszer

kialakulhatott-e ott? Illetve megvan-e? Továbbá azoknak a szk, kapil-

láris csrendszereknek az állandósága, maradandósága!
Ez utóbbi a folyton mköd erozionális hatások, oldások stb. folytán,

már ab ovo is, elképzelhetetlen valami.

A másik dolog: az ilyesféle, szivornyaszerü csrendszer mégcsak
elképzelhet volna, ha mészkhegységrl volna szó. Azonban itt andezit-

hegység van, illetve annak is fképpen az üledékekbl felépített lába

szerepel, mely H. Wolf felvételei szerint közép- és esetleg alsómiocén

schlieres agyag és homok —
,
homokkrétegekbl áll, fehéres-szürke tufa

(valószínleg riolittufa) közbetelepülésekkel. Alattuk pedig, mint a sárosi

és felszempléni viszonyok mutatják, a kárpáti vagy magurai homokk-
komplexus magasabb oligocénrétegei következnek, amelyek szintén

agyagokból és agyagos homokkövekbl állnak.

Ezt a bécsiek térképén kívül, a szerztl is leközölt, Zsigmondy-
féle fúrási szelvény is mutatja. (A 8. számú ábráján.)

Az ilyen ersen agyagos rétegekben már nehezen lehet efféle cs-
rendszer kialakulását feltételezni. Hiszen a rétegek zöme vizet át nem
ereszt, amelyekben tehát —

,
hogy fejldjenek járatok odalent a zárt mély-

ségben. Járatok a talajvíz szintje alatt még más kzetekben sem fejld-

nek így. És semmiképpen az erózióbázis alatt.

Már pedig ez itt, a 404 méteres fúrási mélységhez viszonyítva,

ahová az csrendszerének le kellene érnie, circa 250—300 méterrel ma-
gasabban van, Tehát ha mészrétegek volnának is, akkor is az alsó 250
méterben ilyen csrendszer nem fejldhetnék ki. (Kivéve természetesen

egy elzetes, alapos felemeltetést, amirl azonban itt, a fokozatosan sülyed,
fiatal területen különben sem lehet szó.)

A szerz a közölt 2. sz. ábráját elször szövegében szerényen

csak az egyszer ártézi kút mechanizmusát ábrázoló szelvénynek állítja

oda. ([p. 150.] Bár annak ugyan nem felel meg, hiszen oda csak két
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víztartó réteg közé zárt vízvezetö kell, ahol a hidrosztatikai nyomás érvényre

juthat.) De már a 152. lapon ugyanezt a ránki viszonyoknak megfelel,
geológiai szelvénnyé lépteti el, hogy az ö modelljét rá vihesse. Vagyis
afféle kis, logikai tárgycsúsztatást csinál.

Világosan ugyan nem fejezi ki, hogy ez a ránk-herlányi szelvény

volna, de mégis erre építi fel a teóriáit.

Holott itt az ö csrendszere ki sem fejldhetett.

Az állandó vízszolgáltatást egy tóból hozza ki itt. (És még egyebütt

is emlegeti a tavakat.) De Ránk-Herlúnyon tó nincs, mert hiszen nem-
csak az 1 : 75.000, de még az 1 : 25.000 térkép sem tud errl, a szel-

vényének arányai szerint hatalmas tóról, amelyet fképpen az elmélethez

szükséges fels rezervoir s még inkább talán az alapos vízszolgáltatás,

mint olyan — tesz benne szükségessé. Hiszen azt az ottani suvadásos
térszínen lehetséges kis tócsa nem adná ki a sok vizet. Különösen
állandóan, mikor maga is az esözési viszonyoktól függ.

De még a megléte sem involválná a fontos, bels víztartó üreget,

amelynek jelenlétét talán Andreé, illetve Tietze által elzetes közlemé-
nyül, úti jegyzetben említett „Spalt oder Höhlung”-ból vette; célszer-
ségi okból kiválasztva bellük a Höhlung-ot^ — megtéve bels gyüjt-
reservoirnak. Holott ez csak egy közelít magyarázatul szolgáló, nem
precizírozott kifejezés volt.

Hogy képzdött volna ki itt ilyen? Annál kevésbé természetesen a

mélyebb nívókban, az a bizonyos, állandó (capilláritásos), irányított,

kanyargós csvezeték az erózióbázis alatt.

A geológiai szelvényeket különben is pontos méret szerint szokták

szerkeszteni és nem — egyetlen méretül — „20 perccel" jelölni meg a

távolságot egy hegyoldalban. Akkor talán, ha ilyen „korlátlan szabadjára

eresztett" torzítási szabadság okozta „hasonlóság", vagy mi — félre nem
vezeti, — nem húzza rá oly könnyen elméletét erre sem.

De még így is hogyan alkalmazhatta ezt?

És hogyan húzhatta rá az ipolynyitrai stb. viszonyokra, ahol a tó

sincs meg. Nem is szólva a duzzasztó köpürl s legkevésbé az irányított

cshálózatról, a mindvégig egységes, schlieres közép- és felsöoligocén

agyagokban; ahol legalább 500 méternyi már az erózióbázis alá esik;

hisz a fúrás az Ipoly síkján van.

De gejzírszerü mködése van mégis, illetve volt. Eleinte erteljesen

intermittált is. Késbb a kifolyás állandósult. (A háború alatti és utáni

években.) 1928-ban már csak akadozva folyt. Legújabban pedig, mint

Ger János salgótarjáni kutatásvezet fmérnök úr szíves volt közölni,

december óta szünetel.

És bizony itt volt szénsav elég. Emszt dr. közleménye szerint^

csak szabad szénsav 150 cm^ pro liter. Hát még a sok lekötött, oldás-

nál felhasznált gáz.

Vagyis a gázgejzír jelleg itt is, ha nem is teljesen plauzibilis, de

sokkal megfelelbb, mint az új teória.

Azt is jó lett volna a szerznek figyelembe venni, hogy a közelben,

Losoncon, is volt több ilyen gázfelhajtotta ártézi kút, amelyek eleinte

pozitivek voltak, de ingadozó vizek. Késbb elapadtak; a gáznyomás
megfogyatkozásával negatívokká lettek.

1 Földtani Közlöny: XLl. p. 729—734.



A RÁNK-HERLÁNYI ÁLQEJZIR 59

A többi álgejzírra stb. csak úgy általánosságban, a viszonyok

számbavétele nélkül, persze még kevésbé lehet az ilyen elméletet ráhúzni.

Tehát egyelre kénytelenek vagyunk megmaradni az egyszer, gáz-

felhajtó stb. erk feltételezése mellett, amelyeknél ha a mikéntet nem is

ismerjük odalent pontosan, de elég jól elképzelhetjük felhajtó erejét, a

föerupciókat, a közbejöhet akadályokat és az ezek legyzésével járó

el- és utójelenségket. És evvel legalább a kézzelfogható, geológiai

abszurdumokba nem ütközünk bele.

Ezen az alapon azután, amennyiben gáz- és nyomáscsökkenésröl

s folyományukképpen oldóképesség változásról van szó, vagyis a gyjt-
területen szerepl járatokban az alkotórészeknek a kilúgozás folytán

beálló változásáról — még a kémiai eltéréseket is sokkal egyszerbben és

természetesebben tudjuk elképzelni. Sokkal jobban, mintha lehetetlenül

komplikált, ketts szivornyarendszereket, laboratóriumi vízvezetéket helyet-

tesít tavakat, boltozatos üregreservoírokat, irányított, nagyszabású cs-
vezetékeket, a kapillárisoknak megfelel „kényszer állandósággal" —
mi pedig tényleg igen hamar megváltoznék — felruházva, keresünk,

illetve veszünk fel.

Hiszen mindezek homlokegyenest ellenkeznek a geológiai tények-

kel, st azzal a legelemibb hidrológiai törvénnyel is: hogy t. i. az erózió-

bázis alatt sehol, még a mészkben sem, fejldhetnek ilyen járatok.

Hiszen ott csak a hidrosztatikai egyensúly és az esetleg fellép endogén
erk törvényei uralkodhatnak.



ADATOK A PÉCSKÖRNYÉKI GÖMBSZENEK ISMERETÉHEZ.

Irta: IFJ. KENDI FINÁLY ISTVÁN*

A pécskörnyéki bányavidéken már régóta ismeretes a gömbszenek
(Mugelkohle, Kugelkohle) elfordulása. Ezek a gömbös szenek vagy
gömbszenek legömbölyítettnek látszó gömb- vagy tojásalakú széndarabok,

melyeknek nagysága igen változó. A bányatársulat közlései szerint 40 cm
átmérj darabok is kerültek már napvilágra. Felületüket fényes páncél

borítja és néha — de nem mindig — észre lehet venni rajtuk ‘a—

1

cm
átmérj koncentrikus, hagymaszer rétegzdést. Ez a héjforma réteg

néha nem is veszi körül az egész gömbfelületet, hanem annak csak egy
részét, nem tartozik tehát szervesen hozzá a gömbszénhez. Magát a

gömbszenet mindig könnyen ki lehet szedni a szénrétegbl. Eddig még
sohasem találtak félgömböket vagy kezdetleges stádiumban lev gömb-
széndarabokat, mindig csak teljesen kiképzett, legömbölyített formájúakat,

melyek magában a széntelepben fordulnak el, nem pedig a környez
kzetben.

A gömbszenek képzdésére igen sok elmélet igyekezett már magya-
rázatot adni, az irodalomban nagy vitáknak bukkanhatunk nyomaira, a

kérdés azonban véglegesen máig sincs tisztázva.

W. Gothan^ összeállítása szerint az egyes kutatók eddig a követ-

kez elméleteket állították fel:

1. A gömbszenek kihalt növényfajok gyümölcsei volnának.

Gothan szerint ennek a nézetnek ellentmond a gömbszenek igen

változó nagysága, különösen pedig a nagyobb darabok elfordulása.

Nem ismerünk ugyanis olyan mezozoós fát, melynek 40 cm átmérj
gyümölcsei lehettek volna.

2. A gömbszenek növénytörzsek maradványai volnának.

A legömbölyített felület és a környez szénteleptl való határozott

elkülönödés valószíntlenné teszi e feltevést.

3 A gömbszenek képzdése az eruptív kzetek lokális áttörésével

magyarázható.

Ez az elmélet sem egészen világos. Az eruptív kzetek áttörésének

Pécsett csakúgy, mint másutt, helyi elkokszodás volt az egyedüli követ-

kezménye a széntelepben.

4. A gömbszenek nyomás folytán képzdtek.

Ennek a magyarázatnak hiánya, hogy sohasem találtak félig kialakult

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1929. évi december hó 4-én tartott

szaküiésén.

1 W. üothan: Sitzungsber. d. kön. preuss. Akad. d. Wiss, 1910. I. 136.
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gömböket, továbbá, hogy teljesen legömbölyödött darabok néhol egészen

izoláltan is elfordultak.

5. A gömbszeneket görgetegeknek kell tekintenünk („charriés dans

la houille comme galets solides de couches antérieurs“).^

Hofmann* a Polnisch-Ostrauban nyitott Franciscitáróban a pécsiek-

hez hasonló gömbszeneket talált. Elször valódi görgetegeknek tartotta

ket, késbb azonban megváltoztatta véleményét és nyomás folytán kép-

zdött „pseudogörgetegek“-nek nevezte el. Hofmann magyarázata szerint

a széntelep ers nyomás folytán parallelepipedonokra esett szét és az

egyes darabkák további nyomás folytán csiszolódtak és gömbölyödtek
le. A dolog természetéhez képest azonban ebben az esetben félig kiala-

kult gömbszeneknek is kellene elfordulniok.

A kattowitzi „Jó remény" és „Ferdinánd" tárókban (Karolinabánya)

szintén találtak gömbalakú „széngörgetegeket". Ennek az elfordulásnak

az az érdekessége Gothan szerint, hogy ugyanebben a táróban kétség-

telen görgetegeket (kvarcit stb.) is találtak. Vasason kögörgetegeket

eddig még nem találtak, valószínleg a fajsülykülönbség miatt.

Ami a gömbszenek aránylagos ritka elfordulását illeti, ennek az

lehet a magyarázata, hogy annyira egynemnek látszanak a környez
szénrétegekkel, hogy igen gyakran észre sem veszik ket fejtés közben.

Gothan szerint képzdésük folyamata valószínleg a következ
lehetett: a görgeteg nem jelenti szükségképpen azt, hogy nagy távolságra

transportálódott. Szerinte a hullámverésnek és a szélnek ereje is elég

lehetett ahhoz, hogy a tzeg anyagából a szilárdabb részeket ide-oda

görgesse és ezáltal lassankint legömbölyítse. A lecsiszolt görgetegek

azután nagyságukhoz mérten többé-kevésbé mélyen lesülyedtek a fenék

humuszos iszapjába. A sülyedés azonban nemcsak a nagyságtól függött,

hanem az iszap konzisztenciájától is, ez megmagyarázná, hogy miért

találhatók a gömbszemek annyira különböz nívókban. Ellenvetésként

felhozhatnék, hogy a tzeglápok fenékiszapja nem olyan, hogy ezt a

könny lesülyedést lehetvé tegye, de nem tudhatjuk biztosan, vájjon a

juramocsarak ebbl a szempontból teljesen olyanok voltak-e, mint a mai
tzeglápok.

A fényes felület elidézéséhez nem kell aránylag nagy nyomás, a

hagymaszerén rétegezett takaróhely pedig másodlagos nyomási tünemény-
nek tekinthet, amely már csak a szénképzdés késbbi periódusában
állt be és mintegy palaszeren rétegzetté nyomta szét a héjat.

Minthogy a gömbszenek részletesebb vizsgálatáról az irodalomban
nem találtam említést, keletkezésük kérdésének tisztázása céljából néhány
mintát megelemeztem. A szénmintákat Pálfy Móric dr. ny. igazgató-
fgeologus úrtól kaptam s értük neki e helyen is hálás köszönetét

mondok. A mintáknak az a körülmény ad különösebb érdekességet, hogy
nemcsak a gömbszénbl, hanem a közvetlenül környez takaróból is

jutott a vizsgálatra anyag s így eldönthettem azt a kérdést, hogy a

gömbszén összetétele megegyezik-e a takaróéval vagy nem?
Elemzéseim részletes eredménye a következ:

A bányatársulat közleménye, 1900.

^ Sitzungsber d. kgl. bölim. ües. d. Wiss., 1909. 5 .
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A minta száma:

C
H
0
N
S
Hamu
Nedvesség

1.

86.03

5.40

3.18

1.58

0.39

2.64

0.78

2.

85.90

5.06

1.67

1.74

0.63

4.15

0.85

3.

82.76

4.74

3.73

1.76

0.76

5.51

0.74

4.

85.88

5.04

1.91

1.77

0.82

3.71

0.87

5.

70.06

4.40

2.65

1.14

1.56

19.22

0.97

súly ®/o

}}

»

yy

yy

»

yy

yy

Összesen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 súly®/o

Disp. H 5.01 4.86 4.26 4.88 4.07

Számított
\

fütérték /

8192 8206 7954 8185 6647 cal

Kísérleti ] .

fütérték /

Ha összehas

8230 8168 8006 8263 6622 cal

onlítás céljából a fenti eredményeket kén-, hamu - és ned-

vességmentes anyagra átszámítjuk, akkor a következ adatokat kapjuk:

1. 2. 3. 4. 5.

C: 89.44 91.02 89.00 90.78 89.53 «,0

H: 5.61 5.36 5.10 5.33 5.62 yy

0: 3.30 1.78 4.01 2.02 3.39 yy

N: 1.65 1.84 1.89 1.87 1.46
yy

Összesen: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 "/o

A minták származási helye a következ:
1. Vasas, IV. szint, 11. telep. A gömbszén takarója.

2. „ „ „ üömbszén.
3. Vasas, IV. szint, 8. d-i telep. A gömbszén takarója.

4. „ „ „ Gömbszén.
5. Schrollakna. IV. szint, 23. telep. Összehasonlítás céljából közölt

elemzés a szénlelep szenérl.

A gömbszenek és takaróik közötti különbség még jobban szembeötlik

ha a két-két elemzés eredményének középértékét állítjuk egymás mellé:

Gömbszenek
középértékei

Takarók

C: 90.90 89.22

H: 5.34 5.36 „

0: 1.90 3.66 „

N: L85 1.76 „

Összesen: 100.00 100.00 ®/o

Maga a gömbszén tehát, ha kis mértékben is, de határozottan jobb

szénnek látszik, mint a környez takaró. Ha képzdését nyomással

magyarázzuk, érthetetlen volna ez a különbség, hiszen a nyomás egyfor-

mán hatott a takaróra és a magra is. Ha azonban a görgeteg' elméletet

fogadjuk el, az összetételbeli különbség könnyebben megmagyarázható.

Vizsgálataim alapján tehát a Gothan képzdési elméletét tartom a leg-

valószínbbnek. Mindenesetre a kérdést ez még nem döntheti el véglegesen s

mihelyt megfelel újabb anyaghozjutok, a vizsgálatokatfolytatni szándékozom.

Befejezésül köszönettel tartozom Emszt Kálmán dr. fvegyészi

fgeologus úrnak, aki a vizsgálatoknak elvégzését lehetvé tette.

(Budapest, 1929 december havában. Közlemény a m. kir. Földtan,

Intézet kémiai laboratóriumából. Igazgató: Böckh Hugó dr. h. államtitkár.)



MEGJEGYZÉSEK POBOZSNY ISTVÁN „A VÉRTES-

HEGYSÉG BAUXIT-TELEPEI“ CÍM ÉRTEKEZÉSÉHEZ.

Fenti címmel a Földtani Szemle 1. kötetének 215—252. olda-

lán egy értekezés jelent meg 1928-ban. Ugyanarról a tárgyról, ugyanaz

a folyóirat, ugyancsak I. kötetének 95— 103. oldalán 1922-ben tlem is

közölt egy rövid kis beszámolót, melyet annak idején a folyóirat szer-

kesztjének egyenes felszólítására írtam. A folyóirat németnyelv kiadásá-

ban, az 1927-ben megjelent 1. kötet 33—45. oldalán cikkemet, minthogy

a magyar közlemény megjelenése óta 5 év telt el, kissé átdolgozott for-

mában közöltem. Magyarnyelv cikkem elsnek kívánta a figyelmet az

azóta világhírvé vált gánti bauxittelepekre felhívni oly idpontban, ami-
kor még Gánton semmiféle bányaüzem nem volt. Az azóta eltelt években
ellenben nagy ervel indult meg a gánti telepek bányászata és közelebbi

vizsgálata s így elkerülhetetlen volt, hogy eredeti értekezésemen — az újabb

megismerések alapján — változtatásokat tegyek.

PoBOZSNY úr értekezésének elolvasása vegyes érzelmeket támasztott

bennem, mert az értekezésben személyemmel szemben határozott rossz-

akaratra voltam kénytelen ismerni. Tudományos irodalmunkban szokatlan

ez a jelenség és nem hagyhattam szó nélkül annál kevésbbé, mivel

ugyanazon kötetben megjelent két dolgozatról van szó, melyek egyike a

budapesti egyetemen benyújtott doktori értekezés, másika pedig egy másik
hazai egyetem professzorának müve.

• Az értekezésnek személyemmel és a bauxitot illet munkálkodásom-
mal kapcsolatos részeiben elhallgatásokat, elferdítéseket, st egyenesen

a valóságnak meg nem felel állításokat is találtam. Éppen azért magam-
hoz kértem Pobozsny urat, tévedéseirl felvilágosítottam és arra kértem,

hogy a Földtani Közlönynek beküldend sorokban igazítsa azokat maga
helyre. Pobozsny úr elttem annak a sejtésének adott kifejezést, hogy
kéziratán — éppen e kérdéses helyeken — aFöldtaniSzemle szer-

kesztsége eszközölt javításokat. A helyreigazítást megígérte, de azóta hó-

napok teltek el, Pobozsny úr hallgat és így kénytelen vagyok magam
ebben az ügyben felszólalni.

Nem kívánok Pobozsny lir értekezésével — mint tudományos mun-
kával — foglalkozni, erre elssorban az az egyetemi hatóság volt hivatva,

ahol azt, mint doktori értekezést, benyújtotta. Csak leszögezem, hogy
Pobozsny úr a Földtani Szem lében 1927-ben közölt németnyelv
értekezésemrl nem vett tudomást.

Túlzott részletességgel és több helyen, ismételten foglalkozik a gánti

bauxittelepek felfedezésének és bányászati megnyitásának történetével.

Elssorban értekezésének eme részei azok, amelyek miatt felszólalni

kénytelen vagyok.
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Szerény ember létemre sem szóban, sem írásban soha nem kérked-

tem azzal, hogy a gánti bauxittelepek felfedezésében valami érdemem
van. Az igazság e tekintetben a következ:

Az értekezés 216. oldalán foglalt azon kitétel, hogy „Balás Jen
bányamérnök és Telegdi Roth Károly dr. geológus a Taeger-íöI kijelölt

laterit-foltokat, mint bauxit-érceket zártkutatmányokkal lefoglalták" nem
felel meg a valóságnak. Soha zártkutatmányt nem foglaltam le (errl az

illetékes bányakapitányságokon bármikor meggyzdhetni), de nem is

foglalhattam, mert hisz akkor ellenem, mint akkoriban állami geológus

ellen, felettes hatóságom fegyelmi vizsgálatot indított volna. Szerz eme
kitételéért ellene tulajdonképpen rágalmazás! pert kellene indítanom.

A gánti bauxitterületet els ízben — mint az Anyagkutató Társaság
szakértje — akkor látogattam meg, mikor Balás Jen a TAEGER-féle
terra rossa és laterit-foltokon fektetett zártkutatmányait a fent megneve-
zett társaságnak megvételre ajánlotta fel. Ez alkalommal én hoztam a

területrl elsnek olyan bauxitmintákat, melyek között — a m. kir. Föld-

tani Intézet laboratóriumában készült elemzések tanúsága szerint — alu-

míniumgyártásra alkalmas, jó minségek is voltak. Ezeket az elemzéseket

a Földtani Szemlében megjelent — említett — értekezésemben már
1922-ben közöltem is. Az Anyagkutató Társaság javaslatomra 100.000

koronáért megvásárolta BALÁs-tóI a jogosítványok értékének 51°/'o-át és

e pillanattól a további kutatásokat teljesen a kezébe vette. Az én tanácsomra
és irányításom mellett készült a Bagolyhegy kutatótárója, mely a jó

anyag nagyobb tömegét nyitotta meg (e táró szelvényét Pobozsny úr fel-

sorolja, de megemlíteni elmulasztja, hogy annak pontos szelvényrajzát

németnyelv értekezésemben én már közöltem) és az én részletesen ki-

dolgozott tanulmányom alapján és közbejöttömmel történt a területnek a

jelenlegi érdekeltség által történt átvétele.

Ha egy tudományos értekezés históriai dolgokkal oly részletesen

foglalkozik, mint Pobozsny úré, annak a történeti hséghez szigorúan

ragaszkodnia kell. Én fenti állításaimat az Anyagkutató Társaság iratai-

val pontról-pontra bizonyíthatom.

Ha még a múlt század geológusainak is elévülhetetlen érdemeik

vannak a gánti bauxittelepek felfedezésében (Pobozsny 216.1.), holott k
csodálatosképpen észre sem vették a „fornai medencében" a felszínen

lépten-nyomon hever, sajátságos bauxittörmeléket (legalább is írásaik-

ban nem említik), ha Taeger érdemeit három helyen is ki kellett a szerz-
nek emelnie, amiért a képzdményt térképezte, akkor annyit én is elvár-

hattam volna tle, hogyazén szereplésemmel se foglalkozzék oly szkszavúan
és — úgy érzem, tendenciózusan — hamis beállításban.

Ezek után a szerz és a folyóiratszerkesztség jóhiszemségének
valamint annak a körülménynek a megbírálását, hogy a szerz munkája
az enyémhez képest mennyivel vitte elbbre a dunántúli bauxittelepek

tudományos megismerését, azokra bízom, akik ezek után úgy Pobozsny
úr értekezését, mint az én dolgozataimat talán el fogják olvasni.

Debrecen, 1930 április hó 15-én.

telegdi Roth Károly dr.

egyetemi ny. rk. tanár.


