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ÜJ KÖZETELüFORDULÁSGK A GELLÉRTHEGYEN ÉS ÚJ
SZERKEZETI FORMÁK A BUDAI HEGYEKBEN.

Irta: Pávai Vájná Ferenc dr.
#

NEUE GESTEINSVÖRKÖMMÉN AM GELLERT-BERG UND
NEUE TEKTONISCHE FORMEN IM BUDAER GEBIRGE.

Von F. v. Pávai Vájná'.

,
A Magyarhoni Földtani Társulat 1926. november és 1927. már-

cius havi szkülésén tartott eladásombán (Magyarország hegysé-

geinek szerkezeti vázlata) különösen a Pécsi hegység déli és északi

(Szászvár) teremén, a Balatonfelvidék Litéri-törés néven bevezetett

tektonikai vonala mentén és a borsodi Blikkben, meg a Bihar- és

Béli-hegységben mutatkozó reátolódásck alapján mutattam reá

arra, hogy a Magyar-Horvát terciér-pleisztocén medencében és

annak a peremén lev hegységeinkben valóságos áttolódások van-

nak s így azok nem tekinthetk egyszer táblás területek rögökre

szabdalt hegyeinek. 1 A szászvári elmozdulások koráról megállapít-

ható, hogy ott a szenes liászrétegek az alsó mediterrán üledékekre

tolódtak reá, s a pécsi kadettiskola melletti mezozoós képzdmények
pedig a pannoniai emelet homokrétegeire mozogtak reá, tehát a

régebbi felfogással szemben kimutatható, hogy a Magyar-Horvát
medencében megismert fiatal tektonikus reds elmozdulásokkal egy-

idben és kapcsolatosan a sziget- és peremhegységeink is egészen

fiatalkorú kimozdulásokat rögzítenek, st azok valóságos reátolódás-

számba jönnek, ami a tektonikus mozgások viszonylagosságából

önként következik is.
1 Hangsúlyoznom kell. hogy ezt az, elgondolá-

somat a bányászati és közvetlenül szerzett adatokon kívül különösen

az id. Lóczy L a j o s-féle Balatonfelvidéki geológiai térkép tüze-

tes tanulmányozása érlelte meg bennem és sokban kaptam annak

idején — a gondolatok kicserélése alkalmával — ilyesmiben támo-

gatást az idközben elhalt B ö c k h Húg ó h. államtitkár úrtól.

Már akkor utaltam reá, hogy hegységeinkben a fiatal elmozdulások

gondolata nem új, hiszen a román geológusok a Kárpátok küls
övében régen írtak már „post pliocén“ mozgásokról.

Említett tanulmányomban a Budai hegyeket is mint a pászfá-

sán szedimentálódó alpes-kárpáti bels harmadik geoszinklinális

egyik részét tárgyalom, s mint ilyent hoztam összefüggésbe a dél-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1931. évi április 8-i

szkülésén.
1 Pávai Vájná Ferenc div. Magyarország hegységeinek

szerkezeti vázlata. (Földtani Közlöny. 1930.)
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nyugatra és északkeletre szomszédos hegyeinkkel, melyeket termé-
szetszeren már eredetileg is gyrdéses elmozdulásokat mutató
képzdményekként iparkodtam bemutatni. A közvetlen Buda körüli

hegyekben már akkor is gyjtöttem a gyrdésekre vonatkozó ada-
tokat, s térképeimen természetszeren ilyen irányban részletesebb

adataim vannak, mint amilyenekre annakidején boldogult Scha-
i'arzik Ferenc, 2 illetleg Fér e nézi Is t vár 3 utalnak. Ezt
csak azért hangsúlyozom, hogy nem csak én láttam és látok az
általánosan táblás, rögökre szakadt hegységnek tartott Budai
hegyekben gyrdéses tektonikát. Bízom benne, hogy most bemuta-
tandó adataim még a reátclódásos reds mozgások dokumentálására
is alkalmasak lesznek.

Fig. 1. ábra. Szaruköves szenes pala a Gellérthegy Dunafelli oldalán.

Hornsteinführender Kohlenschiefer an dér Donauseite des Gellért-

Berges.

A Gellérthegyi Sziklatemplom Bizottság vezetségének kíván-

ságára a m. kir. Földtani Intézet igazgatója utasított, hogy az 1930.

év telén ott lefolytatott munkálatokat naponta kísérjem figyelem-

mel. Mivel közben sokszor egy-két óra szabadidm is volt, azt arra

fordítottam, hogy közelebbrl is megvizsgáljam a Sziklatemplom

környékét. Els említésreméltó megfigyelésem az volt, hogy a

Sziklatemplomot is magábafoglaló fels-eoeénkorú breccíás homok-

2 S c h a f a r z i k Ferenc : A Szent Gellérthegy geológiai múltja
és jelene. (Terin. Tud. Közi., 1926.)

3 Ferenczi István: Adatok a Buda-Kovácsi hegység geoló-

giájához. (Földtani Közlöny. 1925.)
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k fekü jében lev vastag, szintén sokszor szaruköves dolomit bieccia,

különösen a Dunával parallel törések mentén és fekü részében any-

nyira el van bontva a hforrások behatása által, hogy! az felülete-

sebb megtekintésre szaruköves, meszes homokknek látszik s az

ember azt hinné, hogy a dolomit-breccia csak a Gellérthegy lábához

támaszkodó, jóval fiatalabb képzdmény. Tudjuk, hogy régen Duna-

terrász maradványának is nézték. Gondosabb megtekintés meggyz
arról, liogy ez a dolomit-breccia tovább is folytatódik a fels-eocén

szaruköves, meszes homokk alatt, csak az ENy—DK i irányú itteni

Duna vonalával parallel töréseken felszálló hévvizek bontották el

alaposan és így látszatra egynembbé és egyenletesebbé tették.

Tehát ez a dolomit-breccia kétségtelenül a fels-eocén szaruk
brecciás homokk feküje — s megfigyeléseim szerint — nemcsak
a fels-eocén tenger abraziós párkányára szorítkozik — bár kétség-

telenül ott a legvastagabb — hanem megvan a brecciás homokk
meredeken a Gellérthegy dolomitjához támaszkodó része alatt is,

bár ott inkább dörzs-breccia jelleg.

Ennek a konglomerátumnak a kormegállapitása kövületek

liíjján nem is olyan egyszer, mint gondolnánk, éspedig azért nem.
mert a fekjében, a Sziklatemplom alatt kezdd alsópark kerítés

fels vege elölt egy más kifejldésig márgásabb, st szénpalás szaru

köves (tolom it-brecciát latálfám, mint dolomitra települ legmélyebb

fitalabb üledéket. (1. ábra ) Ez pedig annak a jele, hogy ez a mélyen
kicsorbított dolomitpadka már a fels-eocén szaruköves homokk és

bieccia kiképzdése eltt megvolt, st annyira megvolt, hogy rajta

nyilván a fels-eocént megelz mélyebb eocén emeletek alatt kikép
zdött szenes formációk valamelyikének idejében szintén mocsaras,

humózus lerakódás képzdhetett. Vagyis a Gellérthegy dolomit
jának ezt a DK i csorbáját nem a fels-eocén abraziója mosta ki,

hiszen akkor nem telepedhetne a dolomitra a konglomerátum eltt
kiképzdött, kétségtelenül idsebb szénpalás breccia!

Óbudán még két helyen ismerjük szénpalás képzdmény fel

törését. Az egyik az óbudai cementgyárban van, szintén közvetlenül
az összetöredezett dolomitra települve, s a másik, a szépvölgyi, a

Budai ügyekben legidsebb triásztag, a szaruköves rnibli-mészk
kaotikusán gyrt feltörése, feltoiódási vonala mentén, mintegy arra
reákenve. Az elbbire, úgylehet, én hívtam fel a Földtani Társulat
egy, a múlt években odavezetett kirándulásakor — elbbi megfigye-
léseim alapján — a figyelmet, az utóbbit Böckh Hugó mutatta
meg nekem is még az 1920-as évek elején.

A gellérthegyi elfordulás és a cementgyári is numullinás
üledék alatt a dolomiton van rajta, s így megközelítleg a fels
eocént megelz,mélyebbeocén szenes formációk valamelyikével
hozható bérviszonyba. Ezt azért hangsúlyozom, mert a késbb tár-

gyalandó tektonikus mozgások idejére ennek alapján is kell majd
következtetnünk.

Bár magában is érdekes, hogy a fváros belterületén, a
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Gellérthegy sidk óta feltárt, Duna felli, tehát szemeltt lev
oldalán is lehetett még egy, az irodalomban nem említett kzetel-
fordulást találnom, ennél sokkal nagyobb jelentség a vékonyan
pados dolomit- és mészkrétegeknek az a kaotikusán gyrt részlete,

amely a Gellérthegy legdélibb, tehát a Sziklatemplom alatti részén

áll elttünk. A fváros közvetlen környékére vonatkozó geológiai

adatokat felölel Schafárzik-Vendl Geológiai kirándulások leírá-

sában a fenti szerzk azt írják, hogy „aránylag még legjobban

látható a dolomit rétegzdése a sziklás oldal legdélibb konglomerá-

tum-padokkal fedett, elkeskenyed végén, a villamos vasút meg-

állója szomszédságában'
1 — - tehát ott, ahol a mellékelt fényképen

Fin. 2. ábra. A gellérthegyi sziklatemplom alatti raibli mészköves át-

tolt' pikkely. Die iiberschobene Raiblerkalk-Schuppe arn Gél lért- Berg,

unterhalb dér Felsenkapelle.

is jól látható kaotikus gyrdés maradványát találjuk. (2. ábra.)

Ennek a rövid leírását a következkben adhatom: a Gellért-

hegyet keletrl övez kertszegély kkerítésének déli végén, közvet

lenül a kkerítés magasságában, elég éles, mintegy 8° alatt a Duna

felé lejt vonal metszi el a jól és aránylag vékonyan pados dolo-

mitos mészk rétegeit, amelyek eleinte kb. ENy-felé dlnek 40—50"

alatt, fokozatosan ellaposodva, s ezután megközelítleg 15 h felé 60"

alatt meredeken ellenkez irányban, majd a magasabban lev es

félig befalazott üregben egy kis éles redt s annak mintegy a fed-

jében egy szk, ei nyesett szinklinálist latunk, amelyhez a befalazott

részben újabb összepréselt rétegformák csatlakoznak. Alul, amint
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említetten), éles vonallal ezt a gyrt kzetsávot egy rétegzettnek

egyáltalán nem mondható dolomitszer kzet metszi, tehát jól lat

szik, hogy arra reá van tolódva s az érintkezésnél míg kevés dörzs

breccia is megfigyelhet, addig az alig 1 m vastag gyrt és elmosott

szelvényre közvetlen a felseocén szaruköves breoeiás homokk
települ. Maga a kaotikusán gyrt kzetpikkely és fekje is termé-

szetszeren magában apróin zúzott és megint cementezett, amely
összezúzódás az erteljes hegymozgás következménye és egyik

bizonyítéka.

Kérésemre a Földtani Intézet ehemiai laboratóriumában
Finály István és Szelén yi Tibor urak meghatározták a

Gellérthegy néhány kzetének Mg tartalmát, s amíg a Rudasfürd
feletti fdolomitban s az erteljesen gyrt rész fekjében is dolo-

mitnak megfelelen sok Mg-t találtak, a gyrt íész kzetében a Mg
csak nyomokban volt kimutatható; míg viszont az attól keletebbre

fekv rétegek dolomitnak bizonyultak. Ez megfelel Se li r éter
Zoltán fgeológus r megfigyelésének, mely szerint 1906-ban,

amikor a Gellérthegy alját rendezték és ott a mai Barlangtemplom
északi szája alatt lépcsket építettek, egy ersen összezúzott szerke-

zet mészkövet tártak fel, amelynek egy kézipéldánya a Földtani

Intézet gyjteményében ki is van állítva, „raibli mészk" névvel.

Ebben Finály István úr szintén csak nyomokban talált Mg-t.

Éppen úgy, mint Szel én yi Tibor úr is aránylag kevés Mg-t

mutatott ki az említett lépcs mellett ina látható kzetekbl. Tehát

a Gellérthegy déli végének a Sziklatemplom alatti alsó, gyrt szikla

részérl az eddigi ismeretek alapján kimondhatjuk, hogy az nem
dolomit, hanem tektonikusán ersen összetört, fdolomitnál idsebb
raibli mészk, amely fel és reátolódott a dolomit szintén össze-

zúzott és hforrásoktól átjárt, egészen rosszul rétegzett részére. Ezt

a pikkelyt azonban egy még felseocén eltti abrázió pár méter
vastag rész kivételével elmosta úgy, hogy ma csak a képen látható

kis része maradt meg. Ezt a kétségtelenül Budapest egyik legérde-

kesebb geológiai jelenségét a múlt évben az a veszély fenyegette,

hogy elfalazzák. Ezt a tektonikusán összezúzott, meszes pikkelyt
ugyanis a régebb magasabb nívón feltör hforrások kilúgozták s

késbb a Duna elmosása és a légbeliek hatására benne üregesed és
képzdött. A Sziklatemplomnak els építkezésekül egyesek annak
alátámasztását látták szüskégesnek ebben a mélyebb fekvés eresz
ben, s így annak kétségtelenül igen tanulságos gyrdöttség déli

felét kfalazással betömték. Szerencse, hogy másik fele ettl az elta

kávástól megmenekült, s így ezt a gyönyör tektonikai példát az
abrázió után az emberi fölös elvigyázatosság sem tudta a felfedezés

alól kivonni. Az bizonyos, hogy e falazáskor is alkalom adódott
arra, hogy tektonikája felismertessék.

A harmadik dolog, amivel foglalkoznom kell ebbl az alkalom
ból, magának a Gellérthegy fdolomitjának a tektonikai helyzete.

Ismeretes, hogy Sch a farzik Ferenc -felismerte, hogy a
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Gellérthegy egy dolomitredönek az északi szárnya. A Gellérthegy

dolomitjának rétegzdését azonban sokan litoklázisoknak minsítve,

kétségbevonják. Ezt a kényelmes felfogást eddig sem osztottam. Fel

kell hívnom a figyelmet arra a helyre a Gellérthegy aljában, ahol

a második park kerítése délfelé végzdik; ott ugyanis a kerítés

vége egy olyan sziklarészhez támaszkodik, amelyen a vékonyan és

vastagabban pados dolomit rétegzettsége minden kétségen felül jól

látható (3. ábra), csupán csak az a feltn, hogy ez a rétegzés nem
északi, hanem enyhén északkeleti (kb. 2 h irányba 18—20° alatt),

A felette délre, közvetlen a breccia alatt lev sziklán azonban
ugyanez a dolomitféleség még jobban kelet felé hajlik (kb 4 h irá-

nyába 40—50 3
alatt) s északra, egy másik sziklarészben meg észak

nyugati dlés dolomit réteget látunk (kb. 21 - 22 h irányába 2Y
alatt). Vagyis a rosszul rétegzett fdolomit fekjében egy pados
dolomit ferdén elmetszett red-masja áll elttünk. Tehát nemcsak
a régen emlegetett gellérthegyi red keleti szárnya látszik, hanem
a rednek a magja is megfigyelhet. Ez pedig egy délkelet felé

bukó, feltolódott í ed-boltozat képét mutatja ,ami összhangban van

az elbbiekben fekben ismertetett, sztratigrá fiailag is mélyebb
jelleg mészköves áttolódott pikellyel.

Az elmondottak alapján a Gellérthegy dumaparti oldalának

szerkezeti leírását a következkben adhatom meg.
A Sziklatemplom bejárata alatt egy nagyjából déli irá-

nyú fiatal vetdés a felseocén és meszes pikkely maradványt
levetette, úgyhogy a felseocén szaruköves homokk teknszereu
mélyebb szinten fekszik elttünk, amelyet a Sziklatemplom eltti

sziklafalban jól láthatunk. Ez a vet a befalazott üreg déli végénél

halad ferdén felfelé. Ahol ennek mentén a hforrások feltörve bele-

ütköztek a felseocén homokkbe lefelé tekint belül felül zárt

üregeket vájtak ki. A vettl északkeletre a befalazott rész alatt

rézst felfelé, a kert kerítés falmagassága irányában lev pikkely-
vonaltól lefelé dolomit települ, s erre tolódott ferdén felfelé — az él-

ném falazott üreg magasságának megfelel vastagságban — a mész-
köves pikkely maradványa, amely észak felé az els bekerített park-

részlet lépcsi alatt húzódik el, amint azt 1932 nyarán a Pálos-

rendház alapozásakor is láttam. Ennek a fedjében — tehát már
az abráziós letárolás után — képzdött ki a felseocén szaruk,
brecciás homokk és annak dolomit brecciás konglomerátuma alatt,

a szénpalás szaru köves dolomitbreccia, mint valamelyik mélyebb
eocénszéntelep sziét képviselje. Innen felfelé az els park fels
végénél a felseoeén szaruköves homokk majdnem az úttest szín-

vonaláig hajlik le, s teknszereu megint felhajolva, megszakítás

nélkül tart meredeken fel a Citadella magasságáig.

A két parkrész közötti bekerítetten rész fels végén látjuk a

járda felett a második feltolódott dolomitred jól rétegzett magjá-

nak keleti szárnyát ,s valamivel magasabban a nyugati szárnyát,

míg a Rudasfürd felé és fel a Citadelláig a fdolomit vastagon

pados, nagyjából északnyugat felé dl vetdésekkel átjárt rétegei
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következnek. (3. ábra.) A Gellértszobor feljárójának élfalazott részén,

amint S eh a far zik Ferenc után tudjuk, egy tangeuciális törés

mentén a budai márga szinklinálisa támaszkodik hozzá a feltolódott

gellérthegyi fdolomitrcdhöz. A kurtákhoz hasonló megfigyel
sókról számolt be Földvári Aladár a Sashegy északkeleti olda-

láról.4

Ezek alapján a Gellérthegyet egjj északnyug itról délkeléi felé

elmozdult fdolomit rednek tekinti! fjük, amelynek fakiijében ,
az

els dolomit tagra, a Sziklalemplom alatti déli hegycsiirskön még
egy közben só', kaotikuson gyrt raibli mészköves pikkely tolódott reá.

Fig. 3 ábra. A gellérthegyi fdolomitred magjának rétegei. — Die
Schiehten im Kern dér Hauptdolomitfalte am Gellért-Berg.

Ami ezeknek a mozgásoknak a korát illeti, a Sziklatemplom
alatti áttolódás az eladottak alapján eocén eltti kell legyen,

hiszen a mélyebb eocén szénpalás képzdmény már a letarolt hátára
telepszik, tehát itt valamilyen eocén eltti erteljes hegymozgás

4 Földvári Aladár: j feltárások a Sashegy északkeleti
oldalán. (Földtani Közlöny, LXIII. kötet, p. 221—223.)
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analógiáját kell keresnünk. A fdolomitred kialakulása szintén az

eocénnél fiatalabb kell legyen, de viszont a felseocén szaruk-
breeciás homokk és orbitoidás mészknek a Gellérthegy déli

oldalán való meredek felállítotts.ága egy késbbi, eredeti település-

bl való kimozdításának a bizonyítéka, amely megnyilatkozik a

Gellértszobor táján S c h a f a r z i któl említett budai márga szin-

klinálisos felhajlításában is. Hogy ezeket a fiatalabb fel- és áttoló-

kig. 4. ábra. A szépvölgyi raibli mészk pikkelyes feltolódásának képe.

1. ersen gyrt és összetöredezett szaruköves mészk. 2. dörzsbreccia

mélyebb eocén szenespala darabokkal. 8. nummulinás eocén mészk.
4. bryozoumos felseocén márgák. —

- Die schuppenförmige Überschie-

bung des Paibler Kalkes im Szépvölgy. 1. stark gefalteter und zer-

trümmerter hornisteinfiibrender Kaik. 2. Reibungsbreccie mit Stiicken

des Kohlé n scliiefers aus dem tieferen Eozan. 3. eozáner Nmnmulinen-
kalk. 4. bryozoenführende, obereozáne Mergel.
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dásos mozgásokat megértsük, a szépvölgyi raibli mészk kibukka

nását kell segítségül hívnunk.

A szépvölgyi raiblimészk feltolódása a Pálvölgyi cseppk
barlangon felül lev eocén mészk fels kbányája fels végén van

a patak medrében és annak baloldali martjában. Helyzetét a mellé-

kelt 4. kép mutatja. Délnyugati szomszédságában a Pálvölgyi és

Látóhegyi, meg Jordán-barlangokat magába záró bryozoumos és

nnmmnlinás mészk lapos védjét találjak, ezt a redt a Mátyás-

begy nyugati oldalán átböki a raibli mészk és szaruköves dolomit

redmag, amely ebbl az erteljes mozgásból kifolyólag megint
csak kaotikusán össze van gyrve és darabokra törve, amint azt

megelz szerzk is említik. A triász redmag hullámos vonalú, 13 h

leié dl feltolódási sík mentén került feltárásba. Ezen a tektonikai

vonalon egy szénpalás márga dörzsbrecciáját találjuk összetört

szarukvel. A szénpala nyilván valamelyik mélyebb eocén szén-

formáció tagjának felel meg, s onnan ragadta magával az alatta

lev triász redmag s hozta fel a bryozoumos legfels eocén-tag
magasságába. Tehát a feltolódás megfelel legalább is a széntelepek

feletti eocén lerakódások vastagságának. Az áttolódás mérvének
nagyságára a rendelkezésre álló feltárások nem adnak feleletet. Az
elmozdulás idejére az a körülmény mutat reá, hogy amíg a tekto-

nikai vonal a nummulinás mészkövet áttöri, a budai márgák fia-

talabb rétegei azt letakarják. Tehát az a felseocéh nummulinás
és orbitoidás mészkövek letelepedése után és a budai márgák
letelepedése elején játszódott le.

Nem tartom lehetetlennek, hogy a Mátyáshegy északi tet-
részén a raibli mészk fediében következ szaruköves dolomit
mint önálló pikkely, még késbb is tovább tolódott, a Gellérthegynél
és cementgyári fdolomit elfordulásnál magasabb térszínre. Ez a

kérdés azonban további részletvizsgálatokat igényel.

Egyelre addig, amíg a tektonikát illetleg a Budai-hegyeket

és a többi mezozoós hegységeinket revízió alá verniük, úgy látom,

hogy a Budai-begyek mezozoikuma éppen úgy, mint azt a Pécsi

hegységben vagy a Balaton-fel vidéken látjuk, már a kiképzdése
alatt lapos brachyantiklináUsos védkbe gyíírdött. Ezek a redzé
sek már a felstriász vége felé erteljes kién el kedést mutatnak fel

az említett két hegységben is úgy, hogy a jóra és kréta szedimen-

táció már ott is csak a nagy redk közti teknkre szorítkozik, míg
a Budai-hegyek az üledékképzdés alól egészen kiemelkednek. Ez a

kiemelkedés a jóra és kréta idszakban olyan nagyarányú volt,

hogy mint azt a Sziklatemplom alatti Gél lért hegy-részen mutattam
be, a fdolomitra reátolódott a raibli-mészknek és az azt fed,
vékonyan padozott, meszesebb dolomitnak a szembetnen gyrt, s

brecciásra apróra tört pikkelye. Ez a pikkely azonban még a fels-

eocén alatti, mélyebb eocén szenes formációk kiképzdése eltt, alig

4—5 m vastagság kivételével elmosást szenvedett. Ennek a mész

köves pikkelynek a kialakulása és mozgása egyelre a mezozoikum
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'régére tehet az úgynevezett larámiai, vagy ennél valamivel id-
sei )1 > hegyképzdés idejére.

Ezeket a nagyobb arányú kiemelkedéseket az ótereiér elején

Budapest környékén is nagyarányú beszakadások követték. Tudjuk,
hogy ilyen helyeken képzdtek ki az idsebb eocén széntelepeink,

amelyeket fokozatosan transzgredált a fiatalabb eocén sós tengere

és jellemz nummulinás szedimentumaival takarta be a triász hegy-
ség további egyes részleteit is.

A felseocén végén a régebbi reds, pikkelyes szerkezet mozgá-
sai megint megelevenedtek, s a Gellérthegy fdolomitjának reds
pikkelye tovább tolódik fel s letarolt orra eltt meredeken fel-

tor kiszólja a szaruköves breccia felseocén homokkövet a Gellért-

hegy déli oldalán és meredek szinklinálisban ragadja magával. A
budai márga letelepülése alatt ez a tektonikus mozgás is megsznik,
amit az bizonyít, hogy a budai márga már helyenkint máig leta-

karja a dolomitredt, pl. a Nagy- és Kis-Gellérthegy közötti részen.

Ugyanilyen keni mozgást képvisel a szépvölgyi raibli-mészk
gyrt pikkelyeinek feltörése a Mátyáshegy nyugati oldalán, amely
jól láthatóan áttöri a nummulinás mészk rétegeit, de még
elfedik a budai márga fiatalabb tagjai. Hasonló korú dolo-

mitfeltörést mutat az óbudai cementgyár feltárása is, ahol az

északi oldalon a fdolomit mintegy a hátárakenve hozza fel a.

mélybl a nummulinás mészknél idsebb szenes pala dürzsbieecn

szer foszlányait. Itt úgy látszik, hogy még a nummulinás mészk
sincsen egészen áttörve. Valószínnek tartom, hogy a Mátyáshegy-
tl északra, a Hármashatárhegy—Csúcshegy irányában még vala-

mivel fiatalabb pikkelyes elmozdulásokat is sikerül kimutatnunk.

Ezeket a mozgásokat azután a kiscelli agyag elnyomulása
követte, s ennek letelepedése vége felé végérvényesen visszasüllyed

a Budai hegységnek a mai Duna vonalától keletre es rész és

így teret engedett a vastag neogén üledékek leülepedésének, ame-

lyek már hozzátámaszkodnak a mai felszínen lev Budai-hegyek-

hez, tektonikájukat azonban preformálja lesüllyedi alapjuk vázolt

hegyszerkezete.

A Budai-hegység eocén végi pireneusi hegyképzdés pikkelye-

elmozdulása természetesen megmozgatták a már leülepedett eocén

üledékeket, s azokat aránylag laposabb redkbe gyrték, st ez

még jól meglátszik a budai márgán is mindenfelé, a Sashegy és

Mátyáshegy közötti változatos felépítés hegységrészeken, ahol a

f- és mellékredzéseknek már eddig is egész sorát sikerült kinyo-

moznom. Természetesen ezek a mozgások tangenciális és radiális

törésekkel is behálózták említett kzeteinket, ezek azonban szembe-

ötl voltak ellenére sem tudták elfedni az eredeti gyrdések , pikke-

lyes tektonika alapvonásait, s azok a bemutatott példák után —
bízom benne — még nagyobb számban fognak ismeretessé válni az

ez irányú részletvizsgálatoknál.

Még csupán arra kívánok reámutatni — és ezt különösen a
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gyakorlati .szempontok szem eltt tartása miatt teszem — hogy ha
az elmondottak szerint a Budai-hegyek reds, pikkelyes alapvoná
súak s ezek a redzések a keleti oldalon a mélybe süllyedtek, ott

logikusan feltételezheten, a rögökre szakadáson kívül redzöttsé

giikkel a felettük szedinientálédó neogén üledékek rerlzétét pre-

formálták meg, s ezek a — hogy úgy mondjam — szedimentálódási

redk a késbb neogén medence felé vándorló orogenezis hatása

alatt ma is tovább gyúródnék, alapját kell képezzék a pesti oldalon

meginduló szénhidrogén- és hév vízkutatásoknak, amint már is bébi

zonyosodott, hogy a Zsigmondy V i 1 in o s-féle, Margitsziget fels
végén lev kút, az óbudai cementgyárnál lev dolomitpikkely csapá-

sában találta meg a hévvízvezeí budai márgát Ili) méter mélyem
s ettl délre, a sziget közepén 220 méteres medd fúrás is még
csak kiscelli agyagban ért véget. Viszont — amint az 1930. évben
mélyesztett 30.—35 méteres fúrások, összhangzásban a 3-5 méterig
ásott kéziaknáimmal, megállapították — Z s i g m o n d y V i 1 m o s

szerencsésen telepítette a városligeti mélyfúrást a Gellérthegy reds
pikkelyeinek leszakadt része felett kialakult pleisztoeén-neogén

redinek egyikébe. Ezt tudva, elrelátható volt hogy mindkét
helyen sikerült megtalálni a Józsefhegy és Gellérthegy hévforrá-

sainak folytatását; de viszont néhány, a margitszigeti kútnál
mélyebb fúrás másfelé, a pesti oldalon még kiöml vizet sem
kapott utána, nemhogy hévforrást fakasztott volna. (Amint az a

tektonikai viszonyok figyelembevételével nekünk a Rudasfürdnél
1932-ben háromszor is sikerült.)

Tehát ezen az utón kell haladnunk a fváros környéki szén-

hidrogén és hévviz kutatásoknál, mert ez a geológiai alap vezetett
a távolabbi Alföldön is a hajdúszoboszlói, karcagi és debreceni ér-

tékes íöldgázas hévvizek feltárására.

\ eriasser beweist das Vorhandensein dér Kohleuschiefer des
t ieferen Eczrins und des Raibler Triaskalkes am Gellért-Berg in
Budapest. Letzterer wurde in den südlichsten Feisen des Gellért
Berges in dér Gestalt eii:er voreozánen Schuppe auf den Haupt-
dolomit ii berschoben. fi bér diese Schuppe des Raibler Kalkes wurde
nach dem oberen Eozán eine neuere, aus Hauptdolomit beste-
hende Falté gestaut. Eine weitere Schuppe des Raibler
Kalkes durchbricht im Szépvölgy die eozánen Sedimente, wobei
die Linie dér t bersohiebung nur durcli jiingere Schicliten, nament-
lieli durcli den Budaer- (Ofner-) Mergel verdeckt ist. Bei dér
Óbudaer (Altofner) Zementfabrik ist eine ahnliche Schuppe des
Dolomits anzutreffen.



A PESTSZENTERZSBBETI (GUBACSI-HÍD MELLETTI)
MÉLTFÚRÁS SZTEATIGRÁFIA I VISZONYAI.

Irta: Schmidt Eligius R. dr*

DIE STKATKIRAPH ISCHEN ETZ. VERHÁLTNISSE DÉR
SA LZ1 1 ALTIGEN TIEFBOH R UNG VON PESTSZENTERZSÉBET

BEI BUDAPEST.
Von E. R. Schmidt**

Csatlakozva tavalyi, Csepel sziget É-i részének geológiai viszo-

nyait ismertet eladásomhoz, ez alkalommal a pestszenterzsébeti

mélyfúrás sztratigráfiai viszonyait fogom ismertetni, függelékként
pedig egy pár más, fontos adatát közlöm.

A legnagyobb gonddal végrehajtott iszapolási cs fannisztikai

feldolgozás eredményeként — melyeket kérésemre Dr. Kulcsár
Kálmán ill. Dr. Seb rét er Zoltán urak ismételten végrehaj-

tani szívesek voltak — elzetes beszámolómban már vázlatosan

ismertetett krrhecsztás helyisnek bizonyult, s. e szerint:

0.00 —• 3.45 m-ig a liolocén,

3.45 — 40 50 „ a szarmata,
40.50 — 177.80 „ a középs és alsó miocén, s

177.80 — (330.70) „ az olig'océn

emelet üledékei vesznek neszt a rétegsor felépítésében.

Az egyes emeletek petrográíiai és fannisztikai jellemzése a

következkben adható:
a holocén homokos kavics- és iszapos homokból áll, Unió

pictorum L., és Valvata sp. maradványokkal,
a szarmata fels része mészkbl áll, sok Cerithium sp. és

Cardium sp-el, alsó részét meszes, kavicsos hon ok bon okk és agyag-

rétegek építik fel. melyek Nonicnina sp.-t, Miliatina sp.-t, Eolgsto-

mella aculeata d'O r b.-t és Polystomella erispa L. t tartalmaznak,

a mediterrán homokos rétegsorozatát agyagos homok, homok,
homokk, többé-kevésbbé vastag kavics és alárendelten homokos
agyagpadok alkotják. Szegényes faunája alábbiakból áll: Ostrea sp.,

Eceten sp., haltorokfog, kagylókéjtöredék, mely valószínleg az

Amusiopecten cfr. burdigalieusis Lám. -tol ered, Cardium sp., Eceten

pseudo cfr. pseudo Beudahti Dep. ct Rom. töredékei,

az öligócén t egy meszes, néha kissé homokos s helyenként lignit-

nyomos agyag rétegcsoport képviseli, melybe elvétve homok és

mészmárga-padkák is iktatódnak. A belle kikerült, elég változatos

mikrofonná közül a következ sorolható fel:

Rotalia, Soldanii d‘0 r b., Nodosaria cfr. Hörnesi Hant k.,

Spiropleeta carinata d‘0 r b., Uvigerina pygmaea d‘Orb., Truncatu-
tina Dutemplei d'O r b., Truncatulina compressa Hantk, Miliolina

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évi március 1-i

szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gescllschaft

am 1. Márz 1933.
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sp., Cristellaria ofr. arcuatostriala H ant k., Haplophragmium acuti-

dorsatum H a n t k., Cristellaria cír. inornata d‘() r 1>„ Cristellaria

sp., Nodosaria raphanistrwm L., Truncatulina cfr. Ungeriaiia

d‘0 r b., s azonkívül st,reá sp. héjtöredékek.

E rétegcsoport legnagyobb része a fels oligocénbe tartozik,

alsó része d r. Seb r éter Z. szerint esetleg már a középs oligo

cénbe. Ezt a kérdést azonban a foraminiferák alapján ezidszerint

eldönteni nem lehet.

E helyütt kell reámutatnom az irodalomba szivárgott ama
téves állításra, hogy a szarmata alsó határát nem lehet pontosan

megállapítani, s hogy ,a kb. 180 m-ig kényszerségbl használt kis

eelli agyaggal való öblögetés lehetetlenné tenné annak eldöntését,

vájjon tényleg oligocénuel állunk-e szemben a mélyfúrás alsó részé

hen barántolt s túlnyomóan meszes agyagból álló rétegsorozat

esetében 7

Ismételt vizsgálatok (iszapolás és faunameghatározás) azt

mutatták, hogy a kiseelli agyag faunája még a vele való öblögetés

mellett átfúrt homokos rétegek mintáit sem fertzték meg, annál

kevéshbé tételezhet ez fel az alsó agyagkomplexum esetében, amely
nél egyébként is az öblögetvíz felsrítésére nem kívülrl hozott

,

hanem a fúrás természetébl folyóan saját anyaga használtatott fel.

A fúrás alatt foganatosított rendszabályok, a fertzött anyagnak
faunisztikai feldolgozását különben is kizárták, mivel erre a óéira

csak balöblögetés n. ellett szedett, ú. n. ,.íúr<>magokat“ vettem, amo
lyek tiszta vízzel leöblíttettek, s azonfelül küls kérgükbl még
mintegy 2—3 mm le lett faragva. Ezen eljárásom eredményes voltát,

de egyúttal a szóban lév rétegsorozat kétségtelen oligoeéu voltál

misem igazolj \ jobban, mint az a körülmény, hogy az öblögetésre

használt anyag mikrofauná jának egyetlen alakja sem volt azonos

az átfúrt rétegekéivel.

A fentebb megadottakon kívül azonban a kétségtelenül, mint
mindenütt Budapest környékén a burdigalienbe, (ill. újabb szerzk
szerint a. helvetienbe) tartozó kavics helyzete, s az agyagos réteg

csoportban lév lignites nyomok is arra utalnak, hogy utóbbi az

oligocénbe sorolandó.

Helyesbítenem kell továbbá ama adatot is, amely szerint a

fúrás alatt valamely réteg „felszálló" vizet adott volna. „Felszálló

víz“ alatt a réteg nyomása folytán a felszínig ér esperemen túl

folyó vizet értünk. A pestszenterzsébeti fúrásnál azonban két ízben

is nem saját nyomásra, hanem a cs mögött lév sr víz nyomás-
többletének hatására szállott fel a csben lév s kanalazás révén

felritkított, tehát könnyebbé vált víz — a közleked edények tör-

vénye szerint.

A kút vízszintje 200 percliter teljesítmény mellett nem — 5.00.

m-re, hanem — 40.00 m-re szállott le.

Felmerült, és felmerülhet a fúrással kapcsolatban a „sótozés“

problémája is. Lássuk e kérdést számszer megvilágításban. A kút
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vizének: bsége, 40 ni-es depresszió mellett, 200 percliter; hfoka
kb. 16" C, fixmaradéka 13.68 g/l, NaCl-tartalma. 11.86 g/l. Egyszer
ség kedvéért 12 g/l konyhasóval számolva, a napi sómennyiség

12 X 200 X 60 X 24 3.456.000 g 3,456 kg/nap. 1 kg konyhasóhoz

szükséges: 1000/12 = 83.3 ^ 84 1 víz. 1 1 16" C'-os víznek teljes elpá-

rologtatási hje: 84 + 539.1 623.1 Cal, melybl elbbi meleg-

mennyiség a víz felforralásáhcz, utóbbi a 100" C'-os víz elpárolog-

tatósához szükséges. Tehát 84 1 víznek az elpárologtatóséhoz szk
séges összesen: 84X 623 52 332 Cal.

Ezen melegmennyiség szén- ill. pénzbeli egyenértéke: 6000

kalóriás tatai szenet és 80%-os hasznos effektussal bíró elgzösít

berendezést feltételezve;

I kg szénbl nyerhet hasznos melegmennyiség:
6000 X 0.8 4800 Cal és

1 kg konyhasó kifzéséhez szükségelt szénmennyiség:
r,2332

/4 «oo
= 11 kg szén.

II kg szén ára, 2.— pengs q-kén ti egységárat feltételezve: 0.22 P
Ezzel szemben a külföldrl vásárolt só mázsája tudtomn al

1.00 P ab bánya, szállítással együtt Budapesten 4.00 P, azaz kilo-

grammonként 0.04 P. Látjuk tehát, hogy sófzés esetén csupán a

szállítási költség nélküli tüzelanyag ára 5.5-szerese a mai beszer-

zési árnak. Ehhez hozzájönne még jelen esetben a víz emelési költ-

sége, a berendezések amortizációs költsége, a tisztítási költségek s

az üzemköltségek — a kiskereskedelmi árak szempontjából pedig

ezeken is felül a kezelési-, adminisztrációs-, szállítási költségek, s

még mindig nincsen beszámítva a kincstár haszonrészesedése s a

közbeiktatott kereskedelem haszna.

Mindezekbl nyilvánvaló, hogy a balneológiái szempontból két

ségteleniil jelents fúrás, annak ellenére, hogy csonka hazánknak
jelenleg legsósabb vizét szolgáltatja, sófzés szempontjából távol áll

a rentábi 1 itástol. Reméljük és hisszük azonban, hegy további szorgos

kutatás, valamint egy kis bányász-szerencse hozzá segít egy olyan
fúráshoz, amely — ha más alapon is — de sóönellátásunk szempont-

jából kedvezbb képet nyújt.
# # #

Veríasser gibt an Hand einer kurzgeíassten petrographischen
Übersicht und eines Fossilienregisters die im ungarisehen Text
ersichtliche stratigraphische Gliederung dér obgenannten Bohrung.
Ferner erbringt er den auf Schlámnmngs- und paláontologisehen
Ergebnissen, souie auf bohrtechnischen Erwagungen fussenden
Beweis, dass eine zwangshalber benutzte mikrofaunahaltige l)ick-

spiilung bei entspreehenden Vorsichtsmassregeln die Bohrproben
nicht verunreinigt, falls als solche nur durch verkehrte Spülung
gewonnene Bohrkerne genommen werden, die mán gleich mit rei-

nem Wasser abspiilt und sodann von dérén Kruste noch 2—3 mm
abschált. Zum Sehluss errechnet dér Verfasser jene Warmemenge,
beziehungsweise dérén Kohlén- und Geldáquivalente, welche zr
Gewinnung von 1 Kg Kochsalz durch N'erdunstung des salzhaltigen

Wassers gebraucht vürde.



A MEDVÉK TÖRZS ÉS FAJBÉLYEGEIRÖL.
ívta: Mottl Mária dv.*

ÜBER STAMM- UND ARTMERKMALE DÉR BÁRÉN.

Von Mária Mottl**

Szerz öt különböz jelenségre mutat rá: a tibiakifejldésre,

a tejfogazatra, a maradandó fogazatra, a medvebunda színezetére

és a medvék földrajzi elterjedésére. Bebizonyítja, hogy ezek nem
alkalmazkodások, hanem variációs jelenségek, különböz képességek
megnyilvánulásai. Ezek közül a tibi akialakulás, a tejfogazat és a

földrajzi elterjedés törzs- és fajbélyegek, generikus variációk, elbbi

kett küls behatásoktól mentes jelenség. A maradandó fogazat és

a bunda színezete specifikus variációk, csak faj-, és nem törzs-

bél.vegek, amelyeknek létrejöttéhez környezetváltozás, ill. új inger

fellépése és behatása szükséges.

# # #

In meiner friiheren Arbeit (Geol. Mitteil- d- Ung. Geol. Ges.

1933, II. 7—12.) stellte ioh fest, dass die Torsion dér Tibia des Höhlen-
báren keine Anpassungserscheinung, sondern ein Stammerkmal ist,

welches im Laufe dér orthogenetischen Entvvicklung durch Domi-
nieren dér entsprechenden Gene vererbt wurde. Zu Beginn meiner
odontologischen Ontersuchnngen stellte icli die Frage auf: Zeige

mir dein Gebiss und ich vili dir sagen, was du frissest und in diesem
Fali erwies sich meine Annahme, jedoch nur in Bezug auf das
Ersatzgebiss — als richtig. Ilier zeigte sich die Wiclitigkeit dér

Untersuchungen W. Leches iiber die phylogenetisclie Bedeutung
dér Milchzáhne des Raubtiergebisses. (Zool. Jahrb. Bd. 28. Abt. f.

Syst. 1909 und Bd. 38. 1915) Lee he stellt fest: 1. Die Milchzáhne
reprásentieren phylogenefisch eine áltere Phase als das Ersatz-

gebiss. 2. Das Milchgebiss entspricht oft eher dem Gebiss geologisch

álterer Formen als das Ersatzgebiss.

Bei dér Untersuchung des Höhlenbárengebisses gelangte ich

zu derseiben interessanten Resultat. Mit dem Milchgebiss des
U. spelaeus beseháftigen sich M. Sc.hlosser (Abhandl. d. math.-

physik. KI. d. kgl. Bayer. Akad. d. Wiss. Bd. 24. 1910). K. Elír en-
1> erg (Sitzungsanz. d. Akad. d. Wiss 1

. Wien, nnath.-axaturw. KJ.
1932 und Die Drachenhöhle bei Mixnitz, 1931), T. Kormos (Mit-

teil. aus d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Reichsanst. Bd. XXIII. 6. 1916).

H. Phole (Zool. Anz. H. 1. 1923) und H. G. Stehlin (Mém.
de la Soe. Pál. Suisse. Vol. LTI—Lili. 1933). Für uns sind die

Milchmolaren ( Dj* D-j. Dy ) wichtig, welche an Stelle dér Prae-

molaren erscheinen. Die beiden ersten entspreclien dér P, wáhrend

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi február
21-i szakülésén.

** Vorgetragen in dér Fachsitzung d. Ung. Geol. Gesellsehaft am
21. Feber 1934.
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Dyden My entsprechen. Phylogenetisch. ist dér D
4 am wichtigsten,

weil er dem eigentlichen nnteren Reiszahn entspricht und so aus
semer eifachen Gestaltung auf ein primitives Merkmal geschlos-

sen w.erden künn. D4 unterscheidet sicli von den M
4 durch seine

spitzen Höcker, einfaches Metaconid, lingual abgeschrágtes Talonid
und sein Entoconid. Dieser Milchmolar lmt in seinem Aufbau ein

Urstadium bewahrt und iihnelt am meisten U. marilinms und U.

labiatus, anderseits dem fossilen U. tíückhi und U. ruscbwnsis. Sein

Talonid ist jedoch noeh primitiver als das dér angeíührten und
steht so in schárfstem Gegensatz zu den extrem specialisierten M,
des Ersatzgebisses. Es ware nun höehst interessant die Milch-

gebisse'der ein^zelnen Rassen zu vergleichen, doch soll das in einer

nácbsten Arbeit ausführlicli bebandelt werden. Dér Höhlenbár
wird alsó mit zwei interessanten Erbmerkmalen geboren. Das eine

Fig. 5. ábra. 1. Rechter M 4 des Ursus Fig-. 6. ábra. Milehgebiss des

spelaeus, 2. Rechter D4 des Ursus L>raunbái-en. (Nacli Pollié),
spelaeus, 3. Rechter D

4 des Ursus
spelaeus.

ist die Tibiatorsion, das andere das primitive Milehgebiss. Betracli-

ten wir nun das Ersatzgebiss. Die permanenten Zálme zeigen schon

bei ihrem Erscheinen in dér Alveole die typische Spezialisierung.

Dem Wesen dér Sache entspi'echend teilte icli das Untersuehungs-

material in 2 Gruppén: 1. Primitives, 2. Spezialisiertes Gebiss. Diese

Teilung gruppierte folgende Rassen in 2 Abteilungen:

1.. Primitives Gebiiss besitzen: dér jfossile Ursus böckhi, U.

ruscinensis. U. arvernensis, U. etruscus, U. namadicus, U. theobaldi

und dér rezente U. labiatus, U. malayanus, U. tibetauus, U-

maritimus.
2. Spezialisiertes Gebiss besitzen: dér fossile Ursus arctos, U.

deningeri, U. spelaeus und dér rezente U. arctos, U. horribilis, U.

isabellinus.
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Wir wollen von den rezenten Rassen ausgehen, da wir dérén

Lebensweise anráherrd kennen. D/s Gebiss des Eisbáren ist kente

noch primitív, deshalb, weil er als Fleischfresser nichts zu maliién

hat. Lippenbár und malayiseher Bár sind hauptsáchlicb herbivor,

.jedoch zeigt ihr Gebiss — da sie vor allém weiche pflanzliche

Nahrung ftessen — keine charakteristische Spezialisiérung. Das
Gebiss des Grizzly zeigt — er ist kein reiner Fleischfresser —
schon eine gewisse Differenzierung, doch sind seine Höcker nocli

verháltnismássig spitz. Ganz feine Unterschiede treffen wir an den
Backenzáhnen dér Tibetanus Varietáten (A. B. Howell: Proceed.
Unit. Stat. Nat. Mus. Vol. 75. Art. 1). Die Steppenbewohner U,

leuconyx und U. isabellinus, die mehr anf trockere Pflanzen-
nabrung angewiesen sind — sind spezialisierte Typen. So kimen wir
feststellen, dass das Gebiss dér rezenten Rassen, die sich von Fleisch

oder weichen Pflanzen náhren, lieute noch primitív ist, wáhrend
bei allén jenen, wo die starke mechanische Einwirkung dér festen

pflanzlichen Nahrung zr Geltung konmit, das Gebiss sich ver-

ándert hat. Dieselben Feststellungen kimen meiner Ansicht nach
aueh für die fossilen Rassen gelten. Wo sich die Umgebung, bzw.

die Nahrung nicht geándert hat, blieb das Gebiss primitiv.

Diese Spezialisiérung des Gebisses ist bei den Bárén eine

konvergente Erscbeinung, die, entsprechend dér Reizstárke und dér

Reaktionsintensitát dér individuellen Erbanlagen ungleioh raseb

und in versebiedenem Masse auftrat. Nachdem die Variation des

Gebisses eigentlich eine Reált tion auf den durcli die veránderte
Nahrung verursachten Reiz ist, ist es verstándlich, dass die

Modern isierung dér Bárengebisse zu Unklarheiten bei dér systema-
tischen Bewertung eines Typus in dér Palaeontologie fiihren kann,

wenn sie nls blosse Erscbeinung alléin betrachtet wird, ohne
weitere Merkmale in Réchnung zu ziehen. Jedes Individuum rea-

giert auf den gleichen Reiz — zufolge seiner Konstitution und
Erbanlage anders. Abgesehen davon, dass diese, auf áussere Ein-

flüsse auftretende Variation eine ganze Reihe von Varianten auf-

weist, ist es vöm Standpunkt dér örthogenese nicht gleichgültig,

oh diese Variation erblich oder nicht erblich ist. Vergleichen wir

nun Gebiss und Tibia, so tritt folgende interessante Gruppierung
in Erscbeinung: I. Von den Bárén mit arctoider Tibia babén primi

tives Gebiss dér fossile Ursus arvernensis, U. etruscus und dér

rezente U. maritimus, — spezialisiertes Gebiss dér fossile U. den in-

gert und dér rezente U. arc-tos und U. horribilis II. Von den

Bárén mit spelaeoider d’ibia babén primitives Gebiss dér

rezente U. malayanus, U. tibetanus, U. labiatus, — speziali-

siertes Gebiss dér fossile U. spelaeus und dér rezente U . isa-

bellinus. Ans dieser Gruppierung ist deutlich zu erseheu. dass inner-

lialb dér Gruppén mit vererbtem Stammerkmal (Tibia) beide Ge-

bisstypen vorkommen kimen. Wáhrend die Entwicklung dér Tibia

unabhángig von áusseren Umstánden ist, ist das Ersatzgebiss eiue
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Funktion dér Umweltfaktoren. Deshalb ist im zweiten Fali nicht

die Erscheinung selbst, — die Spezialisierung — Aviehtig, sondern

dérén Masa, da dieses eine strenge Funktion dér individuellen Erb-
anlage und dér ab ovo gewonnenen Fahigkeiten ist. So ist aueh fül*

das Gebiss des Höhlenbaren nieht die Spezialisierung — als Eigen-
sehaft — selbst charakteristisoh, sondern dérén Grad, weleher als

Ausdruck einer Fahigkeit unter den vielen anderen ein Artmerk-
mal des Tieres sein kann- Es taucht die Frage auf, weslialb sieli das
Milchgebiss des Höhlenbaren nicht andert, da er doeh diese

Fahigkeit schon von dér Geburt an besitzt. Zr Beleuehtung dieser

Erscheinung wollen wir die Zahnleiste als gegebenen Erbgrund
hetrachten, die an ihrer Oberflache zufolge Epithehvucherung dér

Anzahl dér Milehzahne entspreehende Zahnknospen entwickelt, aus
welchen das glockenförmige Schmelzorgan entseht-* Dieses und die

mesenchymatisch entstandene Zahnpapille bilden den Zahnkeim.
Sowohl das Milch- wie das Ersatzgebiss entwickeln sieh alsó aus

gemeinsamem Erbgrund. Trotzdem sind beide morphologisch ganz
verschieden. Wir müssen alsó das Milchgebiss als ererbtes, kon-
stantes Merkmal auffassen, als eine derartige frühere Stufe dér
Stammesentwicklung, in dér die Neigung zr Spezialisierung als

Fahigkeit — mangels entsprechender Reize — noch kelne dominie-

rende Charakteristik des Tieres Avar. Weslialb das Milchgebiss des

Höhlenbaren trotz dér vorhandenen Reize intakt blieb, kann meiner
Ansicht naeh nur dureh Vorbandersein geivisser Hemmungen er

kliirt Averden und ist AÖellehlit dér Gesa mtAvirkung von Zahnleiste,

Muttermilch und Glandula thymus zuzuschreiben. Die Klarung die-

ser Frage gehört jedoch j ieht mehr in das Arbeitsgebiet des Palae

ontologen. Soavío dér Keim dér Ersatzzahne naeh Lösung von dér

Zahnleiste sieli zu differenzieren beginnt, verscliAvinden diese W.ir

kungen (z. B. Rückbildung des Thymus), so dass vorerst auf die che-

misehen, sodann auf die mechanischen ReizAvirkungen hin die er-

erbte Fahigkeit — a
tou den Hemmungen nunmehr befreit — das

Erseheinen des spezialisiértén Zahntypus ermöglicht. Von den bei-

den Merkmalen nenne ich die Torsion dér Tibia und das Milchgebiss

ererbte generische Variation, Stamm-, Iizav. Rassenmerkmal, da

sie nicht nur dér einzelnen Arten, sondern dér ganzen Sjielae-

aretosgruppe eigen sind, von ausseren EiuAvirkungen unabhangige

Bildungen. Das specialisierte Gebiss ist als Erscheinung a
tou transi-

torischem Wert, eine auf ausseren Reiz auftretcnde somatische

Variation. Als Fahigkeit ist sie jedoch ererbte, specifische Varia-

tion, d. h. kein Stamm-, sondern nur Rassenmerkmal (da sie nur

die Art, aher nicht die Gruppé selbst charakterisiert), Avelches

dadurch zustande kam, dass dér infoige Umgebungsveranderung
(liier Nalirungsqualitat) auftretende neue Reiz eine im Keimplasma

vorhandene, bislang jedoch latente Fahigkeit aktivierte. Sobald

* Sielie M. Weber: Die Sáugetiere Bd. I.
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diese aktivierte Fáhigkeit durch Kreuzung in den Naehkommen
eine Dominanz erlangte, békámén diese die Fáhigkeit! beim Auf-
treten dér entspreehenden áusseren Reize, die den veriinderten

TJmstánden entsprechende neue Form (bier komplizierte Kaufláche)
hervorzubringen. Das Ersatzgebiss ist alsó eine spec ifisebe Varia -

tion. Auch die Varinbilitat selbst, welebe das Auftréten dér Varia-

tionen üherhaupt ermöglieht, ist eine Anlage, dérén Intensitát

individuell und gruppemveise wechselt. Trotzdem alsó das Gebiss

des Höblenbübi en am weitgebendsten spezialisiert ist, bevveist d s

Milchgebiss, dass er von einer primitíven miozánen oder pliozánen

Rasse abstamint und dass dér Vorfahre des Hölilen bárén in dér

friiheren geologiselien Epoebe sicli noeh nicht über jene Ént*

wicklungsstufe erhoben hatte, die ben te z. B. durch die asiatischen

Kleinbáren vertreten wird.

leli inöebte nnter (len vielen bier bloss noeli auf zwei wiclitige

Ersebeinungen hinweisen: die eine ist die Feli farbúiig, die andeíe

die geographisehe Verbreilnrg. Bctraehten wir ei'stere:

Wir fiúdén bei den Bárén von braun bis schwarz, bzw. aveiss

jexle Farbe vertreten. Dér Grizzly ist bráunlichgrau, dér Arctoa

dunkelbraun bis grauliehweiss. Von den innerasiatisehen Bárén
sebreibt Gr évé (Nova rcta d. ksl. Leop.-Carol. Deutsehen Akad.

d. Naturf. Bd. LXIII. Nr. 1, p, 234): „Hölier in den Gebirgen sind

überhaupt bellere, tiefer im Tale dunklere Individuen zu finden.“

Die nördlichstc Region wird von: weissen Eisbaren beberrsebt, den
Linné noch fiir eine albinotische Form des Arctos bielt und so

den Albinismus mit dem Leuzisnius verweeliselte. Das Feli dér

Neugeborenen ist gielblichweiss (Knottnerus—-Meyer: Sit

zungsb. d. Ges. Naturf. Freunde zu Berlin, 1908, p. 170). Die ver

sebiedene Fárbung des Bárenfelles ist eine Spaltungserscheinung'
und ein wichtiger Beweis fiir die individuelle Pigmentablagerungs-
fahigkeit. Zwisehen dér Farbe des Tieres und seinem Lebensraum
besteht ein enger Zusamtmenhang, da die Farbe — einer bestimmten
Sehwingungsznbl entsprechende Liebtstrahlung, — Ergebnis dér

cptischen und tíhermisehen Wirkung dér Umgebung ist.* Diese

Reize wirken unmittelbar auf die Pigmentbildung des Tieres, welebe
eigentlieh eine Oxidationserscheinung ist. So wird es auch verstánd
licb, wieso dér Eisbár und die meisten Mitglieder dér Tsabellinus-

gruppe leuzistisch sind. Das ist náhmlich wieder eine konver-

gente Erscheinung. An den Fien und auf den irnerasiatischen

Bergspitzen berrseben ábnliehe Ersebeinungen: Luftverdünnung
und geringe Farbwirkung. Die optische und tbermisebe Wir-
kung sinkt an diesen Orten auf das Minimum, so dass dér

schwache Reiz keine stárkere Pigmentbildung bervorruft. Die

Farbe als Eigenschaft ist alsó eine Funktion dér Umgebung
(Farbewirkung), — die Notwendigkeit einer unmittelbaren Korrela-

G. v. Kolosváry: Az erd Nr. Dez. 1933. Nur ungariseb.
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tion, — welche nicht durch das Tier gewáhlt wird, daher keine

Anpassung sein kann. Da aber jede Eigenschaft Resultat einer

Fáhigkeit ist und nachdem jedes Individuum zufolge seiner Erb-

anlagen ein selbstándiges Ganzes bildet, ist auch die Pigment-

bildung individuell. Wie beim Gebiss ist alsó aucb hier nicht die

Erscheinung selbst, sondern ihr Áusserungsgrad charakteristisch,

von systematischem und genetiscbern Wert. Meine Beob ichtungen

decken sich mit den Feststellungen H. F ri-eden thals (Sitzungsb,

d. Ges. Naturf. Freunde zu Berlin. Nr. Okt.—Dez. 1932.) und G. v,

Kolosv á r y’s (Az erd, Ung. Dez. 1933). Das weisse Feli des

Eisbáren ist somit die vollkommene Entwieklungsdifferenzierung

irgendeiner lichten Farbe und kann nur als Artmerkmnl gelten,

da es auch bei Vertretern dér Spelaearctosgruppe auftritt und eben
sogut auch den Polaritásén und Polarfuchs ob.arakterisiert. Dem-
gegenüber stellt die Tibiaausbildung des Eisbaren sebon ein Stam-
merkmal dar, da sie dér ganzen Arctosgruppe eigen ist. Eine vöm
Leuzismus des Eisbaren und dér Isabellinusgruppe ganz unabhángi-
ge Erscheinung ist das Vorkommen dér Tibetanus-Albino.s auf dér

Insel Yesso. Das Pigment entwickelt sich bei Doniinanz eines

Gens. Falit diese aus, so unterbleibt die Pigmentbildung im Orga-

nismus. Dies ist alsó keine Spaltungs-, sondern eine Auslallserschei-

nung, Minusvariante. Die Farbung und das Ersatzgebiss kimen
sonaeb von dem gleiehen Gesichtpunkt betrachtet werden. Als
Erscheinung von vergángliehen Wert — Modií'ikation — als

Fahigkeit specifische Variation — Rassenn erkmal — welche
durch Ánderung dér Umgebung (Verbreitung, Wanderuug von S
nacb N und umgekelirt, oder von dér Tiefebene ins Hoch-
gebirge und nmgekebrt) bzw. dér thermischen und optischen

Verhaltnisse zustandekam, indem ein im Keimplasma vorhan-
denes, bislang latentes Farbgen (Fahigkeit) auf den durch das

Soma vermittelten neuen Reiz aktiviert wurde. Als dieses Gén
durch Kreuzung dominant wurde, bildete sich auf die entsprechende
Reizwirkung die neue Farbschattierung. Somit ist die Farbung
ebenfalls eine spezifisebe Variation und vielleicht ist dér weisse

Ivragen des U. tibetanus ebenfalls nichts anderes als ein Farbrelikt
eines seiner Vorfahren. Das gleicbe kann für die gelbliche Farbe
dér Eisbárenjungen gelten. Wenn wir nun die Tilnaentwicklung
mit dér Farbe vergleicben, gelangen wir abermals zu einer inter-

essanten Gruppierung:

1. A^on den Bárén mit arctoider Tibia ist die Farbe des U-.

arelos braun bis sebmutzigweiss, die des Grxzzly von braunlichgrau
bis zimtfarben, wáhrend dér Eisbar weiss ist.

2. Von den Bárén mit spelaeoider Tibia ist U. nudayanus
schwarz-gelb, dér U. tibetanus schwarz-weiss, wáhrend seine Varie-
táten je nach dér Hbe bis gelblichweiss sind, dér Lippenbár ist

schwarz-weiss, die Isabellinusgrnppe ist grau-gelblich-weisslich
gefárbt.
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\Yir seben alsó, eláss bei gleichem Stammerkmal die verschie-

densten Farbschattierungen anzutreffen sind Fin neuer Beweis für

die Tatsache, dass die Fiarbe, ebenso wie das Ersatzgebiss, eine

Funkticn dér áusseren Reize ist, doch kein Stamm-, sondern nur
ein Rassenmerkmal — eine speeifische Variation — darstellt, Doch
betrachten wir die geographisebe Verbreitung dér Bárenrassen
auf Grund dér Grevé'íschen Tabelle (1. c*.). ‘Wir werden zwei

Gruppén erhalten: die in meirer frtiheren Arbeit (1. c.) anfgestellte

arktoide und spelaeoide, bzw. Arctos- und Spsla3arctosgrupj)3. Das
Verbreitungsgebiet dér Arctosgruppe liegt gegenwartig zwiseben
40° und SO" n. Br., die dér Spelaearctosgruppe zwiseben 50" n. Br. und
10" s. Br. (hierbei Hess iedi den U. ornatus ausser aebt, da ich leider

keine Gelegenbeit batte, ibn zu studieren). Tragen wir nu' 1 auf
Grund dér Angaben von Síebi in (1. c.) auf die gleicbe Karte
das Verbreitungsgebiet beider Gruppén wabrend dér Eiszeit auf,

‘O fiúdén wir, dass dér Braunbar zu jerer Zeit bis zuni 35" n. Br.

herabreiehte (Nordafrika), wabrend gleiebzeitig dér Höhlenbar
ungefabr zwischen 52°—35" n. Br. vorkam. Drs heisst: 1. Die
\ erbreitung dér Arctosgruppe war zr Eiszeit grösser, die dér

Spelaearctosgruppe ist heute grösser. 2. Scliliesslicli bedentét das

nur, dass nach dér Eiszeit die Arctosgruppe mebr nach Norden,
lie Spelaearctosgruppe mebr nach Síiden gewandert ist. 3. Wir
erhalten in jedem Fali zwei Verbreitungskreise: einen nördlicben

bzw. nerdwestlichen und einen siidlichen, bzw. siidöstlichen. Zr
Eiszeit fiúdén wir in Európa allé drei arctoiden Rassen vertreten.:

U. arctos, U. horribilis und U. mciritini'AS. Das Vorkommen des

fossilen Grizzly betreffend sielie Busk, Adams, Lydekker,
O w e n, D a w k i n s, W o c- d w a r d und R e y n o 1 d s (Palaeonto-

grapb. Soc. Vei. II. Part. h—2, London, 11)02—1912.). Stellt die eigen-

tiimliclie Wandzeicbnung dér Dordogneer Grotte de la Mairie á

Teyat tatsaclilicb eiren Eisbiiren dar, so ist es wahrscheinlieh, diss

dieser Vorfahre des Maritimus noch nicht ganz weiss war. Wenn
wir mit Lydekker den U. namadicus tatsaclilicb els Alinen des

U. malayanus und den U. theobaldi als den des U. labiatus anneli-

men, weiters dass die in Syrien gefundene fossile Form wirklich

dem U. isabellinus (Fritscb) angebört, so besteben nur mebr
betreffs dér Alinen von U. tibetanus und U. spelaeus Zweifel. Letz-

teren betreffend muss icb auf die Áhnlichkeit zwiseben dem Milcli-

gebiss des Höblenbaren und dem Ersatzgebiss des pliozanen U.

böckhi (Siebenbiirgen) binweisen. Dér Höhlenbar war dér west

lichste Vertreter dér Spelaearctosgruppe, was durcli die Tatsache

erbártet wird, dass seine Verbreitung zr Eiszeit die Yerbreitungs-

zone seiner beutigen Verwandten nicht iiberschritten hat. Unter-

suchen wir die Erscheinnng, dass die Verbreitung dér Arctosgruppe

zr Eiszeit, die dér Spelaearctosgruppe heute grösser ist. Zr Eis-

zeit wanderte din Arctosgruppe um ca. 10" südliclier, was wir durcli

die allgemeine Abknlilung erkláren können. lm Falle des Hölilen-

baren spielte die Vereisung bloss eine sekundare Rolle, indem ibn
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die bis zum 52° n. Br. reichende Eisdecke einfaeh verhinderte,

weiter nack Norden zu wondern, was ohnehin nicht geschehen wáre,
weil dér Höhlenbár als asiatischer Spelaearctos die Fáhigkeit
liierzu nicht besasis. Desgleichen ist dér U. ornatus dér Anden -

falls er titsáchlich ein Spelaearctos ist — nicht über die Behring-
strasse nach Amerika gelangt. Für die asiatisohe Spelaearctos-
gruppe halté ieh eine andere Erseheinung Für entscheidend. Diese
Erscheinung war das fortschreitende Abwandern dér Wassermassen
bzw. des Tertiarmeeres von den Polen gégén die Aquatorzone,
wodurch ungefáhr im Miozan fást ganz Európa von einer zusam-
menhángenden Wasserdecke bedeckt war, aus dér nur die höheren
Gebirgszüge herausragten. Infolge dér immer máchtigereii An-
sammlung dér Wiassermassen in dér Aquatorzone, verliess das
Wasser im Pliozan allmáhlieh diese Gegenden, bedeckte aber gleich-

zeitig die siidlichen Festlánder. Was gesehah nunf Es begann die

Abwanderung dér Tiere in die wasserfreien Gegenden: alsó einer-

seits nach Norden, arderseits in die Hochgebirgsregionen. Es
erscheinen in unseren Br'eiten die „mediterránén Rassen“, von
delien Priv. Doz. T. Kormos in seiner interessanten Arbeit

(Palaeobiol. Bd. 5. Lief. 2, p. 251, 1933) naeliweist, dalss sie erst

spater durcli AnpaSsung zu Tieren dér nördlicheren Regionon
wurden (z. 13. Renntier, Gulo). So gesehah es min, dass sicli auch die

innerasiatisehe Spelaearctosgruppe gliederte. Ein Teil blieb und
verzog sich vor dem Wasser in die hohen Gebirge und diese smd
die lieutigen eigentlichen Spelaearctos: U. mnlayafius, U. lobiatus,

U. tibetanus und U. isabellmus, wahrend dér Ahne des Höhlen-

haren seine Wai deriig nach Európa antrat.

Inzwischen aber veranderten sich die klimatischen Ver-

háltnisse— infolge allmahlicher Abkühlung,— die Eisdecken rückten

vor, kurz: die Eiszeit tritl in Erscheinung. Bis alsc dér Höhlenbár
in seiner typischen Gestalt in Mitteleuropa ersehien, war er schon

•zu einem „eharakteristisehen Siiuger dér Eiszeit“ geworden. Das
gleiche Schieksal traí übrigens melirere Vertreter dér mediterránén

Fauna. Zu Ende dér Eiszeit starb dér Höhlenbár infolge seiner

iibermassigen Spezialisierung (Kormos) aus, wahrend die iibrigen

Spelaearctos in Asien noclr lieute existieren. U. labiatus und U.

malayanus wanderten nach Síiden. An ihre seinerzeitige Exkursion

erinnern lieute vielleicht nur mehr das Milcligebiss und die weissen

Flecken ihrer Felle.

Wir selien alsó, dass wir durch diese Verkettung dér Gescheh-

n isse durch die Ortsveranderungen des Tertiármeeres mehrere
biologische Erscheinungen zu erkláren vermögen, ölnie voraus-

zusetzen, dass irgend ein Tier den ihm zusagenden Lebensraum
freiwillig verlasst. Jedes Wesen ist seiner Umgebung am besten

entspreehend geschaffen (alsó nicht die Funktion schafft die Fönn,
sondern die Fönn ermöglicht die Funktion). Jede Ánderung löst

eine ganze Menge unangenehmer subjektiver Gefíihle aus und es
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ist eine offene Fragé, ob ilire Paralysierung iinmer gelingt. Die
geographische Verbreitung dér Báréi ist naeb al Idein ebenfalls
ein Ergebnis einer gegebenen Fáhigkeit und eine ebenso wichtige
Variation — Stammerkmal — als die Torsion dér Tibia oder dús
Milchgebiss. Gleiehzeitig auch Rassemerkmal, weil die Ausstrah-
lung innerhalb dieses Klimagiirtels nur eine Stufe dieser Wider-
standsfáhigkeit ist.

Die Aufteilung dér Bárén in 2 grosse Gruppén, Stámire, folgt
zwingend aus dem Angefiihrten. I. Zr nördlichen Arctosgruppe
gehören: U. arvernensis, U. etruscus, U. arctos foss., U. déningeri,
U. arctos, V. horribilis, U. maritimus. II. Zr südlichen Spíelae-

arctosgruppe gehören: U. spelaeus, U. isabellinus, U. tibetanus, U.
malayanus, U. labiatus. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehören
sowohl dér siebenbürger wie dér chinesische U. böckhi hierner.
(Zdansky, Palaeont. Sinica, Ser. C. fasc. 4—5, 1927.)

In Obigem habé ich fünf verschiedene Erscheinungen gene-

tiseh beleuchtet: die Entwicklung dér Tibin, das Milchgebiss, ths
Ersatzgebiss, die Fellfarbe mid die geographische Verbreitung.

Von diesen sind: 1. die Tibiaausbildung, 2 das Milchgebiss, 3. die

geographische Verbreitung ererbte generisohe Variatio en, als Er-

scheinung Stamm-, als Stufe (Fáhigkeitsáusserung) llassennierk-

niale. Darunter muss mán verstehen, dass selbst die Tatsache, dass

z. B. die Torsion dér Tibia bei sámtlichen Mitgliedern dér Spelae

arctosgruppe anzutreffen ist, alsó die ganze Gruppé charakterisiert,

— ein Stammerkmal darstellt, wáhrend dér Grad dieser Torsion,

da er bei den einzelnen Arten verseli ieden ist, — als Artmerkmal
betrachtet werden kann. Demgegenüber sind 4. das Ersatzgebiss
und 5. die Farbe specifische Variationen. Als Erscheinung Módi-

fikationen, die als Eigenschaft mit dem Individuum verseliwinden,

als Fáhigkeit (Stufe) aber specifische Variationen, nur Rassen-,

nicht Stammerkmale,, (da z. B. das spezialisierte Gebiss nicht dér

ganzen Spelaearctosgruppe eigen ist, sondern nur dérén einzel e

Vertreter charakterisiert und als konvergente Erscheinuug ebenso-

gut auch in dér Arctosgruppe auftreten kann), welche auf aussere

Reizwirkung durch Aktivierung und spátere Dominanz eines laten-

ten Gén zustandekommen.

Es erscheint min nach alldem nicht zweifelhaft, dass die mit-
geteilten Erscheinungen keine Anpassungen, sondern Fáhigkeits-
áusserungen, Variationserscheinungen sind. Gehen wir nicht von
Eigenschaften aus, da jede Eigenschaft das Resultat einer Fáhigkeit
ist. Das Leblose unterscheidet sich eben dadurch vöm Lebenden,

dass es nur Eigenschaften, jedocli keine Fáhigkeiten besitzt Wer-
den Rassen Anpassungen unterworfen, ist es iiberfl üssig von ortho-

genetischer Entwicklung zu sprechen. Die Entwicklung dér Rasse
(des Individuums) strebt auf Grund dér ab ovo gegebenen Fáhig-
keiten und Anlagen in gerader Dinié dér Vervollkommnung zu, da
jeder einzelnen eine Blutlinie, eine Keimbahn entspricht. Die gleiche
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Ansieht vertritt Prof. St. v. A p á t h y (Sze led) als Erster in

Ungarn. Es gibt keire Vererbung erworbener Eigenschaftcn. Es
gibt nur erworbene Fahigkeiten. Nachdem abér jede Fáliigkeit

ab ovo gégében, isi sie nicht erworben, sondern ererbt. So gelangen
wir zr „Erbliehkeit verérbter Fahigkeiten“. Die Arten entsteben
demnach stets infoige Milieuveránderung. Jede neue llasse bedarf
zu ihrer Entstehung eines neuen Reizes, dér das im Keimplasma
lateut vorhandene ent'sprechende Gén (Fáliigkeit) aktiviert. I)ies

alléin geniigt aber immer noch nicht, da das bislier latente Gén
erst durch Kreuzung zr Pominanz gelangt, was wieder nur in

jenen Fallen zr „Entstehung neuer Eigenschaften“ führen wird,

in denen dér sie ursprünglich aktivierende Reiz wiederholt auftritt.

In dér Natúr berrsebt Harmonie. Kosmische Harnionie und
stufenweise Entwicklung, Vervollkommnung. Die gleiche Harmonie
muss zwischen dem Individuum und seiner Umgebung herrschen.

Jede Disharmonie wird durch eine gegebene — wenn sie gegeben
ist, — Ausgleichsfahigkeit eliminiert. Innerhalb einer gewissen
Zeit kaim keine Rnsse die ihr vorgeschriebene Eutwicklungsstufe
überschreiten. Erreicht sie dicse, hat sic ihre Aufgabe erfüllt und
stirbt aus. Dér Grund dieses Aussterbens ist daher immer ein

Höherer. Leben und Tód sind die gleichen Stufen einundderselben
Entwicklung, bloss im Zustande verscliieden. Was mis als Tód
erscheint, ist méta physisch — Leben!
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ADATOK A KAZÁNSZOROS MELLETTI ÚJBÁNYA (BAIA
NOHA) FELSÖKARBON SZENTEKNÖJÉNEK ISMERETÉHEZ.

Irta: Rozlozsnik Pál.

BEITRÁGE ZR KENNTNIS DÉR OBERKARBONMULDE
VON ÚJBÁNYA (BAIA NOÜA) BEI DÉR ICASANENGE.

Von P. Rozlozsnik-

Az újbányái széntekn falkotóeleme a Duna szárny, amely
lankásan, átlag 12—13° alatt dl ÉNy felé. A tekn északi peremén
dlése hirtelen megtörik s eredményezi a meredekre felállított,

részben átbuktatott, K—Ny csapásé, északi Hen

r

ik-sz.á rnya t . A
tekn nyugati peremén viszont a szerpentin tolódott át K felé, s

a karbonnak ezzel az áttolódással kapcsolatos átbuktatása adja a

nyugati Fra nciscus-szárnyat.

A vázolt tektonikai átformálás folyamán a merev gnájszfekv
és porfirfed között lev s túlnyomólog szénbl és szénpalából álló

karbon a nagyobb nyomás alatt álló helyekrl a kisebb nyomás
alatt álló helyekre kipréseldött. A kipréselt karbon felhalmozódása

i Duna- és Henrikszárny találkozása mentén következett he. Amíg
ugyanis a dlésváltozás a íokvgná jsznál hirtelen, hegyes szög alatt

ment végbe, addig a fcdporfir ezt nagyrészt görbével hidalja át,

azaz a fekv gnájsztól viszonylagosan eltávolodott. Az ilymódon
keletkezett, ferde hasábalakú rben a karbon mintegy nyomási
árnyékban felhalmozódott, s eredményezte a 20—150 m-es, de rövid

távolságokra terjed nagy telepvastagságokat.

# # #

Wie bekannt, neigte mán am Anfarg des Bergbaues von
újbánya zu dér Ansicht, dass mán es hier mit zwei oberkarbonen
Flözen und zwar mit dem südlichen DonaufYóz und dem nördlichen

Wenzelílöz zu tun habé. Dicse beiden Flöze waren durch eine í

30—50 m maciit igen Porphyrkörper getrennt. Diese Darstellung

dér Lagerungsverháltnisse finden wir aucli noch in dér Kolilen-

monographie von M. v. Hantke n.

Aber bcreits im Jahre 1892 ausserte sich Fr. Schafarzik
gelegentlich dér Detailaufnahme des Gebietes dalán, dass die

Kohlenformation von Újbánya „eine in‘s Ivrystallinische Grund-
gebirge hineingepresste Falté hildet, in Folge dessen ich dér An-

sicht bin, dass das Donau- und Wenzelflöz eigentlich niclits anderes

sind, als tlie beiden Flügel eines und desselben U-förmig gefalteten

Flözes“ <3. p. 14G).

Die seitdem erfolgten Abbaue und Aufschlüsse dér Kohlem
mulde habén uns von dér Richtigkeit dér Ansicht Seha f a.r zik‘s

iiberzeugt und daliéi ergeben, dass wir es mit eincr interessanten

tektonischen Spezialform zu tun habén.

Die Stratigraphie dér Karbonmulde ist einfach und soll nur

kurz in Erinnerung gebracht werden. Das Grundgebirge hildet

Gneis (vorherrschend wolil Paragneis), dér S-lich und SW-lich von
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dér Karbenmulde durch den bekannten voroberkarbonischen Ser

pentin-Gabbrostock durchbrochen wird. Hiérauf lágert mit stark

ausgesprochener Diskordanz das kohlenlührende Oberkárbon, wel

ebes seinerseits von dem sogenannten Porphyr iiberlagert wird.

Letzterer wird bereits dem ur térén Perm zugezahlt. Das eigentliebe,

cft rote, khstische, teilweisé pyroklastische untere Perm, d-m

gégén W zu die Basis dér mesozoischen Miden bildet, ist; abér

in dér kleinen Mnlde von Újbánya nocli unbekannt.

Wenden wir uns min dér Seliilderung des Aufbaues dér Mnlde
zu. Das Hauptbauelement derselben bildet das Donauílöz dér Altén,

d. h. dér owr/íí-Muldenflügel, dér bei eincm Streiehen von NO—SW
ein regeim aissiges, ziemlich flaches, NW-liches Ein fallen von durcb-

e-cbnittlioh 12—13" aufweist. Nacb N zu stel lt Méh eine teilweise mit

tíberkippung verlnindene Steilstellug ein, dér steilvestellío Nord
l'liigel streiclit im Mitel 0—W-lieh, er gliedert sich demnach dem
Dona.ufliigel nnter eirem spitzen \Vinkel an. Da mm das I mstellen

dér L ’gerung nicht alln iiblieb, sond'ern ganz sehroff erfolgt, spitzt

sicli das Karbon entlang des Zusammentreffens dér beiden Fiiigei

nnter einem spitzen Win kel aus. Das spitzdiagonale Ziisanrmen-

< retten dér beiden Fiiigei bringt es mit sieb, dass dér Treffpunkt
in die Tente schreitend in mer mebr und mehr nacb W zu sicli ver

schiebt. Dér steiistehende Nordflügel ist das Wenzelflöz dér Altén,

d s ven Seb a farzik aucli í Ls Elisabethflöz-, reuestens nsch dem
Heim icfeschacht .a bér als Hchirlch-niuldenfliigel bezeiehnet wird.

Nacb W zu stel 1 1 sicli eire weitere tektonisehe Vergewaltigung
ein. Dér Serpentin ist 1 ier nacb O zu iiberseboben Dicse Überscbie-

bung w: r abern als mit einer tíberkippung des westlicben Miden
randes verbunden und zwar nimmt in dem NW-Z'pfel dér Mnlde an
'er tíberkippung aucli eine sclimale Zunge des Liegendgneises teil,

m ell dér Tente und nacb S zu aber erfolgte die tíbersebiebung also-

b * 1 ti bereits auf das überkippte Karbon. Die-e.i westlieheu iiber

kippten Fiiigei möebte icb nacb dér altén Franciscusgrube als Fr<m
c/scíís-Muldei l'liigel bezeichnen.

Das Zust- n.dekomn en dér gesel íildeirten (tektoniseben Fönn
war mit interessanten Begleiterscheinungen verbunden. Zum Ver
stand nis derselben Irat mán es sich zu vergegenwartigen, dass die

deformierte Schichtenfolge durcbaus kein homoger.es Médium dar-

stellte. Zwiscben dem lió'mogenen und verhaltn ism ássig starren

Gneisliegenden und dem e bensiehen Hangendporphyr bildet d s Kar-
bon eine lieterogene, r.us b'andstcinen, Schiefern, Blaekband, Kiesel

gesteii en, vorherrschend 1 aber aus Koblensebiefern und Kohlén zu-

s unmengesetzte íáerie, dérén einzelne Glieder bei höherem Druck
mobil wurden, Eine unausbleiblicbe Folge dieser Anordnung war,

dass drs Karbon von den Stellen dér böberen Drucke in jene Ráume
gepresst wurde, wo dér geiingste Druck herrsebte

Drs Karbon dér Mulde legt von den stattgehabten Massen-
verlagerungen ein beredtes Zeugnis ab. Es ist ja alther bekannt,
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dass beim Abbau dér Kohlé etwa 50% de.s Hauwerkes a Is Kohlenstaub
ahfallt und Stückkohle meist nur die mit í'eiiien Kohlenscliiefer-
straten durchflechtenen Banké abgeben. Die Kolilenschiefer und
Sehiefer werden von welligcn und sieh spitzdiagonal durchsetzen-
den Bewegungsliachen, die als glanzende Harnische ausgebildet
sind, durchsetzt.

W>enngleieli primáre Unterschiede in dér Machtigkeit des

Karbons durchaus nicht in Abrede gestellt werden sulién, so ist

d'oc-h das bekannte und oí't auf kurze Strecken sieh einstellende

abnorme Scliwanken dér Machtigkeit des Karbons in erster Linie

auf diese Mrssenverlagerungen zu r iickzu führen. Besonders über
zeugend gelangt diese Erscheinung bei dem Zusani íren treffen dér
Donau- und Heinriclimuldenflügel zum Ansdruck. Die Umstellung
des Liegendgneises ist Mer, wie bereits erwáhnt, untér einem spit-

zen Winkel erfolgt, die Spannung löste sieli daher grösstenteils

durch den Briieh des Liegendgneises aus. Dér hangende Porphyr
nimmt an diesem plötzliehen Brneh nicht teil, überbrückt den-

selben mit einer Kurve, liebt sieh daher von dér Liegendgruppe ab.

Durch dieses Ablieben des Faltenkerres ist es hier zr Ausbildung
eines schiefen, in höheren Horizontén dreieckigen Prismas gekom-
men, in dem sieh das Karbon im Druckschatten anhaufen konnte.

Es hat ferner den Anschein, dass im ganzen Bereiche des Donau-

flügels und des Eranciscusflügels höhere Drucke herrschten, wáh-

rend dies hei dem steilgestellten Heinrichfliigel grösstenteils nicht

mehr dér Fali war.

Es soll nun das Ausmass dér Massenverlagerungen mit einigen

Daten illustriert werden.

Die Machtigkeit des Donauflözes wurde für die höheren
Horizonté mit 1.5—14 m angegeben. Nach S und 0 zu keilte das

Flöz ganzlich aus. Die Auspressung kam daher hier mehr in den

Muldenflügelpartien zr Geltung, wahrend in dér zentralen Partié

eine bedeutendtere F-láche von ihr nur in geringern Masse in Mit-

leidenschait gezogen wurde Es sind dies die auf beiliegender

Grubenkarte verzeichneten altén Abbaue westlicli des Lilien-

schachtes.

Tn tieferen Horizontén wurde am 90-er1 Horizont entlang des

Do-nauflügels anfangs noch das Flöz in einer Mácliügkéit von 28 m
verquert, ispitzte sieh aber SW-lich nach 90 m streichender Lángé
aus und das Karbon war als Verquctschungszone ausgebildet. In dér

Teul'e keilte diese Linse auch un tér dem 106-er Horizont aus und
in den tiferen Horizontén bis zum tiefsten 180-er Horizont wurde
im Donauflügel das ausgequetsohte Karbon nur in einer Gesammt-

machtigkeit von 0.1—2 m verquert. Die Intensitat dér Ausquet-

1 Die Bezeichnung dér Horizonté gibt ihre Tiefe unterhalb des

Niveaus des Klarastollens an.
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Mérték
Ma/istab
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O 20 50 100 200 300 m.

JELMAGYARÁZAT - ZEICIIENERKLÁRUNG.

Fig.

Földfelszín alatti jelzések -

Unterirdische Bezeich-
j

nungen.

Porfii; — Porphyr.

Felskarbon — Oberkarbon.

A BA szerpentin áttolódási p p-

vonala — l)ie Überschie-
bii ngslinie des Serpentins. „Vl

Gnájsz — Gneis.

7

A karbon szintes szelvény-
határvonalai — Horizontal-
querschnitte des Karbons.

Régi fejtések — Alté Ab-
baue.
Földfelszíni jelzések — An
dér Erdoberfláche.
A szelvények iránya
Richtiig dér Profile.

Szerpentin — Serpentin.

A karbontekn gnájsz-
pereme — Die Gneisum-
randung dér Karbonmulde.

8. ábra. Az újbányai karbontekn bányaföldtani vázlata
Montangeolcgische Skizze dér Karbonmulde von Újbánya.
L. a szelvényt az I. táblán — Siehe den Profil í. Tal'el.
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schung nimmt alsó mit Annaherung des Franciscusflügels zu und
das NO—SW-liche Streichen geht langsam in ein N—S-liches über.

Dér ganze Franciscusmuldenflügel war, soweit ev überhaupt
aufgeschlossen wurde, an Kohlé arra und stark ausgewalzt.

Für den Heinrichflügel werden von den altén Autoren die

Flözuiachtigkeiten von 18—40 rn aogegeben. In den hóhérén Hori-

zontén wurde aber meist rur 6—10 m Flözmachtigkeit abgebaut.

Das bereits evwahnte Verschieben des Treffpunktes des Donau-
riiigels und Heinrichflügels nach W im Véréin mit dér Überkippung
des westlichen Franciscusflügels bringt es mit sich, dass dér

Heinrichflügel nach dér Teufe zu an Lángé verliert und bereits

in mittleren Horizontén dem erwahntbn Anhaufungsprizma pin

verleibt wird. Daniit stellen sich auch die hedeutenderen Machtig-
keiten über 20 m ein. Nach W zu wirft dér Liegendgneis cinen
Hacken und gewinnt ein nördliches Einfallen (vergleiche das
Profil C— D). Das Anhaufungsprizma zeigt daher hier cinen unregel

massig viereckigen Quersehnitt, und die Maciit igkeiten überschrei-

len stellenweise die 100 Meter. Dadurch, dass dér Liegendgneis

hier auf dem 100-er Horizont eine ganz g'eringf ügige, sehr flacli

gewölhte und nach WNW gerichtete Aufwölbpng zeigt, die in den
Tiefenisohypsen etwa das Brld einer Strukt urtenusse bietet, ge-

winnt das Karbon hier eine schwebende Lagerung und ergibt in

Horizontalschnitten eine grössere Fliichenausdehnnng.

Weiter nach untén zu hleiht dann dér Heinrichflügel ganzlich

aus und das Anhaufungsprisma wird von dem Donauflügel und
Franciscusfliigel begrenzt (z. B. am 120-er Horizont). Hand in Hand
damit nimmt aber auch das Mass dér Massenanhiiufungen ah und

unterhalb des 120-er Horizontes wird die bereits stark verengte

Mulde in ihrer Ganzé von Auswalzungen und Auspressungen he

herrsclit. Dér Donauflügel weist hier bereits ein steileres Einfallen

von etwa 28" aul und ist, wie erwahnt, ganz ausgepresst, starker

als dér überkippte Franciscusfliigel, wo sich docli noch Karbon-

partién vorfiiulen (S. Schnitt A— B). In den Aufschlüssen des 180-er

Horizontes maciién sich ferner bereits Aufschuppungen und Auf
faltungen des Muldentiefsten bemerkbar.

Deutlicher, als eine noch so eingehende Beschreibung spricht

aber die beigefiigte Situtionskizze, auf welcher mit dér liberalen

Genchmigung dér Beocsiner Cementfahriken Union A.-G. ausser

den wiehtigsten Grubenobjekten, die altén Abbaue, einige Ikenn-

zeichnende Ilorizontalschnitte dér tieferen Horizonté und die Auf-

schlüsse des 180-er Horizonts dargestellt wurden. In den beigefügten

zwei Schnitten versuchte ich das Iliid weiter zu vervollstandigen.
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Irta: Papp Ferenc dl-.*

ÜBER DIE ERUPTIVEN GESTEINE LM ZENTRALGEBIET
DES BÖRZSÖNY-GEBIRGES.

Von F. Papp.**

Andezittufa, ami iboldáeit, am fi hol andezit, liipersztén-ainfibol-
andezit, piroxénandezit építi fel a Börzsönyi hegység középs

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évi október 4-i
szak ülésén.

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesel lsehaft
am 4. Október 1933.
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részét. A Nagyinóc—Csóványos—Miklósbérc gerince sztratovulkáni

alakulat, hol az erózió feltárta legmélyebb képzdmény: hipersztén-

amfibolandezit, az erre települt andezittufa-breccia rétegeket több

helyt andezit lávaárak járják át, míg a legmagasabb pontokon

piroxénandezit, — kivételesen amfibolandezit-takaró roncsai talál-

hatók. E hosszú, ívalakú gerinc fogja közre a Halyagos, Mogyorós-

bérc, Viskibérc, Pintérbérc, Nagy- és Kis Pogánybérc hasadék

vulkánokat. Az Oltárk, Szabók közelében álló 10—18 m magas

breccia-falak, — oszlopok az erózió munkájáról nyújtanak hu képet.

* * *

In dér Buciit zwischen den höchsten Berggraten befinden sich

die Halyagos- (586 in), Mogyorósbérc-, V isk i bérc-Berge, sie kimen
als máchtige Stützpfeiler dér Miklósbérc—Csóványos Berggruppe

bet!rachtet werden. W—Q-Iiche und NO—SW-lic'he Spaltenaus-

brüche babén diese Berge hervorgerufen, aufgetnrmt. Ihr geolo-

gischer Aufbau ist verschieden. Beim Halyagos spielt dér Andesit

eine untergeordnete Bolle, wogegen er beim Mogyorós in den Vor-

dergrund tritt; dér Bergrücken vöm Viskibérc enthált wieder etwas

geringere dooh immerhin betráchtlicbe Mengen vöm Andesit. Die

Messe dér Halyagos- und Mogyorós-Berge wurde durch nahrg i

N—S-liche Bewegnngen erschiittert und gegliedert. Dér Halyagos
zeigt 5, dér Mogyorós 8 Hügelchen am Grat, die besonders von den
gegennberliegenden Leimen gut zu beobachten sind.

Südlich von dieser Berggruppe, dér Berggrat von Kurucbérc
und dér Pogányberg zeigt einen dem Rózsabérc áhnlichen geologi-

schen Aufbau.
Dér beim Rózsabérc typisch auftretende Dacit reicht bis zum

Halyagos verlauft (im Egyházrétipatak-Tal), tritt ein dichtes

liellblaues Gestein zutage, in velchem megaskopisch Feldspat,
Quarz, Amphibol und Pyrit beobachtbar sind. Die Farbe ist unbe-
stándig, die frischen Bruchstücke nehmen binnen kurzer Zeit dunkle
Töne an, doch wird das Gestein nie sohwarz.

Beim Viskibérc-Berg kimen gleicbfalls Spnren dér tektoni

seben Vorgange wahrgenommen werden, die Richtung ist aber von
dér vorigen abweichend eher NW—SO, was sich in 5 abgesonderte
Teilen zu erkennen gibt.

1—3. Mit steilen Leimen erhebt sich oberhnlb Bányapuszta dér
Pogány Berg. Das NO—SW-liehe Streichen wurde durch eine NW

—

SO-liche Bevregung gestört, so dass dér Kamin des Kispogány-

Berges schon mehr gégén W zieht. Es handelt sich beim Kis- und
Nagypogány-Berge um verseliiedenen geolcgischen und dem ent-

spreehend petrographischen Aufbau. Namentlich besteht dér Nagy-
pogány-Berg aus biotitfüh rendem Amphiboldacit, dér Ivispogány-

Berg dagegen enthalt vorwiegend granatführenden HypersÜien-

Ampliibolandesit-Tuff und amphibolführenden Pyroxenandesit. Das

Gestein vöm Nagypogány-Berg ist makroskopiseb grau, didit, es

enthalt etwa 4 mm breite, 7 mm lángé Feldspate, Ampbibol und
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Biotit. U. d. M. kann mán in einer typisch mikraholokristallinisch-

porphyrischen Grundniasse (fii Vol.%), Labrador beobacliten ('26.7%,

die Fel dspate sind vorwiegend frise.h, doch sind aneh kalzitisierte und
zeolitführende vorhanden. Die naheren Angaben sírd: oy' = 35",

Ab47 An 53 , maximaie Auslöschung in dér synuretrisohen Zone = 29°

Ab, 0 An
:,,), brauner Amphibol (6.4%), mit starker Resorption, die

stellenwei.se so weit vorgescbritten ist, dass das einstige Mineral voll

kommen dureh Erze und Kalzit ersetzt ist. Die frischen Partién

zeigen zonaren Aufbau, Zwillinge naeh (160); cy' 4"), Biotit (1.3%),

Quarz (1%, meist in kleine Gruppén vereinigt), Kalzit (1%) und
Erze (2.6%), akzessorisch wurden Apátit (gelb gefarbt) und Zirkon

beobacbtet.

Dér Kispcgány-Berg schliesst sich mit (leni Sattel Hevérdelelö

unmittelbar dem Nagypogány-Berg au.

Dér Beden, s. g. Nyirok ist an dér Siidseite dér arn Sattel aus

5W
hVs Poc/aoyhegy

SOO/r> NO

Fig. 5). ábra. Vázlati s szelvény a. Kispogúnyhegyen keresztül. 1. liiper-

.sztén-amfibolaiulezitbreecia, 2. piroxénandezit. — Sehematisches Profil
dureh den Kispogány-Berg. 1. Hypersthen-Amphibolandesitbreccie,

2, Pyroxenandesit.

gebreiteten Wiese rt gefarbt; diese Erscheinung lasst auf post

vulkanische Exhalation sehliessen. Es wittern von dem Hypersthen
Amphibol indesit Tuff 1 cm Durchmesser erreicbende rote Gránit
krisf allé ns, derén Flaohen in jedem Fali stark korrodicit sind. Um
die Kote 500 m komon t ein maehtiger Pyroxenande s i tgang zum
Vorsebein.

Das (testein ist mit unbewaffnetem Auge betraelitet schw.irz,

didit, in dér Grundniasse lassei sich Plagioklas und Pyroxen er

kennem U d. IV! . kann mán in dér magnetitführenden Grundniasse

(50 Vol.%) tafelig ausgebildete Labradoré (39%; die Werte dér

Auslöscbungen sind folgende: ay' 42", könjugierte Albit-Karls-

bader Zwillinge 1;
—1‘ : 22", 2—2' 35°, d. b. Ab;:s

An, .), idiomorphe
Pyroxene vorwiegend DiopsicLAugite, untergeordnet Hypersthen
(7%) und Erze (4%) unterseheiden. Es kommen noch selten voll
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kommen resorbierte Amphibole und wasserklare Opal-Ausschei-

dungen vor.

I)er von dér Ostlehne stammen.de Hypersthen-Amphibolande-
sit-Tuff ist megaskopisch rötlieh-braun; in dér Grundmasse kann
mán Feldspate, Ampbibol und Pyroxen beobachten. U. d. M. erwies

sich die Grundmasse háiuatithaltig, hyalopilitisch (48 Vol.%). Die

Myarolithe sind oí't von Opal durchsetzt, chlorithaltig. Von den

Gemengteilen sollen dér Andesin-Labrador, Labrador (39%, náhere

Angaben betreffs ibrer Zusammensetzung: Schnitt J_M = 31", kon-

jugierte Albit-Karlsbader Zwillinge 1—1‘ = 22°, 2—2' = 35"), voll-

kommen resorbierter Ampbibol (10% mit den Erzen zusammen),

zersetzer, bastitisierter Hypersthen (3%) hervorgelioben werden.

4. An dér Ostseite des von dér Bányapuszta nördlich empor-

ragenden Pintér-Berges, 12—16 m von dér Kreuzung des gégén das

Csarna-Tal führenden Waldweges mit dem Szecsk-Bach ist i.m

Aufseliluss des Weges ein hellbluier, verwittert gelblichbrauner

Amphibolandesit anzutreffen, in welchem bei dér Untersuchung
u. d. M. nur sehr selten einzelne Diopside erkannt werden können.

Dér griine Ampbibol ist frisch, zonar, Zwillinge nach (10 0)

sind ziemlieh bániig, cy'= 13'. Die PlagiokPse sind Labradoré von
dér Zusammensetzung An :7 ; Auslösebungswerte dér konjugierten
Karlsbader Zwillinge 1 und P 20" 30‘, 2 und 2‘ 32", M

/
20", maximale

Auslcscbung in dér symmetrisehen Zore 32°. Die Feldspate sind
mitunter kalzitisiert, wobei dér Prozess von aussen gégén innen
vorschreitet. Die mikrobolokristalliniscb-porpbyrisehe Grundmasse
enthált Magnetit, Cblcrit und Quarzkörner. Seine cbemisehen
Eigenscba ften sind aus dér naebstebenden Anadyse ersiehtlieb:

SiO 55.35

TiO

,

0.95 Die entspreehenden Parameter nacli O s a n n

:

A1,Ö. 18.10
.S =z 63.11, A : 5.97, C : 6.02, F = 12.91,

Fe.,0 3 3.99 (1 = 7.3, c 7.2, / 15.5. ii 5.76,
FeÖ 3.17 Reihie =/?,&: 1.03
MnO 0.18 naeb N i g g 1 i

:

CaU 6.75 si — 169, al 32.50, fm = 29.25, c = 22.01
MgO 2.54 alk -- 16.20, k = 0.42, mg 0 39, cjfm == 0.75,
lv.,0 3.53 Schndtt = V. qz = 4.0, ti i 2.17, p = 3.47,
Na

L
,() 3.16 Analytiker: J. S r

H .,0 -|- 0.97 Die Paraméter in dem a ni érikanisehen System:
H,0 — 1.56 Qu 7.08, or = 2113, oh 26.72, on — 24.46,PA 0.27

irü = 4.85, li >i 5.29, rnt : 5.80, i.l
—

1.87,
( 'ö„ 0.17

- <‘V ^ 0.67, ca 0.40, 11. “5. 3. 3.“

1 00.69

5—7. An den beiden Ufern des Kuruc-Bacbes befiiulet sieli ein bell-

graues Gestein, im welchem mit blosseni Auge Feldspate, Pyrit und

Cbaleopyrit zu unterseheiden sind. l
T

. d. M. lassen síeli an einein

Stück aus dem Scburfstollen in einer typisch mikroholokristalli-
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nisch-porphyrischen Grundmasse: Kalzit, Pennin, Klinochlorit,

Quarz, Kaolin, Serizit, Zirkon und Erze unterscheiden. Die Erze sind

durch Pyrit, Chalcopyrit und Magnetit vertreten. Um den Pyrit

k im inán Kalzit, Pennin und telten Quarz beobachten, ot't dringt

dér Pennin zwischen die Kalzitkristalle ein. Aüsse r dem faseri gén

vcy'jblauen Pennin kcmmt aueli Chlinochlorit vor (letzterer bildete

picii höclist wahrscheinlich nach Biotit). Es ist auffallend, dass nicht

bloss die farbigen Gemengteile, sondern nuch die Feldspate vollkom-

men zersetzt sind: an dér Stelle des einstigen Minerals fiúdét mán
Kaolin, Quarz, und Serizit. Das Gestein ist ein vollkommen zersetzter

Dacit.

Dér Kurucbérc-Berg verlauft in 2.5 km Lángé von NW gégén
den Nagyhideg-Berg. Die Tuffe ppielen da eine untergeordnete Rolle;

biotitfübrender Hypersten-Amphibol dacit und amphibclfiihrender

Pyroxenandesit nehmen am geologischen Aufbau teil. Die Gebirgs-

gruppe wurde durch NW—SO-lich und NO—SW-licli wirkende Be-

wegungen gestört und gegliedert. Drei Höhenstufen können verfolgt

werden u. zw. die Koten 511 m, 587 in und 676.6 in.

Dér Dacit vird, ahnlich dem geologischen Aufbau des Rózsa-

bérc von amphibolführcndcn Pyroxenandesitgangen durchsetzt.

Die sulfidischen Erzspuren können auch hier auf die wiederholten

Ausbriicbe, genauer auf die den Dacit durchsetztende Pyroxenan-
desit-Eruption zuriickgeführt venden. Das untersuchte Gestein

stamrnt NW-lich von dér Ivote 676. lm frischen Brucli lilán, sonst

schwarz, didit, makroskopisch kaim mán Feldspat, Pyroxen und
Ampbibol erkennen. II. d. M. sieht mán in dér magnetitführend'en,
mikroholoikristallinisch-porphyriselhen Grundmssse (46 Vol. %),
Labradoré (38%, Ab42An 5S ,

Ao 38An e ,, auf Grund dér Werte: ay’ 39°,

M I =37°), Quarz (0, 2%), Pyroxen (9.4%), genauer: Diopsid Angit
(3.6%), Hypersthen (5.8%) und Erze (3.0%).

Vöm südlichen Ende des Berggrates sicli nördlich abzweigeud
ist eine stcile Kuppe mit cinem Steinmeer an dér NO-Lehne anzu-
treffen. Nach eingehenderer Untersuchung erwies sicli ihr Gestein
als ein hypersthenführénder Amphiboldacit.

Megaskopisch kömén in dér grauen Grundimasse nur Eelds-
pate und Amphibole unterschieden werden, die Textur ist fein
myarolitisch. 1 . d. M. lrssen sicli Plagioklase, Quarz, Amphibole,
Hypersthen, Magnetit, Zirkon, Apátit, Chlorit, Kalzit und Epidot
unterscheiden.

Dér P 1 agioklas ist nach (010) tafelig ausgebildet, er enthalt
\ iele Glaseinschlüsse, die meist in dér Mitte dér Individuen an-
geordret sind; als Einschluss wurde auch Zirkon festgestellt.
Álhit + Periklin-Gesetz oy 37 An 5í) , Álhit + Karlsbader Komplexe
zeigen im Mittel 1—E 22'

, 2 und 2‘ 33
n
, d. h. Labradoré von dér

Zusainn ensetzung Ab40 An uo .

Dér Quarz ist wasserklar, óval abgerundet, ohne Risse, seino
Grösse erreicbt 0-2 mm. Dér Amphibol, dér ein st dér verbreiteste
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farbige Gemengteil war, ist vollkommen zersetzt, Erze und Chlorit

(Delessit) sind nach ilim entstanden. Dér Hypersthen ist ebenfalls

gánzlich chlcritisiert. Dér Apátit ist wasserklar, er enthalt nur in

dér Mitte schwarze, pulverige Interpositionen. Dér Magnetit wurde
staik korrodiert. Zirkon erscheint in dér igewöhnlichen Ausbildung.

8—9. Südlich vem Mogyorósbérc-Berg, parallel mit ihm
verláuft dér Viskibérc-Berg in etwa 1700 m Liinge. Sein geolo-

gischer Aufban gleieht dem dér vorerwáhnten Mogyorósbére- und
Halyagcs-Berge. Am W-Fusse, beim linken Ufer des Rákos-Baehes
ist biotitführender Hypersthenamphibolandesit anzutreffen; ban-

kige, (mitunter auch kugelig-scbalige) Absondernng, stellenweise

Propylitisierung, makroskopiseb auffallender Pyrit kennzeiehnen

dieses Gestein. Machtige Brecciensebichten überlagern den Andesit,

erst in 720 m tindet maii einen Lavastrom. Verwitterte Gesteins-

J'lajrosf'a.

sre

Fig. 10. ábra. Vázlatos W—0 irányú szelvény a Mogyorós-bércen
át. 1. hiperszténamfibolandezit tnfa, 2 piroxénandezit, 3. amfibolandezit.

Schematisches Profil dnrch den Mogyorósbérc. 1. Hyperst|benamphi-

bolendesit-Tnff, 2. Pyroxenandesit, 3. Ampbibolandesit.

blöcke (,,Felsmeer“), anffallige, plattig abgesonderte Lavabánke

verraten den Andesit, dér nur im fri-sehen Bruch blau, sonst

sehwarz oder bráunlieh grau ist, Die Banké fallen unter 20“

gégén 9 h ein. U. d. M. lassen sicli in einer magnetitfiihrenden,

mikroholokristalliniscb-porpbyriscben Grundmasse (35 Vol. %):

Labradoré (57%; ven dér Zusan mensetzung Ab,., An 58 — Abss An B2 ,

auf Grund dér \Vex*te: _L (010)/ = 33"; die konjugierten Albit-

Karlsbader Zwillinge ergaben 1—1‘ = 22"; 2—2‘ = 35"), Pyroxen

(5.8%; es lehlen oft die terminálén Fláehen), Amphibol (0.2%), Erze

(2%), ausnabnisweise Biotit erkennen. Die Pyroxene sind dureh

Hypersthen (vorherrschend) und Diopsidaugit vertreten.

10—11. Dér vöm Magosfa abzweigend'e 2, 3 km lángé Mogyo-

rósbérc besteht aus zwei wesentlicli versehieden artigen Teilen. Die

zwisehen dem Oltárpatak-, Rákospatak- und Egyházrétipatak-Tal

emporsteigende Berggruppe besteht aus Dacit, oberhalb dieses

Teiles befindet sicli ein Bergriicken von stratovulkanischem Aufban
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d. h. vorwiegende Tlü'fscliichten (mid von Andcsitgangen durch-

brochen.

Dér Dacit ist grau-blau, megaskopisch können Feldspat, Am-
phibol, spiirlieh Qnarz beobachtet werdlen. Ein vöm Sask-Felsen
stammendes Stiiek naher untersuchend, kaim mán in einer magne-
tit- urd chlcrilfüb renden, mikroholokristallinisch-porphyrischen

Grundmasse (45 Vol.%), Labrador (88%. iin Mittel Ab42 An-, s , maxi
male Auslöschung in dér symmetrischen Zone: 33"), Hornblende
(9%, Übergang zwiscben dér grünen und braunen Hornblende « =
blassgelb mit einem grünen Stich, /?=gelblich grün, fi=cy'=lT'),
Hyperstben (4%), xenomorphen Qnarz (1%) und Erz-e (2%) unter-

scheiden.

Von dem Sattel (dér Oberbalb des Rákosbaehes den Dacit vöm
Andesit trennt), den Weg gégén Magosfa fortsetzend, lásst mán
einoti blauen Hypersthenamphibolandesit ‘hinter sicli; den Andesit
tuff verrat eine Felsengruppe, welche den gleichmassigen Verlauf
des Bergriickens stört. Die Sebicbten vem Ardesittuff neigen gégén
O und SO. In 720 m befindet síeli ein Pyroxenandesit-Lavastrom
(2 m machfig) mit bankig-tafeliger Absonderung, blauer, bzw.

echwarzer Farbe. U. d. M. erwies sicli die Proportion dér Grund
masse zu den Einsprenglingen im Mittel wie 4-8 : 5.2, d. h. Gruiul-

masse (48 Vol-%), Plagioklas (40%), Diopsid Augit (4%), Hyper-
sthen (4%), Ampbibol (1%) und Erze (3%). Die Grnndmasse ist

Magnetit enthaltend, mikroholokristallinisch-porp'hyrisch. Un teá-

déin Plagioklas befinden sich Labradoré von dér Zusammensetzung
AbJS Ar 62 (naeb dem Werte dér Albit-Karlsbader Zwillinge:

1—1,
—

. 23"; 2—2‘ 37"). Dér braune Ampbibol zeigt lebhaften

Pleocbroismus: « - blassgelb, fi
— braun, y — tiefbraun. Hyper-

sthen und Dicpsid-Augit sind oft gegenseitig in einander gewacbsen.

In 770 m Hbe befindet sicli ein almlicher Lavastrom, wogegen
dér hücbste Punkt des Mogyorósbérc aus Brecciensehichten besteht,

die mebrere m3 grosse Bmben enbalten.

12—13. Vöm Halyagos
-<J>-

586 etwa 350 m O-lich kommt zwiscben

Tuffschichten ein 9—21 h streichender Pyroxenandesit Gang zum
Vorscbein. Die 3—4 m bobén, kahlen Felsen erscheinen schwarz, bzw.

braun, dér frische Bruch zeigt blaue Farbe. Eine unvollkommen
bankige und etwas deutlicber kugelig schalige Absonderung ist aucli

zu beobaohten. Die Banké zeigen ein Einfallen unter 10" gégén 3 h

Makroskopiscb kaim mán 2 mm grosse Feldspate, ferner Pyroxene
wahrnebmen. U. d. M. werden in einer magnetitführenden, mikro
hclokristalliniscli - porphyrischen, stellenweise byalopilitiselien

Grnndmasse (51 Vol.%) Labrador (34%; Ab4u An,j 0 — Ab39 An 81

nacli dem Wert von oy' — 42; konjugierte Zwillinge nacb dem Albit-

Karlsbader Gesetz 1—1‘ 22"; 2—2‘ 35"), Hyperstebn (10%), Diopsid-

augit (2%, c y' — 34°, eine Verwachsung mit dem Hyperstben stets

vorhanden) und Erze (3%) unterschieden. Ani S-Fusse dér Ivote

586 des Halyagos, im Aufschlusse des Waldweges befinden sich Fel-
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sen, die :
! n dér Oberfláclie graugelb, an frischen Bruclistüeken liell-

blau erscheinen, Feldspate, Amphybole und Pyrit sind léicht er-

kennb'J r. U. d. INI. siclit mán in einer chloritfübrenden, hyalopiliti-

schen — wenig Glas enthaltenden — Grundmasse (51 Vol.%) voll-

kommen Ibisébe Labradoré (31.6%; Zwillinge nacli deni Albit- und
Karlsbader Gesetze ergeben im Mittel: 1—1‘ 22"; 2—2‘ 35

1
' d. h. Ab :j8

An 6 ,) ganzlieh zersetzte Amphibole (15%, es entstanden Ch lórit,

Limonit, Quarz und Kalzit), frische biotit-Schüppchen (0.2%), von
den Ei zen (2.2%), Pyrit, Magnetit, Limonit. Das Gestein ist alles in

Betracht gezogen ein biotitfülirender Amphiboldacit, dér aber in

seiner Struktur sicli vöm Dacit des Kovácspatak-Tales unterschei-

den liisst, da er feir.er kömig ist. Mán kaim ihn als ein Differenzia-

1 ionsprodukt betraehten.

Alagyhideghegy

6b5Zn

Fig 11. ábra. Vázlatos szelvény a Kurucbércen át. 1. biotitos amfiboL
dácit, 2. biotitos hiperszténamfibolandezit, 3. liipersztén-amfibolandezit-

1 u fal 4. piroxén andezit, 5. nyirok. — Sehematisclies Profil duroh den

Kurucbérc-Berg. 1. biotitfübrender Amphiboldacit, 2. biotitfiihrender

Hypersthen-Amphibol.andesit, 3. Hypersthen-Ampbibolandesittuff, 4.

Pyro.xenandesit, 5. Nyirok-Boden.

14—19. Dér Nagyinóc-Berg wird von dér Kisinóc—Szépbérc-

Gruppe durch eine in N\V—NO-liclier Richtung zieherde Brueblinie

getrennt. Sonst schliesst er síeli unmittelbar dem erwahnten Haupt-

grat an und empfángt die Bergziige vöm Zálogbérc, Nagyjánostet,
Vörösbaraszt

Er stellt ein Beispiel dér Stratovulkane dar. Am Berggrat, in

730 und 720 m Köbe befindet síeli amphibolfiihrender Pyroxen-
andesit; in den Talsoblen Hypersthen-Amphibolandesit. Die Máe.h-
tigkeit dér Tuffschichten betrágt auif Grund einer Neigung von 10" in

dér Richtung 8 h 480 m. Die Frage kann noeli bestritten werden, ob
die ín 720 und 730 m Hbe befindlichen Banké selbstandige Gangé
oder nur abgerutschte Partién dér oberen Decke sind. Auf Grund
dér petrographischen Zusammensetzung muss mán. ihr Gestein für
denselben Pyroxenandesit haltén, dér auf dem Berggrat anzutreffen
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jgt. Es sol 1 liiei- noeh bemerkt w érdén, dass an dér SW-Lehne des

Nagyinóc-Berges in dieselbe Richtung nach SW ziehende Wasser-

risse hinunterlaufen.

Den Andesit naher untersuchend, dér an dem, von Kote 823

NW-wárts ausgehenden Bergrücken 730 ni ii. d. M. in 3—4 m Starke

ansteht, kann mán megaskopiscb in einer dichten, blauen bzw.

schwarzen Grundmasse Feld-paté, Pyroxene und Ampliibole erken-

nen. U. d. M. kommén in dér magnetitführenden, holokristallinisch-

porphyrischen Grundmasse Labradoré (39.5% im Mittel Ab45 An rr,,

auf Grund dér Werte: oy' 36—38", maxim a le Auslöschung in dér

symmetrischen Zone: 30—20", Zwillinge nach dem Albit-Karlsbader

Gesetz 1—1‘ - 20° und 2—2' — 30") mit Sanduhrstruktur vor.

Das velumprozen tische Verháltnis dér Grundmasse zu den

porphyrischen Eir spvenglingen betragt im Mittel l.G : 8.4, d. h

Grundmasse 16 Vol.%, Plagioklas 70%, Hypersthen 6%, Diopsid

2.5%, Ampbibol 1.5%, Erze 4%. In den mineralogiseben Eigenschaf

ten stimmt dns Gestein mit dem Vor igen uberein. Bei dér Kote 812

findet mán heterogene Breceien, die Sehicbten fallen unter 24"

gégén 2—4 h ein. In dem rötlich-grauen biotitführenden Ampliibol-

bypersthenandesit-Tuff karn mán megaskopiscb 32 mm grosso

Ampliibole und Pyroxene beobachten. U. d. M. erkennt mán Labra-

doré (Ab40 An P0), braunen Ampbibol (friscli), Hypersthen (gebogen;

mit beginnender Bastitisierung), Biot'it (mit Keliphitkranz,),

Apátit (grauscbwarz gefarbt), Erze, Zirkon-

Es wurden aucb Rapillis aus den Breceien naher untersuclit;

sie erwiesen sich als amphibolfiibrende Hypersthen andesite. Mit
unbewaffneten Augen kann mán graue und rötlich geíarbte Stücke
mit 2X3 mm grcssen Feldspat- und Hypersthen-Eipsprenglingen fin-

den. U. d. M. kann maii in einer mikroholokristallinischen, magnetit-

führenden Grundmasse Labrador (von dér Zusammensetzung
Ab44 An D(;

— xVb42 An5s , mit Glas-, Zirkon- und Rutil-Einschlüssen),

Hypersthen (y = griin, a= Massgelb, mit beginnender Bastitisie-

rung und Apátit-, Magnetit- und Glaseinschlüssen). sehr sparlicli

Ampbibol (fást vollkommen resorbiert) wahraehmen.

Von dér Kote Nagyinóc etwa 300 m nach NO erreicht maii

Reste einer Pyroxenandesit Decke. (Fokhagymás sziklák, Korom-
bérc) Die Starke dcs platt ig-bankig abgesonderten Gesteins betragt

6—9 in, die verseh iedérién Werte dér Böschung weisen auf gewal

tige tektonische Vorgánge hin. Das ausgepragteste Einfallen ist

gégén 5 h 5° unter 15

—

20" (an einer Stelle sugár 40") gerichtet, doch
wurde auch die Richtung 23 h unter 24" beobachtet, welcli letztere

auf eine durcli dieselben tektonischen Krafte verursachte entgegen-

gesetzte Kippung sjch zurückführen lásst. Das Gestein ist megasko-
pisch an dér Oberfláche braun schwarz, nur die frischen Brucli-

stücke zeigen die eigentliche blaue Farbe dér Grundmasse. Als Ein-

sprenglinge sind gelbliche Feldspate, ferner Pyroxen-, bzw. Amphi-
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bol-Kristalle bemerkbar. U. d. M. lassen sicli in einer magnetit-

führenden, mikroholokrifctallinisehen Grundmasse: Labrador (Ab,.,

A s — Ab,,, An60 ,
maximale Auslöschung in dér symmetrischen

Zone 33—83"; oy' ... 42", die Glaseinschlüsse ordhen sicli im Inneren

dér Kristalle), Hypersthen (stellemveise bastitisiert, die Fasern des

Bastits 1 fallen mit dér Acbse ,,a“ znsammen), Diopsid (gegenseitige

Durchwachsnngvn mit Hypersthen. ay= 33"), Amphibol (vollkom-

inen resorbiert: Erze, Quaiz, Diopsid-Angit, Chlorit ersetzen das ein-

stige Mineral) erkennen.

Fig. 12. ábra. A Fokhagymássziklák (Korombérc) piroxénandezit láva-

takaró.jának részlete. — Pyroxenandesit-Lavadecke am Fokhagymás-
felsen (Korombérc).

Nach O dem Nrgybideg-Berg sicli náhernd trifft mán auf liete-

rogene Breccien,
20—22. Die A' bbe des Nagyliideg-Berges bestelit aus einer

Pyroxenandesit-Becke, die nach N, N\V in steilen Wánden endigt,

bzw. nach S, SW in saníte Leimen iibergeht. Die Máchtigkeit des

plattig-hankig abgesoi derten Gesteins betragt 8 m, die Bálike fallen

nach SO (8
h 10°—10 h 5") unter 5—13" ein. Nach N\Y kann mán tief

hihab verfolgen den Andesit, es scheint da ein máchtiges

Ansbrnchzentrum gewesen zn sein. Das Gestein ist didit, rot-

gelblich, nur die ffischen Bruchstücke zeigen die eigentliche
blaue schwarze Farbe. Megaskopisch kann mán Feldspat, Pyroxen
und Amphibol erkennen. U. d. M. lassen sicli in einer magnetit-



Eruptiven Gesteine aus (lem Börzsöny 41

f ii'li renden, mikroholokristallinen Grundmasse die folgenden Ge-

mengteile erkennen: Plagioklas (Labrador-Bytownit Ab
;
. 7 An63 -

Ab
:j:)

Ar
t:7 ), Dicpsid-Augit und Hypersthen (regeimassige gegen-

seitige Verwachsungen sind háufig), Hornblende (fást vollkoinmen

resorbiert), Biotit (sehr telten), Magnetit, Apátit, Quarz (sekundar).

In dér Fortsetzung des Berggrates nacli Ü trifft mán hetero-

géné Breccien an. Aus dicsen bestebt dér Kishideg-Bérg (580-^)-) ; es

sind Rapillis von Erbsengröisse und bis Kopfgrosse Blikké zu fiúdén,

die ausgewitterten Banké dér Breccie fallen nach í)
h unter 22" ein.

Die vöm Berggrrt und den Leimen abgesondert stehenden, auf-

fallenden Wánde und Saulén dicsér Gégénd bestehen ebe falls aus

heterogénen Breccien (Szibók, Oltárk, Sask); sic zeigen einerseits

Fi ff. 13. ábra. A hegység' els kutatójáról Szabó Józsefrl elnevezett,

aiulezitbrecciából álló ,,Szabókövek“, — Die Breccienfelsenwand dér
„Szabókövek“.

die Lagerung dér Schiehten, anderseits die Máchtigkeit dér Erosions
vorgange und künren somit als Zeugen betraclitet werden. Die Sau-
lén des Hangyásbérc sind etwa 12 ni hoch, die Richtung ihrer Schich-

ten ist 18 h 10" unter 17". Die Ánhölie des Hangyásbérc, sowie aueh
dér vöm Berggrat gégén SAV sicdi abzweigende Árvácskabérc sind

durch Andesit-Lava bedeckt. lm Árvácska bérc stehen die Andesit-

banke fást vertikal, dem entsprechend kann mán hier einen Gang-
Durchhruch annehmen. Nachstehend sei die voliunprozentische

Zusamniensetzung dér náher untersuchten Gesteine einander gegen-

iibergestellt.

Grundmasse Plagioklas Diopsid Hipersthen Amphibol Erz

Hangyásbérc 67 Vol°/o 1 3-5°/o 1.0% 0.5% 15% 3%
Árvácskabérc 40 ,, „ 49.0 * 4 0 „ 3,5 „ 3 „

D.s (jestein des Árvácskabérc naher betrachtend erweisen sich

die Plagioklase als Labrador Bytownite von dér Zusamniensetzung
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Ab37 An 03 (Zwillinge macii dem Albit-Karlsbader Gesetz ergeben die

Werte im M ittél: 1—1‘
- 23"; 2—2‘ = 36"). Dér Hypersthen ist

liypidiomorph ausgebildet, da die terminálén Flachen meist lehlen.

Die Diopside sind betráclitlich kleiner als die Hypersthene
cY 47°; y — « - 0.012. Dér Amphibol ist vcllkommen resorbiert.

Dér Hangyásbérc bildet eire Decke, dérén Amdehnung rund 400 m"
betragt (Lángé 80 m, Breite 5 m, Máchtigkeit etwa 2 5—3 m). Eine
bankig-plattige Absorderung kennzeichnet drs Gestein, welches im
frischen Zustande eine blaue, sonst schwarze liis grau-gelbe Farbe
zeigt.

U. d. M. kann mán in einer magnetitführenden mikroholo-

kristalliniseh-porphyrischen, stel lenweise pilotaxitisehen Grund

-

messe folgende Gemengteile beobaebten: Labrador (Ab38 An 0 .,,

1

—

F :: 22"; 2—2‘
- 37" bei Albit-Karlsbader Zwillingen, die zona-

ren Irdividuen erreichen An
v-„, AnSB), Diopsid-Augit ( cY — 41") und

Hypersthen (gegenseitig durchgewachsen und umgewach-cn), Am-
phibol (« gelb, /? grünlich-gelb, Y — braun; cy— 18°; stark

resorbiert).

23—25. Gégén den Csóványos zu endigt dér Berggrat naeb NW
in einer steilen Brecciemvand („Szabók“ Einfallen gégén ll h 10"

unter 10"). Ein von da stammender Rapilli war niegaskopiseb röt-

lieh-grau, dieht, stellemveise myarolitiseh, 2—3 mm lángé Feld^pate,

Hypersthene enthaltend. U. d. M. lassen sich die folgenden Gemeng-
teile erkennen: Labrador (nach den Daten dér Auslöscliungen von

Albit-Karlsbader Zwillingen 1—1‘ = 23"; 2—2‘ = 35"; oy' = 44‘;

M 1 34,—34"; d. h. Ab40 An eo — Ab41 An 59), Hypersthen (vorherr-

sehender farbiger Gemengteil), Diopsid-Augit (c y— 41" oft mit
Hypersthen parallel verwacbsen). Amphibol (untergeordi et, stark

resorbiert), Magnetit (die faringen Gemengteile begleitend), Apátit.

Am W-Abhange des Csóványos — in 800 m Hbe — ragt eine

etwa 18 m bobé Breccienwand empor („Oltárk 44

), die Scbiehten

fallen gégén 4 h 10" unter 10" ein. Die Grösse dér Rapillis schwankt
zwisohen 2—3 cm bis 15—20 cm. Ein Exemplar derselben unter-

suchend, konnte mán in dér magnetitführenden, mikroholokristalli-

nen Grundnrasse Labrador (Ab3s An ri2 , nach den Werten:l—

l

4 — 22";

2

—

2‘ -- 39"), Amphibol (ey— 5"; mit zonarem Bau; dér Kern ist

stets dunkler als dér Saurn, stark resorbiert), Diopsid-Augit

(cy = 43°, Zwillinge nach (100), oft mit Hypersthen innigst ver-

wachsen, in einem Fali gebogen), Hypersthen (untergeordnet) walir-

nehmen. Alles in Betracht nehmend, handelt es sicli um einem
Rapilli aus amphibolführendem Pyroxenandesit.

Dér höchste Pu illet des Gebietes, dér Csóványos 939 m besteht

aus Breccie. An dér W-Seite befindet sich eine etwa 3 m hohe

Brecciemvand; ilire Schichten fallen gégén 3 h 10"—5 h 5° unter 10"

ein. Ein von da stamimendes Tuff-Stiick ist megaskopisch grau, es

enthalt Feldspat- und Amphibol-Kristalle.

U. d. M. geo.au er betrachtet die hyalopilitische Grundmasse die
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volumprozentische Zusammensetzung zeigt 61% Grundmasse, 28%
Plagioklas, 7.2% Amphibol, 2 4% Hvpersthen, 0.4% Biotit, 0.0% Erze

und 0.4% Myarolit he. Dér Plagioklas erscheint in 2—3 mm gro.s-

sen, táléiig ausgebildeten Individuen, er erweist síeli auf Grund

dér Daten: ay' — 39", M I
« 32—32" als ein Labrador Ab44 An s ,

—
Ab43 An 57 ; allé sind frisch, manche korrodiert, als regellos verteilte

Einschlüsse kimen Glas, ferner als Seltenheit wasserklarer Apátit

beobachtet werden.

Fig. 14. ábra. Az Oltárk andezitbreccia-fala, — Andesitbreecien-

Felsenwand des Oltárk.

Dér Amphibol ist hypidiomorph ausgebildet, seine Lángé
schwarkt zwisehen 1—3 mm. Sein Pleoehroismus ist stark: a grlin-

lieh-gelb, /? —
: griinlich-braun, ;* tief-braun. Am Hypersthen feli-

len oft die terminálén Fiaeben. Dér Pleoehroismus ist wahrnehmbar:
y -v blaulich-griin, « blass rötlieli-gelb.

26. Vöm Csóványos nach NW, dem Berggrat folgend, trifft maii

eine La.vadecke von massigen Dimensionen (Lángé 20 m, Breite 7 m,
Máehtigkeit 5—7 m). Bankig-plattige Absonderung, dichte Textur, im
friscben Zustand lilán, sonst schwarz bis gelblich-braun. LT. d. M.
konnte mán zw Delien den porphyrischen Gieimengteilen und dér

Grundmasse das volumprozentische Verháltnis 6.4 : 3.6 feststellen,

d. b. Grundmasse 64 Vol.%, Plagioklas 21%, Amphibol 8%, Diopsid-

augit 4%, Erze 3%. Dér betrácbtliche Ampliibolgehalt beweist, dass

eine Verallgemeinerung, womach auf den Anböben überall die Beste
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eines Pyroxenandesits aufzufinden waren, falsch ist, da stellenweise

— wenn auch selten — dér Amphibol im den Vordergrund tritt.

Immerliin handelt es síeli wohl um dieselbe Eruption, wobei dér

Unterschied von dér magnetischen Differentiation herstammt.

Dér Plagicklas ist dnrch Labrador vertreten, von dér Zusam-
mersetzung Ab41 An 58 — Ab44 An

5fi (nach den Werten oy = 41",

M J a - 3i_34° = 32°). Dér Amphibol ist fást ganzlich dér Resorb-

tion zum Opfer geffallen; die unzerstörten Reste sind stark pleo

chroitiscli « blass-gelb, /? = gelblich-braun, y
— tief braun, c= 13".

Neben dem Diopsid-Augit (cY— 44°) findet mán auch Hyper-
stlien in regein: ássigen Verwachsungen. Dér Magnetit ist korrodiert.

Bemerkenswert ist dér Apátit mit Staubeinlagerungen entlang dér
.,c Aeh se. Die Apatite dér Tnffe sind stets wasserklar, die Trübung
ist nur in jenen dér Ardesitlaven zu beobacbten, vermutlich als

Folge dér Resorbiionsvorgange.

27. Ein dem vorigen entsprecbender, liypersthenführender
Amphibolandesit bedeckt die Anhöhe des Magosfa.

Bei dem dnrch die Gutsgrenzen gebildeten Dreieck neigen sicb

die Andesitlavabanke gégén 5 h 10" untér 10". Dem gegenüber zeigen
die Breccierscbichten rm Ende des Mogyorósbérc ein Einfallen
nach l

h 5" unter 15". Zwisclien den beiden Anhölien befindet sicb

eine abgerutscbte Partié. Dér friscbe Andesit ist blau, sonst scbwarz,
gelblich-braun, rt. Ausser dem diehten Gestein kommen auch solche
mit schlackiger Textur vor.

ü. d. M. ergab sicb zwisclien dér Grundmasse und den porphy-
rischen Gemengteilen das Verhaltnis 0.4 : 3.6, d. h. Grundmasse 04

Vol.%, Plagioklas 22.6%, Amphibol 12%, Hypersthen 0.4%, Erze 1%.
Dér Plagicklas ist dnrch Labrador vertreten, von dér mittleren

Zusammensetzung Abss An,
12 ( Albit-Ivarlsbader Zwillinge: Íj—1‘

21"; 2—2‘
: 34°; M I

a 35—35"), Amphibol (fást vollkommen
resorbiert 7 griinlicli-braun, /? — griinlich-gelb, gelb); Diop-

sid-Augit und Biotit kommen als Seltenlieit vor; Apátit (braun und
grau getarbt), allé in einer magnetitführenden, mikroholokristallinen

Grundmasse.

28. Ein von dér Ivotc 820 m etwas N-lich, aus einer Breccien-

wand gesamnielter Tuff ist megaskopisch rt, myarolitisch, zersetzt.

U. d. M. lassen sicb Labradoré (Ab45 An55), brauner Amphibol,
Hypersthen (in Diopsid übergebend), Diopsid-Augit, Erze und Apá-
tit erkennen.

29. Miklósbérctet ist ein Beispiel für Stratovulkane, au seinem
SW-Fuss, im Tál des Drino-Baches, bei dér Kote 457 m tritt dér

Andesit zutage. Die plattig-bankige Absonderung, dichte Textur, im
frischem Zustand blaue, sorst schwarze, bis gelblicb braune Farbe
stimmen mit den Andesiten dér Magosfa-, Hideghegy- Várbiikk-

Berge iiberein.

Das Verhaltnis dér Grundmasse zu den porphyrischen Aus-
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scheidungen ist 5.1 : 4.9. Die letzteren vertellen síeli auf Labrador

35% (maximale Auslöschung in dér symmetrischen Zene 35”, d. h.

Ab41 An ns.), braunen Amphibol 7% (stellenweise resorbiert, zonar;

cy — 6°),° Hypersthen 5%, Diopsid-Augit 2%, (letztere mit gegen-

seitigen Durchwachsungen, c y' 44°), Apátit (wasserklar, idio-

morph mit 9un, Glaseinschlüsse), Erze (durcli Magnetit, Hamatit

vertreten), Epidot u. zw. Pistazit und fvlinozoisit. Es sei bemerkt,

dass die magnetitfiihrende, mikroholokristallinische Grundmasse

auch ein vénig Glas enthalt.

Am Gipfel des Miklósbére befindet sieb in etwa 120 m Lángé
eine Lavadeeke, dérén Macbtigkeit 3—5 ni betragt und die Breite

zwisehen 4—7 m schwankt- Das Gestein ist an dér Oberflache be-

trachtet grau-schwarz, nur die vollkommen frischen Bruchstücke
zeigen eine hellblaue Farbe.

Fig. 15. ábra. A Miklósbére PK fell. 1—2. piroxénandezit, 3. hiper-

sztén-amfibolandezitbreccia, 4. piroxénandezit feltörés a Kurnebércen.
- SO-Lehne vöm Miklósbére-Berg-

. 1—2. Pyroxenandesit, 5. Hypersthen-
Amphifco’ar desitbréccie, 4. Pyroxenandesitgiang am Kuruebérc-Berg.

U. d. M. wurde zwisehen Grundmasse und den porphyrisch
ausgeschiedenen Gemengtieile die raumproporzionale Verteilung
für 4.9 : 5.1 festgestellt, und zwar: Grundlmasise (mikroholokristalli-

niseh-pérphyrisch, mit wenig Glrs), Plagioklas 30%, Diopsid-Augit
5.6%, Hypersthen 4.4%, Amphibol 0.4%, Kalzit 0.0%. Die fafejig

ausgebildeten Plagickla.se erwiesen sieb als Labradoré Ab41 An,,
auf Grund dér Werte: J_ M 34—35

n
,
a

y

= 39
n
, Kalzitisierung

wurde sparlieh entlang dér Spuren dér Kissé wahrgenommen. Die
Pyroxene sind durch Dicpsid-Augit und Hypersthen vertreten,
manehmal ist dér Hypersthen mit Angit umhüllt. Dér Diopsid-
Augit ist. voll kon n.en t'riseh, er ei thii.lt Glas- und Erz-Einsehlüsse.
Dér Hypersthen zeigt stellr nweise die Spuren dér Bastitisierung.



TÁRSULATI ÜGYEK.
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN.

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi
február 7-én tartott LXXXIV. rendes közgylésérl. Elnök: Vendl
Aladár. Jelen van 44 tag és 17 vendég. Elnök a Magyar Hiszekegy
elmondásával megnyitja a közgylést és a szokásos bejelentések után

elnöki megnyitóját tartja meg.
* * #

Mélyentisztelt Közgylés!
szinte tisztelettel köszöntm a Társulatunk iránt mindig érdek-

ld minisztériumok, intézmények és társulatok megjelent képviselit:
A m. kir. Pénzügyminisztérium képviseletében jelenlév Böhm
Ferenc miniszteri tanácsos urat, a m. kir. Kereskedelemügyi
minisztériumot képvisel Kató Gyula min. oszt. tanácsos urat,

a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi képviseletében megjelent O 1 a y
F erenc min. oszt. tanácsos urat, a Magyar Királyi Bányamérnöki
és Erdmérnöki Fiskola nevében megjelent dr. Vendl Miklós
nyilvános rendes tanár urat, az Országos Bányászati és Kohászati
Egyesület képviseletében jelenlév Schivetz Ferenc igazgató-
helyettes, egyesületi titkár urat. a Magyar Mérnökök és Építészek

Nemzeti Szövetsége kiküldöttjeit. Pét he Lajos miniszteri tanácsos
és Tóth Imre titkár urat és a Magyar Barlangkutató Társulatot

képvisel dr. K a d i c O t t o k á r ügyvezet elnök, egyetemi c. rend-

kívüli tanár urat.

Szívbl és örömmel üdvözlöm a megjelent hölgyeket és urakat.

Egy esztend semmiség a föld történetében, társulatunk életében

is csak röpke pillanat — mert én a társulatot a jövben örökéletnek
gondolom — nagy id azonban egy ember rövid életében. Egyik évrl
a másikra régiek mennek el. újak jönnek.

Az elmúlt évben, április 25-én hagyott itt bennünket báró
Nöpcsa Ferenc, a magyar geológusok és paleontológusok egyik

legnagyobbika.
Nopcsa báró 1877. május 3-án született Szacsalon (Hunyad-

megye). Fiskolai tanulmányait Bécsben végezte, hol különösen

Süess Ede volt rá nagy hatással. A geológiai küls felvételi mun-
kába fként Seb a far zik Ferenc vezette be a Betyezátban.

Els nagyobb geológiai munkája 1902-ben a M. Kir. Földtani

Intézet évkönyvében jelent meg, s a Gyulafehérvár, Déva. Buszka-

bánya és a romániai határ közt elterül területet tárgyalja. Ez a

vidék késbb is állandóan foglalkoztatta, s 1929-ben 1:200000 méret
geológ'iai térképben a Temes és Olt, észak felé Torda és Csontaházán
át húzott vonallal határolt terület tektonikai szintézisét közölte részben

saját megfigyelései, részben az ott dolgozott magyar geológusok mun-
kája alapján.

1903-tól kezdve figyelmét különösen Albánia kötötte le s 1916-ig

több ízben tanulmányozta ezt az érdekes országot. Az eredményeket
legnagyobb geológiai munkájában „Geographie und Geologie Nord-
albaniens" címen foglalta össze. Ez a hatalmas, 44 ívnyi kvartformá-



Társulati ügyek — Gesellschaftsangelegenheiten 47

tumú m Albánia geológiájának mindig alapvet forrásmun-
kája marad.

Nem részletezhetem itt ezt a mvet. Második — geológiai —
részének legfbb tektonikai eredményeit azonban egész röviden össze-

foglalom: Négy nagy tektonikai egységet különböztetett meg, ezek:

az északalbániai tábla, a Cukali gyrt hegysége, a Merdita és a parti

régió. Kimutatta, hogy ezek az egységek egymás felé mozogtak és

hatalmas áttolódások jöttek létre. Az északalbániai tábla rátolódott
a Cukalira három pikkely alakjában. Az ablakként elhelyezked Cukali
tömegében a jura közepe eltt gyenge redzés, majd lepusztulás ment
végbe. A Cukali késbb, de még az eocén eltt ÉNy-i irányú redkbe
gyrdött és késbb feldomborodott; DK fell a Merdita tolódott rá.

A Cukali ÉK-i sarkán át a Merdita az északalbániai táblára is ráto-

lódott. Ezek a mozgások eocénvégiek és oligocénok. A parti láncok
kréta- és ótercier-rétegsorozata redkbe gyrt és ÉK fell az észak-
albán tábla széle s attól délre a Merdita-takaró tolódott rája. Az egész
takarórendszer egységesen mozgott Ny felé, az Adria felé. Az áttoló-

dási rendszer homloka m ögött tektonikai mélyedés húzódik, melynek
folytatását Nopcsa a krétai szigetek övében keresi. E mélyedést
szerinte a takarók nyomása hozta létre olyképen, hogy az alul lév
üledékekbl a nyomás folytán víz préseldött ki, emellett azonban a
törmelékfelhalmozódás súlya is szerepelt volna.

A Merdita-takarót a Sár Dagh fell származtatja. Az Adria
területén a gyrdés folyamata még ma is tart.

Albánia geológiája még életének utolsó éveiben is foglalkoz-

tatta. 1930-ban a német geológiai társulat folyóiratában jelent meg
egy fontos közleménye Albánia középs részének tektonikájáról, majd
1932-ben ugyanott az Adriai tenger geológiájáról.

A tektonikai kérdésekkel kapcsolatban az eruptív kzetek képz-
désével is foglalkozott és errl cikket is közölt a Földtani Közlönyben,
melynek érdekes gondolatmenetét az igen tisztelt tagtársak jól ismerik.

Nopcsa báró zseniális tehetsége azonban még jobban vissza-
tükrözdött paleontológiái munkásságában. Ezen a téren valóban a
világ- legels tudósai közé számított. Ez a munkássága azokból a

dinosaurus-csontokból indult ki, melyeket 1897-ben a hátszegi völgy-
ben, Szentpéterfalvánál, a felskrétakori rétegekben talált. Csakhamar
a dinosaurusok, majd általában a hüllk specialistájává fejldött ki.

Munkái a legkiválóbb osztrák, német, angol és délafrikai folyóiratokban
jelentek meg.

valóban igazi paleobiológus volt, ki konkrét paleontológiái,
nevezetesen östeológiai bélyegek alapján törekedett a kihalt hüllk
életmködését és életkörülményeit megállapítani.

Ez alkalommal nem térhetek ki azokra az új fajokra és csopor-
tokra, melyeket Nopcsa állapított meg, sem más rendszertani
vonatkozású eredményeinek részletezésére. Néhány általános jelleg
megállapítását azonban nem mellzhetem.

Kimutatta, hogy az orthopodák nem a krokodilusok, hanem a

rhynchocephalák típusára ütöttek. A mai gyíkok s más hüllk és a
madarak alapján kifejtette azt a felfogását, hogy a dinosaurusok
nagyobb, esetlen formái — pl. az Iguanodon bernissartensis — a ns-
tények, a karcsúbb formák — pl. az Iguanodon Mantelli — a meg’felel
hímek. Megállapította az erdélyi felskrétakori dinosaurusokról, hogy
egy részük mocsári (Telmatosaurus, Titanosaurus, Mochlodon), más
részük szárazföldi típus (Megalosaurus, Struthiosaurus) volt.

Ersen foglalkoztatta Nopcsát a dinosaurusok kihalásának
kérdése, östeológiai megfigyelései alapján kimutatta, hogy a dino-

saurusok nagy testalkatával a hipofízis megnagyobbodása (az agy-
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velhöz viszonyítva) járt karöltve, akárcsak az ember abnormális
testi nagyságával (akromelágia, gigantizmus stb). Sok saurus óriási
nagysága a hipofízis megnagyobbodásával függött össze, híz a jelenség
a végtagok csontjának megersödését, nagyobb porcogótömegek állan-
dósulását vonta maga után. A kihalás az óriás testek kisebb ellenálló-
képességének következménye volna,, esetleg a genitális szervek mkö-
désének csökkenése is bekövetkezhetett.

A dinosaurusok evolúciójára elfogadható elméletet állított

össze. Rámutatott azokra az osteológiai hasonlóságokra, amelyek a
denevérek és a Pterosaurus, a madarak és a. dinosaurusok vázán
észlelhetk. Ezek alapján a madarakat dinosaurus-szer alakokból
leszármaztathatóknak tartotta.

Megállapította, hogy a kígyók els képviseli tengeriek voltak.
A mesosaurusok származását megvilágította. A tengeri élethez alkal-
mazkodott különböz reptiliákon észlelt pachiostosist és az osteoskle-
rosist fiziológiai alapon magyarázta meg. Az Eidolosaurus és Pachy-
ophys leírásával kapcsolatban kifejtette, hogy a vízi élet min mélyre-
ható biokémiai változásokat idéz el.

A „Die Familien dér Reptilien“ cím (Berlin, 1928) munkáját
Társulatunk 1927-ben a Szabó József-emlékéremmel tüntette ki. E
mben a reptiliák természetes rendszerét állította fel negyedszázados
munkássága alapján.

Mindezek az adatok csak önkényesen kiválasztott részek Nopcsa
báró hatalmas tudományos munkásságából. Azt hiszem azonban,
hogy az elnöki megnyitó keretében már ezek is megersítik azt az

állításomat, hogy valóban olyan nagy tehetség és oly munkabírású
tudós volt, aki itthon is és a külföldön is mindenhol becsülést szex-zett

magának és az egész magyarságnak. Érdemeit 1912-ben a Geological
Society of London azzal ismerte el, hogy leveleztagjává választotta.

1917-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagja lett, 1928

májusában a berlini földrajzi társaság választotta tiszteleti tagjává.
Nopcsa Ferenc férfikora deléig nem kötötte le magát,

függetlenül élt a tudománynak. 1925-ben azonban állami szolgálatba

lépett, mint a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója. Bár ekkor már
beteg volt, nagy lelkesedéssel látott hozzá az intézet vezetéséhez.

vérbeli tudós volt, aki Tart pour 1‘art, magáért a tudományért mvelte
a tiszta tudományt. A földtani intézet mködésének középpontjába
is a tudományos munkát helyezte, de súlyt akart helyezni a tudomá-
nyos alapon nyugvó gyakorlati kutatásokra is. Ekkor társulatunkkal
is szorosabb érintkezésbe került: 1928. február 1-én tiszteleti taggá
választottuk. Ugyanebben az évben a német paleontológiái társulat az

kezdeményezésére Budapesten tartott üléseket. A vendégek a föld-

tani intézetet is meglátogatták, s ekkor a nagybeteg Nopcsa mélyen-
szántó ünnepi beszédben utalt arra, hogy a jövben az eddig többé-

kevésbbé elhanyagolt paleofiziológiai kérdésekkel többet kell foglal-

kozni.
Állapota lassanként annyira rosszabbodott, hogy meghasonlott

környezetével. Szakított társulatunkkal is. majd állásáról is lemondott
1929 tavaszán és Bécsbe vonult vissza. Ott mintha állapota kezdetben
javult volna. A javulás azonban csak látszólagos volt; állapota állan-

dóan rosszabbodott. Végre teljesen meghasonlott önmagával. 1938.

április 25-én véget vetett életének.

Munkáinak eredményeiben azonban tovább is élni fog!

Június hó 5-én hunyt el Rózsa Mihály nyugalmazott
székesfvárosi tanár, aki 1912-ben lépett társulatunkba. A sótelepek

képzdésére vonatkozó fiziko-kémiai vizsgálatai különösen a német
zechstein-kálium sótelepek, egyes orosz telepek s a lvarabugas viszo-



Társulati ügyek — Gesellschaftsangelegenheiten 49

nyainak ismeretéhez nyújtottak becses adatokat. Kétségtelenül lelkes,

fáradhatatlan kutató volt; lelke csak a tudományos munkában talált

megnyugvást.
November 5-én, életének 59. évében halt meg Illés Vilmos

okleveles bánya- és kohómérnök, nyug. miniszteri tanácsos, a m. kir.

állami kszénbányák volt központi igazgatója. Egyike volt azoknak
a bányászoknak, kik fontosnak tartották geológiai ismereteik fejl-
dését avval is elrevinni, hogy társulatunkkal szoros összeköttetésben
legyenek. 33 évig volt hséges tagtársunk, Ö írta le az els hazai
trilobitát (Griffitliides dobsinensis Illés). Emlékét kegyelettel fogjuk
mindig megrizni.

Nagy veszteségeink mellett azonban örömhírt is kell közölnöm.
A lefolyt évben múlt ötven esztendeje, hogy I,los vay Lajos
tiszteleti tag úr és Szádeczky Gyula rendes tag úr társulatunkba
lépett. Ebbl az alkalomból m ' ndkettjükhöz szívem egész melegével
és szinte örömmel küldöm bensségteljes üdvözletemet. Kívánom,
hogy még igen sokáig megtartsák abban a szeretetükben és jóindula-
tukban a Társulatot,, melyet az elmúlt félévszázadban irántunk tanú-
sítottak. Egyúttal kérem az igen tisztelt Közgylést, méltóztassék
hozzájárulni ahhoz, hogy ket az elnökség a Közgylés nevében
átiratban is üdvözölhesse.

Mélyentisztel t Közgyülés!

Az elmúlt esztend a geológia hazai tanításának történetében
nevezetes ötvenéves évforduló volt. 1883 szén jelent meg az els
magyar nyelven írt geológiai tankönyv. A munkát Szabó József
(1822—1894), a budapesti egyetem ásvány- és földtani tanszékének
tanára írta, akit — tudományos munkássága alapján — bátran nevez-
hetünk a magyar földtan „(atyján ak“. Széleskör képzettsége, nagy
nyelvtudása, tudományos munkássága, sok évi tanári tapasztalata
révén valóban hivatott volt arra., hogy hézagot pótló, tudományos nívón
lev tankönyvet írjon. Munkáját Semsey Andornak, a nagy
mecénásnak ajánlotta. Amint az elszóban mondotta, tanársegédei;
Seh a farzik, Szontagh és Szterényi segítették a munka
megírásában.

A könyv címe: Geológia, kiváló tekintettel a petrográfiára,
vulkánosságra és hidrográfiára. Terjedelme 47 ív.

Már akkor a geológia oly terjedelmes volt, hogy — Szabó el-
szava szerint — „minden eredmény szálait egyenl arányban foglalni
össze, csaknem lehetetlen.*

4 Ö célul a föld anyagának ismertetését tzte
ki a legrégibb idktl a kzettan alapján, s a dinamikának azt a részét
emelte ki (víz, hmérséklet hatása, kémiai átalakulások), mely különö-
sen a kzetképzdéssel kapcsolatos.

A kzettani részben természetesen ersen eltérbe helyezte saját
kzet-beosztását és módszereit A rétegtani részre is nagy gondot fordí-
tott, ez a rész az egész munkának több, mint egyharmada. A könyvön
inkább a francia és az angol iskola hatása látszik, mint a németek
befolyása. Ennek elnye volt, hogy néhány — a régi német irodalom-
ban meglehetsen megcsontosodott — elfogultságtól mentes maradt.

A könyv a tudomány akkori állásának megfelelen kiváló és

teljesen modern volt és minden fontosabb geológiai eredményt magá-
ban foglalt. Mai szemmel nézve, ez a munka természetesen sok tekintet-

ben elavult. Arra kell azonban gondolnunk, hogy a könyv megírását
megelz idszak, azaz a múlt század els fele a geológiában az ana-
litikai kutatás kora volt, szintézist még alig kíséreltek, meg. A hegy-
ségek képzdésérl ekkor még nem volt egységes, tudományos alapon
nyugvó felfogás; egy-egy gondolat erre vonatkozólag inkább csak
eszmefuttatás-számba ment.
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A könyv megjelenése óta — tudjuk — a geológia igen sokat fej-

ldött. Mégis mindig igen sok titok áll elttünk még ma is. Mert a
geológia olyan, mint az ezeregyéjszaka mesebeli, pompás kerttel öve-
zett tündérpalotája. Aki egyszer cda belépett azt a bbájos illatú
virágok, a palota pazar berendezése és kincsei örökre lebilincselik; aki
itt megfordult, mindig visszavágy k ide, még akkor is, ha az élet

sziele másfelé elsodorta. Ez a pompás, elbájoló kert és a benne lév,
drágakövekkel, kincsekkel megrakott palota azonban rejtélyeket, titkos
szobákat tartalmaz. A rejtélyek némelyike megoldódik, ha szeretettel,

sokat foglalkozunk velük. Ekkor örömmel állapítjuk meg, hogy a rej-

tély megoldása tulajdonképen egyszer volt, csak rá kellett jönni a
nyitjára. Épen ezek a rejtélyek teszik a geológia tudományát
vonzóvá.

Vannak azonban olyan rejtélyek, olyan lezárt szobák is, melyek
ajtaja, mintha csak igen vastag, elpusztíthatatlan, acélnál is ellent-
ál lóbb anyagból volnának készítve — nem enged a geológus kalapács-
ütésének, nem nyílik ki, Aladin még nem adta kezünkbe a bvös
csodakulcsot, hogy ezeket az ajtókat kinyissuk.

Az igen tisztelt Közgylés jól ismeri ezeknek a legnagyobb rej-

télyeknek nevét. Ezek: 1. a kristályos palák képzdése, 2. a kéi ég-moz-
gások oka, 3. a szubkrusztális eruptív kzetek képzdése és 4. a föld
és az élet idtartama. Ezek a legnagyobb rejtélyek ma is megvannak,
s bár sok oldalról igyekszünk ket megfejteni, .könnyen lehetséges,
hogy még jó sokáig fog tartani, amíg rátalálunk a bvös csodakulcsra,
mely zárjukat megnyitja. Nehéz ezt a csodakulcsot megtalálni azért,

mert e rejtélyek megoldásában nem tudunk aktualisztikus alapon
eljárni. Olyan jelenségek megmagyarázásáról van itt szó, amelyek
ma nem játszódnak le szemünk eltt.

Ezek a rejtélyek megvoltak természetesen akkor is, mikor
Szabó könyvét írta. Azóta igen sok oldalról és igen kiváló elmék
igyekeztek az elzárt ajtókat kinyitni és sok olyan apró titok nyomára
jutottak, melyek megoldása közelebb vitt bennünket a megfejtésekhez.
De azért ezek még ma is hét pecséttel rzött titkok, és a mai állás-

pontunk még mindig igen messze van a titok nyitjától, ma is csak
feltételes és megközelít elgondolásokkal igyekszünk a rejtélyeket

megmagyarázni

.

Ez alkalommal most csak az egyik nagy rejtéllyel, a kristályos
palák képzdésének rejtélyével foglalkozom; ki akarom emelni a
Szabó könyve eltti idk álláspontját egész vázlat san, s egészen
röviden a mai eredményeket. Azért választom éppen a kristályos palá-
kat, mert jelentségük a hegyképzdési folyamatok helyes értelmezé-
sében napról -napra, egyre jobban eltérbe kerül. Nagy jelentségüket
Suess Ferenp Ede különösen kiemeli s 1932-ben a következket
írta: „Mint más tekintélyes lánchegységekben, úgy az Alpokban is

a hegyképzdés lefolyásáról a végs ítélet a bels metamorf vázból” —
azaz a kristályos palákból — „fog kialakulni.”

Vessünk egy pillantást a múltba s nézzük meg, miként fejldtek
ismereteink a kristályos palák képzdésérl. Ez a visszapillantás ter-

mészetesen csak hézagos vázlat lehet.

A kzet-metamorfózis tanának megalapítója — eltekintve némely
régi görög filozófus ilyenféle gondolatától — tulajdonképen H u 1 1 o n

James volt. „Theory of earth” cím, 1794- és 1795-ben megjelent

munkájában már többször kiemelte a magma hatását a környez kze-
tekre. Ö mondotta ki elször, hogv elég magas hmérsékleten és elég

nagy nyomáson a mészk márvánnyá alakul át. Tanítványa, Hall
Jame s, 1805-ben krétát kevés vízzel puskacsbe zárt s felmelegítette

a csövet az olvadó ezüst, hmérsékletére. E kísérletben a kréta már-
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vánnyá kristályosodott át. Rámutatott H u 1 1 o n azokra a változá-

sokra is, melyeket a magma a vele érintkez kzeteken okoz. Ezek
azok a folyamatok, melyeket néhány évtizeddel késbb kontaktmeta-
morfózis néven foglaltak össze. Kimondotta Ht tón azt is, hoigy

az üledékes kzetek, ha a föld melegebb részeibe jutnak, átalakuláson
mennek át, tehát lényegileg ismerte azt is, amit ma regionális meta-
morfózisnak neveznek.

Brochant 1808-ban meggyzen kimutatta az Alpokban, hogy
az üledékes kzetek néhol fokozatosan kristályos palákba mennek át

és világosan kimondotta, hogy a csillámpalák — s néhány más kristá-
lyos pala is — eredetileg grauwacke-szer üledékek voltak s csak utó-

lag alakultak át.

Charpentier és Lardy 1814-ben a Nufenenpassban olyan
csillámpalát fedezett fel, melyben belemnites-ek voltak Brochant
1819-ben, S t u d e r és Merian 1826-ban, Esclier von dér L i n t h
1842-ben talált kövületeket kristályos palákban, mind az Alpokban.
Escher von dér Linth megfigyeléseibl joggal azt következtette,

hogy a kristályos palák az Alpokban részben mezozói üledékekbl kép-
zdtek; a metamorfózist hegyképzdési folyamatokkal hozta kap-
csolatba.

Boué 1822-ben kimondotta, hogy a kristályos palák a föld mele-
gének s a földbl kiszabaduló gzöknek hatására képzdnek, mégpedig
a mélybl kiindulva, felfelé. Lényegében IIu tton elvébl indult ki,

de a különböz kristályos palák tökéletes, vagy kevésbbé tökéletes

voltát is megmagyarázta. Nevezetesen azt mondotta, hogy — mivel a
hmérséklet és a nyomás a mélység szerint változik, e változás hatásá-

nak a kristályos palákból álló kzetsorozatban vissza kell tükrözdnie;
azaz a nagyobb nyomáson s magasabb hmérsékleten képzdött kris-

tályos palának jobban átkristályosodottnak kell lennie, mint a kisebb
nyomáson és alacsonyabb hmérsékleten elállt metamorf kzetnek.

Evvel a tétellel Boné ugyanazt fejezte ki, amit mintegy 65

évvel késbb Becke és Grub e n m a n n a mélységbeli zónákban
igyekezett közelebbrl összefoglalni, s ami azóta meglehets általáno-
san elterjedt.

Boué nézetét Lyell is elfogadta, de még az nagy tekintélye
sem volt képes arra, hogy ezt a gondolatot mindenhol elterjessze. A
metamorfizmus elnevezés, úgy látszik, L y e 1 1 -ti származik.

Lyell és Boué egyik követje, Élie de Beaumont 1847-

hen megkülönböztette a normális vagy általános és az abnormális
vagy speciális metamorfózist Az utóbbit ma kontaktmetamorfózisnak
nevezzük; az elst ma Daubrée 1860-ban használt kifejezésével regio-

nális metamorfózisnak mondjuk. Az injekciós metamorfózist legelször
Virlet említette 1844-ben, késbb 1854-ben Durocher, majd
mások is.

Sokáig kérdés volt, hogy a kristályos palák képzdésekor megy-e
végbe anyagfelvétel, vagy anyagvesztés? Erre a kérdésre is a franciák
és angolok adtak feleletet, mikor kimutatták az anyagfelvételt.
Fournet 1833-ban már a csillámpalák földpátosodásáról beszélt s

kimondotta, hogy a csillámpala földpátosodás folytán gnájsszá ala-

kulhat, Belesse 1857-ben részletesen foglalkozott ai metamojrfóziis
közben fellép anyagvándorlással. Durocher 1846-ban már olyan
kristályos palákat is megkülönböztetett, amelyek üledékek és magma-
tikus eredet anyagok keverékébl képzdtek. P o u 1 e 1 1 S c r o p e
már 1825-ben hangsúlyozta, hogy az átalakulásokban a víz is szerepet
játszik. Késbb mindinkább eltérbe lépett a vízgz szerepe az eruptív
kzetek képzdésével kapcsolatban. Evvel karöltve a vízgznek a kris-
tályos palák képzdésében is igen fintos szerepet tulajdonítottak 's
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úgy gondolták, hogy a kristályon palák hatalmas vízgzatmoszféra
nagy nyomása mellett képzdték. Daubrée (1857) kísérletileg 1 is
foglalkozott a víz szerepének megállapításával.

Sor b y volt az els, ki kísérletileg mutatta ki a nyomás szere-
pét 1856-ban. Agyagba sok vékony hematitlemezt gyúrt bele úgy, hogy
a lemezek teljesen szabálytalan helyzetben voltak. Ezt az anyagot egy
irányból ható nyomásnak tette ki s az eredmény az volt, hogy a
hematitlemezek mind, párhuzamos helyzetbe kerültek, mégpedig mer-
legesen a nyomás irányára.

Amint az eddigi néhány adatból kitnik, a kristályos palák
rejtélyének megoldására irányuló, ma is helytálló, egészséges, átfogó
elgondolások és helyes megfigyelések fként angol és francia geoló-
gusoktól származnak.

Németországban — különösen a szászországi szénbányaterülete-
ken tapasztaltak alapján — az a nézet alakult ki, hogy a kristályos
palák a legrégibb kzetek. A kszenet tartalmazó rétegekben növényi
eredet maradványokat találtak, s ebbl arra következtettek, hogy a
növények hasonló körülmények közt éltek annakidején, mint ma. A
széntelepeket tartalmazó rétegsort — fként Werner nyomán —
t löt zgebirge“-nek nevezték. Azt is észlelték, hogy a széntelepes réteg'-
csoport alatt eltér s más kövületeket tartalmazó réteges kzetek tele-

pülnek. Ezeket „Übergangsgebirge“ néven foglalták össze. (Devon és
szilur képzdmények ezek). Ezek alatt egészen elüt sajátságéi kzetek:
„Urtonschiefer“ (azaz fillitek), csillámpalák, gnájszok stb. következ-
nek. Ezeket Werner „Urgebirge“, azaz „shegység“ néven foglalta

össze. Ez az shegység a legrégibb kzetekbl állana.

Az Urtonsohieferen némikép még látszik, hogy — habár a rendes
agyag-palától eltér is — mégis valami agyagpalaszer kzet. Ezért

úgy gondolták, hogy az agyag különös körülmények közt ülepedett
le, mégpedig Werner szerint forróviz óceánból, melyben éllények
még nem voltak. Werner volt., amint tudni méltóztatnak, a neptu-
nizmus megalapítója. A neptunizmus szerint a kzetek mind vízbl kép-
zdtek. Az si forró óceán leg-els kémiai üledéke Werner szerint
a gnájsz volt. Ebben az eredeti alakjában ez a nézet nem terjedt el,

de igenis, különböz módosításokkal. így pl Beroldingen azt
tartotta (1800), hogy a gnájsz gránittörmelékbl képzdött forró s-
óceánban. G ii m b e 1 (1868) úgy gondolta, hogy a törmelék a forró

óceánban a magas hm érsek hatására átkristályosodott. Ezt a folya-

matot diagenezisnek nevezte. (Ma diagenezisen mást értünk.) B i-

schof G. volt az utolsó neptunista. Bár volt tulajdonképen a
kémiai geológia megalapítója, mégis azon a nézeten volt, hogy a gránit
hidrokémiai úton képzdött s törmelékébl alakultak ki az spalák
( Urschiefer).

A neptunizmussal szemben volt a plutonizmus. A neptunisták
legnagyobb része azonban szintén úgy vélte, hogy a gnájsz a fölei

legrégibb megszilárdulási kérgének is tekinthet. Poulett Scrope
(1825) arra mutatott rá, hegy némely gnájsz nyomás hatására utólag-

képzdött eruptív kzetbl. Fournet (1838), Kjerulf Dahi (1860),

Müller H. (1850) és részben Naumann C. F. (1847) szintén ezt az

álláspontot vallották. A plutonizmus legszélsbb képviselje Roth J.

volt, ki még 1890-ben is azt vallotta, hogy a gnájsz a földkéreg legels

megszilárdulási terméke. Ha a föld azokon az állapotokon átment,

melyeket a Kant-Laplace féle elmedet feltételez, akkor a lehl földön

egy els megszilárdulási kéregnek kellett képzdnie, R o t h is — mint

(“ltte sokan mások is — ezt tekintette a legrégibb kristályos palának.

Késbb több helyen megfigyelték, hogy a kristályos palák üledé-

kébl gyrdés köziben nyomás, odalnyomás hatására képzdnek (Dis-
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lokációs metamorfózis). Lossen (1869) fejtette ki elször részlete-

sen, hogy a Tanmis kristályos palái hegyképz folyamatok hatására
nedves úton átkristályos dott üledékek.

Bauer már 1840-ben röviden kimondotta, hogy a palásság nyo-

más hatására jött létre, a rajnai Schiefergebirgeben tett megfigyelései

alapján.
Késbbi kísérletek (Spring 1880) azt mutatták, hogy bár bizo-

nyos reakciók nagy nyomáson szárazon is végbemennek, de bizonyos
testek: kalc't, kréta, kvarehoirok, vegytiszta SiO„ még 20.000 atmoszféra

mellett sem kristályosodnak át szárazon.

Viszont vannak ersen gyrt szilur, devon területek, melyek nin-

csenek metamerfizálva. Az Alpokban vanak gyrt mezozói kzetek a

metamorfózis nyoma nélkül.

Nanman n C. F. (1847-1858-1862) megkülönböztetett „kryptogén“

kzeteket, azaz oly kristályos jpálákat, melyek származását nem ismer-
jük és .,hydatopyrogén“ kzeteket, azaz oly kristályos palákat, melyek
a francia és angol felfogás alapján kimutathatólag üledékekbl kép
zdtek. A „hydatopyrogén“ kristályos palák fokozatos átmenetekkel
üledékekkel füsgnek össze. Legrégibb kzeteknek a kristályos palák
nagy részét tekintette s ezeket „kryptoigén“-nek tartota. Még legvaló-
színbb szexúnte az a feltevés ,hölgy ezek nem az eredeti állapotban le-

v els megszilárdulási termékek, hanem küls átalakulások befolyá-
sára változtak meg még akkor, mikor a még le nem hlt földfelszín

magas küls hmérséklet hatásának volt kitéve.

Ezekkel a régi kristályos palákkal szembehelyezte azokat, melyek
rl rém változott üledékek fölött, vagy között fordulnak el' s élesen

elválnak, átmenet nélkül az üledékektl. Ezeket is „kryptogén“-nek tar-

totta, mert szerinte nem képzelhet el, hogy az alulról ható metamor-
Fizáló erk az alul lev üledékeket nem változtatták meg, csak a felül

levket. Ma tudjuk, hogy ezek a kristályos palák sok helyen másodla-
gosan áttolódások révén kerültek az üledékek fölé Ismert azonban
N a u m a n n kövületeket tartalmazó kristályos palákat is, ezeket va-

lódi metamorf, „hydratopyrogén“ kzeteknek tekintete. Eruptív eredet
gnájszokat is megkülönböztetett.

Cotta B. felfogása (1834. 1852) lényegében igen közel állt Nau-
ma nnéhoz. Ö is elfogadta, hogy a kristályos palák — a francia és angol
felfogás szerint — metamorfózis révén képzdtek. A gnájszt eruptív
eredetnek tartotta. Hangsúlyozta, hogy a kristályos palák képzdésé-
ben a süllyedések nagy szerepet játszottak, mert ezek révén jutottak
a kristályos palák eredeti kzetei magasabb hmérsékleti régiókba,
tehát már meglehetsen eltávozott attól a gondolattól, hogy a kristályos

palák a legrégibb kzetek; de nem tudta, mégsem teljesn elvetni ezt a

gondolatot.

Németországban ez az LTrgebirge még sokáig eltérben volt.

Leolpold von Bucii a metamorfózis lelkes hirdetje (1842) Svéd-
országban oly gnájszt talált, mely szilur kzetekbl képzdött gránit
metamorfizá] ó hatására. Bár az tekintélye ig”en nagy volt, Német-
országban mégsem tudta a metamorfózis eszméjét diadalra juttatni,

így Zirkel 1866-ban tankönyvének els kiadásában lényegében még
Nau m a n n álláspontján volt.

Sauer 1879-ben közölte az Obermittweida mellett talált konglo-

merát-gnájszt. 1883-ban a. Berlinben tartott III. nemzetközi geológiai

kongresszussal kapcsolatban egy kirándulás keretében a jelenvolt

geológusoknak megmutatta, ezt a kzetet. S evvel a németek közt is

végleg megsznt az a felfogás, hölgy a kristályos palák mindig a leg-

régibb kzetek.
Körülbelül eddig fejldödtt a kristályos palákra vonatkozó isme-
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rétkor akkor, mikor Szabó könyve megjelent. Ebben a munkában
a kristályos palákra vonatkozó lényeges ismereteket mind összefog-
lalta. mégpedig ers kritikai érzékével a francia és angol iskola állás-

pontja —
- vagyis a helyes szempontok — alapján.

Az utolsó fél évszázadban igen sokat fejldtek ismereteink a

kristályos palákról különösen rendszertani szempontból. A képzdési
módra vonatkozó vizsgálatik is sok eredményt szrtek le. Ezek a vizs-

gálatok azonban java részben a régebbi, helyes megállapítások ponto-

sabb, gyakran fizjko-kémiai alapokon nyugvó részletezései, részben
azonban egészen új irányokat jelöltek meg.

Ezek az eredmények az igen tisztelt közgylés eltt is túlnyomó-
részben ismeretesek, azért csak egészen röviden néhány eredményt
említek, s azután hangsúlyozni fogom a még mindig megoldatlan részt,

a ma is meglév rejtélyt.

A kontaktmetamorfóziskor képzd ásványtársaságokat ma már
elég jól ismerjük, st bizonyos mértékig a hmérsékletre is tudunk
következtetni.

Agyagpalák és diaházok additív kontaktusa is jól ismert, fként
Mii eh vizsgálatai szerint. Itt kvarc-albit-kzetek, az ú. n. adinolok.
adinolpalák képzdnek, ekkor nátrium és kovasav vándorol az agyag-
palába, belle pedig vasoxid és magnéziumoxid távozik. Néhol a

nátriumbevándorlás folytán az agyagpala csillám- és aluminiumhidro-
szilikát-részeibl álhit keletkezik; a két vegyérték fémek nem távoz
nak el az aeyagpalából Ezek az ismert nátriumsztom litok és nátrium-
sztomolitpalák.

Ismerjük a mészköveken végbement kontakthatásokat Fen ne r

vizsgálatai alapján tudjuk, hogy az ércesedés lényege a mészk-
kontaktuson abban áll, hogy a magmából a mészkbe várni >rló kompo-
nensek egy széndioxiddús zónán kénytelenek áthaladni, s ekkor a

ferrovegyiiletek ferrivé alakulnak át szénmonoxid képzdése köziben.

Erre az átalakulásra legkedvezbb a 4f0° C körüli hmérséklet Az
eruptív kzetbl, pl. a krassószörényi granodioritos kzetekbl, vas
vándorol a kontaktus felé s onnét a mészkbe, viszont a mészkbl
kalcium vándorol az eruptív kzetbe.

A gránitkontaktusokon észlelték földpát bevándorlását az ere-

deti üledékes kzetbe, néhol több méter széles zónában Igen gyakran
maga a magma, vagy utolsó savanyú, differenciálódási terméke az

üledékes kzet, pl. agvagpala rétegei közé hatol injekciók alakjában.

Általános felfogás azonban ma, hogy csupán csak a kontakt-
metamorfózis nyomás nélkül nem hoz létre kristályos palákat.

Növeked mélységgel a földpátosodás és az injekció is nagyobb
mérték s itt — hol a nyomásnak is szerep jut — már a földpátosod >t

t

kontaktpalák nem különböznek a valódi kristályos paláktól, miként
Michel-Lévy A. (1888) határozottan kimondotta. Ilyen helyeken
már nem lehet különbséget tenni a kontakt és regionális meta-
morfózis között.

A nagyobb mélységbe lekerült kzetek rendesen egy irányból

legersebben ható nyomás alatt regionális metamorfózison mennek át.

Tudjuk, hogy bármelyik kzet a nyomás és hmérséklet növe-

kedésével új kzetfáciessé alakulhat át. Kevésbbé mély zónában az

agyagpalából fi Ilit, mélyebb zónában csillámpala, még mélyebben
gnájsz képzdött. Eközben teoretikusan az eredeti kémiai összetétele

meg is maradhat.

A valóságban azonban a változások sokkal bonyolultabbak.
Mindenekeltt víz, — ha kis mértékben is — a föld kérgének felsbb
régióiban mindig jelen van. Nagyobb mélységben túlhevítet állapotban
s hatása folytán bizonyos anyagváltozások mehetnek végbe. Az igen
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nagy mélységbe — a katazónába — került kzetek a magma közvetlen
hatásának, vagy a bellük származó gázok hatásának vannnak kitéve.

Ezekkel annyira átitatódhatnak, hogy eredeti összetételük megválto-
zik. Ekkor eruptív kzetrészletek sokszorosan és nagy területen prése-
ldhetnek a mélybe került kzetbe s elállnak Sederholm (1891

—

1914) szerint a különböz migmatitok , azaz a kevert kzetek, melyeken
az eredeti kzet sajátságai már nem látszanak Az injiciáló magma
többnyire igen savanyú gránitos vagy gránitpegmatitos összetétel.

A mélybe került kzetek azonban egészen meg is olvadhatnak,
s esetleg mint új eruptív kzetek intrudálódhat;'ak. Elfordulhat pl.,

h >gy kzetek, melyek környezetüknél idsebbek, a mélyben felolvadva,
a náluknál fiatalabb környez kzeteken — most mint azoknál fiata-

labbak — törnek át. E kérdések tanulmányozásában különösen Seder-
holm szerzett nagy érdemeket.

De úoy láb zik. hogy a kristályos palák képzdése nemcsak a

mélység függvénye. Mert a hegyképz mozgások — fleg magmatikus
anyag közbenyomulásával karöltve — a felszín közelében is annyira
mp-rnöve'hebk a brré^ ékletet és nyomást, hogy itt is képzdhetnek
kristályos palák Pl Norvégia kaledóniai hegységében gnájsz-szer
kristályos palák fosszil’ás szibnv kzetekben is elfordulnak. Ezt régeb-
ben áttolódásokkal magyarázták. Ma úgy vélik, hogy ezek a kristályos
palák az alul lév nem kristályos kzetek ekvivalensei s magmatöme-
gek közbeiktatódása folytán — mikor gyrdések s eltolódások mentek
végbe — alakultak át,

A nyomás eredménye a palás kifejldés. Ugyancsak a nyomás
folytán érvényesül az ismert volumtörvény. (Lepsiu s, 1893, Bed ke
1895, 1913.) A nyomás kisebb mélységekben inkább egyirányú jelleg,
nagy mélységekben a hidrosztatikai nyomás a túlnyomó s az egy-
irányúan ható nyomóer kisebb. Ismeretes a Becke-Grubenmann-
féle zóna há romraélység beosztása. Ez a szétválasztás azonban néha
nem vihet egészen egyszeren keresztül.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy valódi katakzetek nagyobb
elterjedésben fleg az idsebb geológ'ai korokból ismeretesek. Nincs
még határozottan megállapítva, hogy regionális nagy elterjedésben
katakzetek mezozó', vagy tercier eredetek volnának. Mezokristályos
palák ellenben minden orogén idszakból ismertek.

San dér kimutatta, hogy sok kristályos pala szövetében és

szerkezetében sokszor kifejezdik, hogy a nyomás okozta deformáció
a kristályosodás eltt, alatt, vagy után történt-e? Ebbl a szempontból
gyakran a csillámlemezek nyújtanak fontos útmutatást.

Az egyirányú nyomás, vagyis — ami ennek következménye — a
kzet ásványainak elmozdulása egymáshoz képest, a kristályos palák
képzdésében nagyon fontos szerepet játszik. És e mozgásnak a meta-
morfózishoz, vagyis az átkristályosodáshoz való idbeli viszonya igen
sokféle lehet.

Ma már ismeretes az is, hogy a nagy tömegben és nagy vastagság-
ban elforduló kristályos palák a lánchegységek lényeges részei.

Mindegvik lánchegységnek megvan a maga kristályospala-sorozata.

Mivel a lánchegységek mai tudásunk szerint orogeoszinklinálisokból
képzdnek, a nagyobb kristályospalatömegek is geoszinklinálisos ere-

detek. Azt is tudjuk, hogy a regionális metamorfózist nem lehet egy-
szeren csak a mélységbeli kzetek kontakthatásaival megmagyarázni.

Tudjuk azonban, hogy nem minden geoszinklinálisban képzdött
kristályos pala. Tehát még más is szükséges képzdésükhöz! Szüksé-
ges, hogy a geoszinklinális egy része igen ersen felmelegedjék, á
kzetek olvadáspontjáig, st esetleg azon fölül is.

Kétségtelenül bizonyos,hogy az átalakulás folyamán anyagváu-
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dorlás is végbemegy. Albit, vagy más földpát megjelenése, vagy fel-

halmozódása. általában az alkálink szerepe általánosan ismert. A
csillámpalában gyakran nagyobb mennyiségben összegyl turmalin
legjobb bizonyítéka annak, hogy ismeretlen mélységbl jutnak fel

könnyen ill komponensek, melyek másokat a meglévk közül esetleg
ki is zhetnek.

A reg'ionális metamorfózis rendesen tömeges eruptív kzetek
képzdésével kapcsolatos. Hiszen a kristályos palák területén mindig
találunk tömeges eruptívumokat, többnyire gránitot, de más mélység-
ben kzeteket is. Fként Termier nagyszer elgondolása szerint
a kristályos palák és a velük együtt elforduló mélységbeli kzetek
képzdése ugyanarra az okra vezetend vissza:

Meglev sziláid kzetek — bármin eredetek is — ersen fel-

melegítdnek, bennük kémiai reakciók is végbemennek, alulról bizo-

nyos vegyiiletek is beléjük jutnak, s végül a legalacsonyabb olvadás-
pontú keverék az eutektikus keverék áll el, maid ez a keverék telje-

sen megolvad. A folyékony eutektikus keverék körül a kzetek csak
részben és tökéletlenül olvadnak meg. tehát itt szilárd és folyékony
fázisból álló heterogén rendszer áll el. Ezután lehlés következik a
felmelegít ok megsznése folytán. A félig megolvadt heterogén rend-
szer az összetételnek megfelel Dalás kzetek sorozatává kristályo-
sodik ki (gnájsz, amfibolit, csillámpala. stb.). Ezek a kzetek mind
palásak, mégpedig a palásság síkja merleges az uralkodó legnagyobb
nyomás irányára, mert mint B r a v a i s csaknem száz évvel ezeltt
kimondotta, minden test kristályosodáskor igyekszik úgy elhelyezkedni,
hogy a. legjobban megterhelt, legnagyobb srség hálósíkja a leg-

nagyobb nyomás irányára merleges legyen. A németek — mint
tudjuk — ezt a Riecke-féle elvvel magyarázzák. Az így képzdött
kristályos palákban helyenként még az eredeti kzet szerkezetébl is

megmaradhat valami (relikt-strüktúra).

Közben az eutektikumok is kikr'stályosodnak. Mivel ezek homogén
folyadékok, bennük a nyomás minden irányban ugyanaz és így nem
palás, hanem tömeges kifejldés kzetekké szilárdulnak meg.

E gondolatmenetet a legtöbb geológus elfogadja. Azt nem tud-

juk azonban, hogy hogyan áll el ez a roppant nagy felmelegedés?
Egyszeren csak a nagy mélység következménye-e, hova a geoszin-
klinális kzetei lesüllyednek? Vagy az egyirányú oldalnyomás okozta
súrlódás alakul át hvé, mely az orogenetikus mozgások legnagyobb
intenzitású szakaszában megnyilvánul?

Termier egyik gondolata szerint (1910 és 1919) juvenilis gzök
emelkednek felfelé a föld belsejébl, valódi szroszlopok (véritables

colonnes filtrantes) melyek alkáliszilikátokat és bórátokat is tartal-

maznak. Ezek melegítik fel a lesüllyedt geoszinklinális kzeteit. Ott,

hol ezek igen ersen felmelegednek, elállnak az eutektikus keverékek,
környezetükben pedig a részben megolvadt heterogén rendszerek. Mi-

kor a gzök felszállása megsznik, megkezddik a lehlés, megkezd-
dik az eutektikumok megszilárdulása a teljesen megolvadt homogén
rendszerbl és kristályos palák képzdése a heterogén rendszerbl.

A magasabban fekv régiókban a gzök hatása csökken, ennél-

fogva felfelé a metamorfózis is csökken. Ugyancsak kisebbedik a

metamorfózis foka akkor is, ha vízszintes irányban távolodunk a

gzoszloptól.
Nem tudjuk azt sem, hogy a regionális metamorfózis általában

megelzi-e az orogenetikus mozgás legnagyobb intenzitású paroxizmu-

sát. vagy épen ellenkezleg következménye-e annak?

Mindezek ma még rejtélyek, csak feltevésekkel igyekszünk ket
megfejteni.
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71/élyentisztelt Közgylés!
Részleteiben tehát igen sokat fejldött a kristályos palák képz-

désére vonatkozó ismeretünk. A végleges megoldástól azonban még
ma is messze vagyunk. Hiányzik még egy utolsó nagy lépés attól,

hogy ennek a rejtélynek a nyitjához érjünk.
Abban a reményiben, hogy a geológia nagy rejtélyei lassanként,

fokozatosan mindig jobban össze fognak zsugorodni, és hogy idvel
a tudomány fáklyája azokba a mélységekbe is le Lm világítani, ahol
Termien a kristályos palák képzdésének színhelyét kereste, a

Magyarhoni Földtani Társulat LXXXIV. közgylését megnyitom.
* # *

Ezután Papp Ferenc dr., titkárhelyettes terjeszti el évi
jelentését.

Mélyentisztelt Közgylés!
A Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évre vonatkozó eseményei

változatosságról, veszteségekrl és eredményekrl egyaránt tanúskod-
nak. Az elmúlt év a Társulat életében a 84-ik, ha a megalakulás meg-
indulásának idpontját tekintjük: az 1847-ik esztendt, úgy a 87-ik. Az
elmúlt év történetében különböz, ellentétes és egy irányban ható erk
nyilvánultak meg-

, melyeknek üdvös eredményei maradandóan meg-
örökítettek: meg nem valósult kísérletei, mint tanulság, múló emlék
él tovább az intéz szereplk emlékezetében.

A közelmúlt évek eseményei egyre károsabban éreztetik ha-
tásukat: a tagtársakra nehezed terhek azok anyagi és szellemi erejére
bén í tálag hatottak A mai nap a társulatnak 3 belföldi, 2 külföldi tisz-
teleti, 4 levelez, 43 alapító, 56 örökít és 250 rendes, összesen 347 tag-
ja van, az év folyamán négyen jelentették kilépésüket, tehát a tava-
lyival szemben e téren rémi javulás, 37 új mutatkozik és ez egyes tag-
társak buzgó támogatásának tulajdonítható, amennyiben Lw M ár-
tó n, N o s z k y J e n , Gedeon T. i h a m év 4, Se h rét-er Zoltán 1,

Pa utó Dezs 3, tagot ajánlottak: a többVket az elnökségnek sike-
rült megnyerni. Névszerinti Adler és Ritter ásványrl vállalat,
R a uer Gyula bányamérnök, B ende >T ózse f bányamérnök. E g y e-

temi Term észetra jzi Szövetség Brest, Faragó Antal bá-
nyatulajdonos, Fvárosi Közmunkák Tanácsa mérnöki osz-

tály, Holl Gyula min. oszt. tanácsos, Horváth József bánya-
mérnök, Jaskó Sándor tanárjelölt, Kertai Gyz tanárjelölt,
K i r. József Megyete m M szaki M e ,e h a. n i k a i La b o r a-
tórium, K i r. József Megyetem Vízépítési tanszék,
Kir. József Megyetem K ö z 1 e k e d é s ü g y és V a s u t épí-
tés t a n i tanszék, Dr. Kormos Tivadar geológus, M. k i r.

illa m i Ércbánya Recsk, M. kir. állami Szénbánya Komló
M. kir. Áll. Polgáriiskolaí Tanárképz Fiskola
ásván y-k émai tanszék, Szeged, M. kir. Bányakapitá n y-

s á g, Pécs, M. kir. Bányakapitányság, Salgótarján, M. k i r.

Bányakuttó kirendeltség. Debrecen, D r M a j z o n László
geológus-gyakornok. Meznyé k—L á d h á z a i Kavics b á n y a r. t,

Mihailich Gyz megyetemi ny. r. tanár, Dr. Mottl Mária,
k. Nagy Zoltán geológus, Orsz. Közeg'észs. Int., Nemes
Vilmos bányamérnök, Dr. Pálosi Ervin fisk. tanár. Péti N i t r.

t lágyagyár r. t ,
Dr. m. Salamon János könyvtári tisztv., D r.

Schmidt E. Róbert bányamérnök. Se i d e 1 Ottó, igazgató, D í:

S i 1 b e r József igazgató, Szobi Kbánya r. t., D r. T e t é 1 1 e n i

Pété r bányamérnök, D r. W e k e r 1 e 1 m r e tisztvisel, Zichy Béla
g r ó f Ü r k ú t i m angánércbánya r. t.

Különösen örvendetes, hogy több ipari vállalat lépett az elmúlt év-
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ben tagjaink sorába, így azok, akik a geológiai kutatások eredményeit
gyakorlatilag hasznosíthatják közvetlenül értesülhetnek a szakkérdések
állásáról, egyben a Társulatnak egyúttal anyagi támogatást is jelen-
tenek.

E helyt kell megemlékezni arról, hogy gróf Károlyi Gyula,
Ferenczi István és Horusitzky Ferenc tagtársak közben-
járása folytán egy nagyobb adománnyal igyekezett a Társulat nehéz
helyzetén segíteni. Ha ezen kívül tekintetbe vesszük a minisztériumok
illetékes ügyosztályai hathatós támogatását, mellyel mintegy ellen-
súlyozni óhajtották bizonyára azt a szinte helyrehozhatatlan veszte-
séget, amit a Társulat alaptkéjének 73,600 aranykorona hadikölcsö-
nefcbe való fektetése révén szenvedett; továbbá a magánvállalatok
közül a MÁK 300 peng, a Salgótarjáni Kszénbánya “200 peng, a
Rimamurány—Salgótarjáni Kszénbánya Rt. 100 peng, a Pesti Hazai
Els Takarékpénztári 100 peng, a TÉBE 100 pengs adományait, vala-
mint azt a körülményt, hogy a legszerényebb körülmények közt él
szerzk is hozzájárultak cikkeik kiadásához, úgy magyarázható, hogy
a pénztári forgalom 7.531.59 P-t tüntet fel, viszont az 1932. és 1933. évi
Földtani Közlöny kiadása emésztette fel a 7,470.23 P kiadás legnagyobb
i'észét. A Földtani Közlöny a múlt évben az adományok és a szerzk
áldozatkészsége folytán 14 ív terjedelemben, 87 szöveg-közti ábrával
és 8 tábla-melléklettel jelent meg.

Tagtársairk közül többen munkásságuk fi lytán kitüntetésben,
elismerésben részesültek. Az Akadémia mathematikai és természet-
tudományi osztály titkárává MauritzBéla tiszteleti tagunkat válasz-
tották meg. Hosszú évtizedek után. Szabó József óta a Társulatunk
tagjai közül részesült ismét e kitüntet megbízatásban.

A nyár folyamán B hm Ferenc miniszteri tanácsos tag-

társunk a legnagyobb kitüntetések egyikében, a II. osztályú érdem-
kereszt elnyerésében részesült.

Ven dl Miklós ugyancsak a nyár folyamán az V. fizetési

osztály jellegét, Pékár Dezs tagtársunk tényleges miniszteri

tanácsosi. Pávai Vájná Ferenc tényleges íbányatanácsosi,
Kreybig Lajos fgeológusi címet, illetve rangot kaptak.

Az elmúlt év folyamán 7 szakülést tartottunk, melyeken 21 el-
adó 25 eladással szerepelt; üléseink értékét határozottan emelték és

élénkítették az elhangzott hozzászólások is. Az eladók közül Boros
Ádám, E. Cheneviére, Clauder Ottó, Földvári Aladár,
Györki József, Horusitzky Ferenc. K ad i c Ottokár,
K u t a s s y E n d r e. L engyel E n d r e, L w Mártó n, M o 1 1

1

M á r i a, P a p p Ferenc R e i c h e r t K ó b e r t, S c hm i d t E.

Róbert, S z e 1 é n y i Tibor, Tokody László, Z o mbi y
László 1—1, míg Gedeon Tihamér, V i g h Gyula és Z s i v n y
Viktor 2—2 eladást tartottak. Tárgykörük szerint az elhangzott

eladások a következkép csoportosultak: ásványtani tárgyú volt 3,

kzettani 3, geológiai 4, paleontológiái 7, chemiai 7, egyéb 1.

A Földtani Intézetben az elmúlt év folyamán változatos munka
folyt. A földtani felvételek célja olaj-, gáz- és sókutatás volt. A Tisza-

Kraszna szögében Ferenczi István vezetésével Schmidt E 1 i-

gius és Horváth József; a Tokaj hegyalján t. Rotli Károly
professzor mellett Strausz László és Gotthard K.; Iíózsa-

szentmárton környékén Vigh Gyula irányítása alatt, Kubacska
András és K r e t z ó i Miklós közremködésével mutattak ki enyhe
redket. Tiszabereken sókutatás céljából létesítettek egy mélyfúrást,
Debrecenben pedig Pávai Vájná Ferenc tzött ki egy fúrást,

melynek eredményességérl ép a legutóbb hallottunk. Igen szép és

eredményes munkát fejtett ki S c h rété r Zoltán csoportfnök, aki

D i n d a János és Schreier Ferenc asszisztenciája mellett
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Demjén határában mangán, Saly község1 közelében földiszurok, Eger
ti délre pedig diatóma-elfordulást mutatott ki. Diatóma-palát egyéb-
ként a Mátra déli oldalán Vigli Gyula is talált. Aranykutatások foly-

tak a Gyr feletti Dunaszakaszon Pánté Dezs irányítása mellett

Kormos T i v a d a r, Sclimidt E 1 i g i u s és Szádeczky K a r-

d o s Ele m é r közremködésével. A fváros területén Pávai Vájná
Ferenc Horusitzky Ferenc küls munkatárssal végzett igen

figyelemreméltó felvételt; az északi részen 15 teknt és redt mutat-
tak ki. László Gábor pontos munkája a Dunántúli mélyebb viz

szintek és azok anyagának regisztrálása volt Liffa Aurél fbánya-
tanácsos a Tokaj Hegyalján elforduló kaolinokból igen értékes gyiij

leményt hozott, egyébként tovább folytatta Abauj-zántó környékén
végzett felvételeit Kadic Ottokár Egerbakta és Felstárkány kör-

nyékén rendszeres barlangfelmérései alkalmával egy magdalénien-korú
emberi csontot talált. Noszky Jen és Vitális Sándor Duna?
terrasz' kát, Taeger Henrik rz északi Pakony felépítését, Föld
vári Aladár a budai hegység peremének szerkezetét tanulmányoz-
ták. Lambrecht Kálmán és Kutassy Éneire pétiig hosszabb
idtartamra gyjtési munkálatokra kaptak megbízatást. Mint mez-
gazdasági állam, az agrogeológiai felvételekre is súlyt fektettek.
T i m k ó I m r e és vezetése mellett E n d r é el y E n el r e a borsodi
nyílt ártéren, K r eybi g Lajos irányítása alatt B u el a y G y ö r g y,

S c h i c k Károly, Zakariás J e n , Majzon László, I j j á s z

Endre és E ben speng er György Alföldünk más pontjain tér-

képeztek. Sebe rf Emil Köpeczi Nagy Zoltánnal Polgár
határában, Sümeghy József pedig a borsodi nyílt ártéren helyez-

tek el talajvízmegfigyel kutakat.
Múlt év júPus havában zajlott le a XVI Nemzetközi Geológiai

Kongresszus, 44 külföldi állam 840 ’ észtvevje jelenlétében. A magyar
geológusok közül Szádeczky Gyula, Papp Károly, Lóczy Lajos jelen-

hettek meg.
A Kongresszus üléseit július 22—29 között tartották, összesen 163

eladás hangzott el. melyek között eltérben az orogenezis problémái
állottak; ezenkívül 1 ©hatóan iárgyalták meg az éicek genezisével, a

batolitok eredetével, a fossilis emberrel, a geológiai térképezéssel
kapcsolatos kérdéseket. A mi részünkrl Szádeczky Kardoss
Gyula Erdély orogerezisérl. Lóczy Lajos pedig egy eladásban
a magyar földolaikutatásck lehetségérl, egy másik eladásban pedig
Kadic O 1 t o k á r Bárt u c z, H i 1 1 e b r 1 a n <1, K o r m o s. Vénül
Aladár idevágó munkái alapján, a magyarországi fossilis emberre
vonatk' zó kutatások eredményeirl számolt be.

A legközelebbi kongresszus színhelye Oroszország lesz, Moszkva
illetleg Leningrád, ahol a geofizikai kutatások eredményességét fog-
ják mevitatni.

Azonban: ..verba volant“ . . . ami igazán maradandó érték,
az nem az élvezetes viták, gondos alapossággal kidolgozott eladások
In lyén. hai em az irodalomban lefektetett pozitív adatokban keresend.
Helyzetünk megítélése szempontjából talán nem lesz medd, ha az év
irodalmi eredményei között széttekintünk.

(A jelentés az 1933. övi, hazánkra vonatkozó irodalom rövid átte-
kintésére tér át. A címszókat 1. a Bibliographia Geologica Hungáriáé-
ban. Az 52 magyar szerzn kívül 2(1 idegen állambeli, külföldi írt magyar
vonatkozású értekezést A cserepéldányok és külföldi szak-referáló lapok
adataiból volt ez a 20 szám megállapítható; valószínleg jóval több
munka jelent meg.)

A kéj) távolról sem teljes, de annyit látni, hogy sokakkal kultúr-
harcban állunk.

A külföldi szakintézmények mködését figyelve, világosan
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kitnik, hogy a vezetk tehermentesíteni igyekeznek kartársaikat az
adminisztráció terheitl és a feltörekvésük az, hogy minél több tudo-
mányos dolgozat hirdesse múzeumuk, intézetük munkásságát.

Felmerülhet ennélfogva az a kérdés, hogy vájjon az állam, a
mi hazánk megengedheti e magának azt, hegy szakemberekkel inferio-

ris adminisztrációs mm kát végeztessen? A magas kormányzat lel-

tározásra vonatkozó utasítása helyes; de ha az csak szakemberekkel
hajtható végre, úgy végzetes lehet. A szakembereknek minden órája,
minden perce arravaló most, mikor köröttünk harc folyik, hogy nem-
zeti értékeket mentsen. Hazánk egyes v'dékeVek gyjteményeinkben
lév gazdag anyagát: ásványokat, érceket kzeteket és kövületeket
kell tudományosan feldolgozni. Ez egy drága örökség, mely avatott,

munkás kezekre vár. A vezetk, az intéz körök lepi/ ’nck készek elhá-

rítani a mesterséges akadályokat, mint ahogy külföldön is ezt teszik

a tudományos intézetek vezeti. A szakembereket szakmunkára hasz-
nálják fel, akkor szolgálják az ország javát, akkor mozdítják el a

kultúrát, de csak akkor!
Mélyentisztelt Közgylés! Gyakran felejtünk. A villanyfény, a

radiátorok melege hályogot von nem egyszer a szemünk elé és nem
gondolunk a munkának azokra a jeltelen, névtelen hseire, akik fárad-
nak és dolgoznak a bányák mélyén, tervez asztalok felett: a jólét, a
kultúra feltételeinek megteremtése érdekében.

E gondolat talán átvitt értelemben áll a Társulat jelen esemé-
nyeire is, midn helyettesítve Ftkártársaimat elssorban Kei chert
Róbert t’tkár urat, terjesztem el e jelentést; búcsúzunk tle,
akinek része volt abban, hogy gondos vezetk törekvéseit az elmúlt 3

triennium és a legutóbbi 2 évben eredmény is követte.

# # #

A közgylés a jelentést elfogadja. Majd a titkárhelyettes a
pénztárvizsgáló bizottság jelentését olvassa fel. Eszerint az 1933. év
bevétele 7531 P 59 f volt, kiadása pedig 7470 P 23 f. A közgylés a

jelentés részleteit is tudomásul véve, elfogadta azt és a pénztárosnak,
valamint a pénztárvizsgáló bizottság tagjainak a felmentést megadja
és köszönetét szavaz. Elnök ismerteti az 1934. évi költségvetést, melyet
a közgylés elfogad. Elnök jelenti, hogy az elmúlt év április havában
Dr. Reichert Róbert elstitkár, másirányú elfoglaltsága miatt,

helyettes kiküldését kérte. E bejelentést a közgylés is annak a hang-
súlyozásával veszi tudomásul, hogy ; gen nagyra értékeli Dr. Reichert
Róbert ebt'tkár közel tíz évi lelkiismeretes, pontos közremködését
é« ezért az elnök javaslatára egyhangúlag jegyzkönyvi köszönetét

feiezi ki távozása alkalmából Az elnök Vlenti hogy D r. Sztróka. y
Kálmán másodtitkár is, hasonló okoknál fogva megbízatását ugyan-
akkor visszaadta A közgylés D r. S z t r ó k a v K á 1 m á n másod-
titkárnak r

s köszönetét fejezte ki. Elnök javasolja, hogy a jövben
mindaddig, míg a gazdasági viszonyok meg nem engedik, a másod-
titkári állás betöltését függesszék fel. A közgylés az elnök indít-

ványát egyhangúlag elfogadta.

Vitális István fiskolai ny. r tanár javaslatára az eddigi

helyettest, Dr. Papp Ferenc megyetemi adjunktust, szavazás

mellzésével elst’tkárrá választják meg. Elnök elterjesztésére az 1934.

évre a pénztárvizsgáló bizottságba ismét Koeh Sándor, Maros
I m re és T i m k ó I m r e tagtársakat küldik ki. Majd T a k á t s T i b o r

dr. a Hidrológiai Szakosztály évi jelentését terjeszti el, melyet a köz-

gylés Weszelszky Gyula szakosztály-elnöknek való köszönet-

nyilvánítással vesz tudomásul. Más tárgy híján elnök, kérve a Társulat

tagjainak jóindulatú, munkás támogatását, a 84. közgylést berekeszti.
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II. Szakülések.

19 3 4. január 3.

1. Schmidt Eligius Róbert dr.: A pestszenterzsébeti (gubacsi-híd
melletti) mélyfúrás sztratigráfiai viszonyai. He zzászóltak: Lóczy L.,

Pávai V a j n a F., Vencll A.
2. Földvári Aladár dr : Tektonikai megfigyelések a Budai hegy-

ség nyugati peremén.
1 9 3 4. február 21.

1. Szörényi Erzsébet dr.: Adatok az északi Bakony tüskebrinek
ismeretéhez.

2. ifj. Noszky Jen: Ne eom a Bakony északi részébl Hozzászólt:
T e 1 e g d i R o t h K.

3. 11 cin György: Zirc környékének titlion-rétegeirl Hozzászólt:
T e 1 e g d i Rt h K.

4. Mottl Mária dr.: A medvék törzs- és faj-bélyege’ rl. Hozzá-
szólt: Kolo s v á r y G.
1 9 3 4. m áréi u s 7.

!• Mauritz Béla dr.: Újabb megfigyelések a Balatonkörnyéki
bazaltokon. Hozzászólt: Liffa A.

2. llcicherl Róbert dr. és Erdélyi János dr.: A Csódi-hegy ásvá-
nyairól.

3. Schrcier Ferenc dr.: A Nagykevély környékének begyszerke-
zete. Hozzászóltak: n. Fekete Z„ Lóczy L. Pávai Vájná F.

III. Választmányi ülés.

A választmány 1934. január 31-én (ártott ülést. A jegyzkönyvet
a súlyos gazdasági helyzet miatt nem közölhetjük, azt az igen tisztelt

tagtársaiiik a titkárság irattárában tekinthetik meg.
# # #

I. Generalversammlung.

Auszug aus dem Protokoll dér am 7. Február 1934. abgehaltenen
84. ordentlichen Generalversammlung dér Ungarise.hen Geologischen
Gesellschaft.

Vorsitzender: Prasident Prof. Aladár Vend 1. Amvesend 44

Mitglieder, 17 Gaste.
Vorsitzender eröffnet die Generalversammlung, begrüsst die

erschienenen Vertreter„ Mitglieder und Gaste und halt sodann seine

Eröffnungsrede. Fr beginnt mit einer Erinnerung an den Tód Báron
Franz Nopcsa‘s und zahlt die hervorragendsten Ergebnisse seiner

verdienstvollen Tatigkeit auf, von denen seine ersten Abhandlungen
zahlreiche interessante tektonische Angaben aus Siebenbürgen, über
die Gégén d von Gyulafehérvár. Déva, Ruszkabánya, über die Um-
gebung von Torda und das Gebiet dér Temes und Olt Fiüsse enthalten.

Die hervorragendsten Werke Nopcs a‘s beziehen sich auf die

Physiographie dér Saurier und auf den geologischen Bau Nordalba-
niens. Sein tragischer Tód war die Folge dér unheilvollen Nachkriegs-
zeiten.

Vorsitzender widmet dann einen kurzen Nachruf dem iinge-
schiedenen Mitglied M. Rózsa, dér sich besonders durch seine Ai-bei-

teu über die deutsöhen Kalisalzlager Verdienste erwarb.
Am Ende des Jabres verlor die Gesellschaft ein verdienstvolles

Mitglied, V. Illés, dér den ersten Trilobiten aus Ungarn, namentlich
die Art Griphitides dobsincnsis Illés beschrieben hatte.
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Vorsitzender erinnert die Versammlung. dass das geologiscihe
Lehrbuch Josef v. Szab ó-s gerade vor 50 Jahren erschien und dass
die Feststellungen desselben besonders bezüglich dér Entstehung dér
kristallinischen Schiefer in mancher Hinsicht aueh lieute noeh stichhal-

tig sind. Er fasst S'odann auf Grund auslándischer Quellén und eigener
Untersuchungen den Werdegang und den heutigen Stand unserer Kent-
nisse über diesen Gegenstand zusammen.

Auf den Vorschlag des Vorsitzenden begrüsst die Generalver-
sammlung die Professoren L. von I 1 o s vi a y und Gy. von Szádeczky-
Kardoss gelegentlich dér erfreuliclien Tatsache, dass die Genannten
die Tatigkeit dér Gesellschaft seit 50 Jahren als Mitglieder unter-
stützen.

Aus dem Bericht des Stellvertreters des ersten Sekretárs erfáhrt
die Versammlung, dass im verflossenen Jaiir 25 Vortrage abgehalten
tvurden, von denen 3 mineralogische, 3 petrograpbisebe, 4 geologischt,
7 palaontologisehe, 7 chemisebe ur.d 1 sonstige Gegenstíinde behandelten.

lm Laufe des Jahres gelang es 37 neue Mitglieder zu werben, wo-
dureib die Anzabl dér Mitglieder auf 347 wuchs.

Vorsitzender fordert den Sekretár T. v. Takáts auf, den Beriebt
dér bydrologiscben Sektion vorzulesen. Dér Bericht wurde dureb die

Generalversammlung zr Kenntnis genommen und dem Pra sidenten dér
Hydrologiscben Sektion, Herrn Prof. Gyula Weszelszky dér
Dank dér Generalversammlung ausgesprocben.

II. Fachsitzungen.

Am 3. Janner 1934.

1. E. li. Schmidt: Die stratigrapbiseben Verhaltnisse dér salz-

lialtigen Tiefbobrung von Pestszénterzsébet bei Budapest.

2. A. Földvári: Tektonische Beobachtungen am Westrand des
Budaer Gebirges.
Am 21. Feber 1934.

1. E. Szörényi: Beitrage zr Kenntnis dér Stabelbáuter des nürd-
liclien Bakony-Gebirges.

2. E. Noszky jun.: Neocom aus dem nördlicben Teil des Bakony-
Gebirges.

3. Gy. Wein: Über die Tithonscliichten des Bakony-Gebirges.

4. M. Mottl: Über Stamrn- und Artmerkmale dér Bárén.
Am 7. Márz 1934.

1. li. Mauritz: Neuere Beobacbtungen a.n den Basalten dér

Balaton-Gegen d.

2. Ii. Reicliert und ./. Erdélyi: Über die Minerale des Csódiberges.

3. F. Schreier: Tektonik dér Gegeml des Nagykevély-Berges.

III. Ausschuss-sitzung.

Dér Ausscbuss hielt am 31. Janner 1934. eine Sitzung ab, dérén

Protokoll vegén dér schweren wirtscbaftlicben Lage nicbt mitgeteilt

werden konnte, im Arcliiv des Sekretáriates jedooh eingeseben werden

kann.



63

BIBLIOGRAPHIA GEOLOGICA HUNGARICA. (1930—1933.)*

* A jegyzék ezúttal — költségkímélés végett — nem terjed ki a
Földtani K ö z 1 ö n y 1930—1933. LX—LXIII, kötetében megjelent
értekezések felsorolására. — Das Verzeichnis erstreckt síeli diesmal
ans Rücksichten dér Sparsamkeit nicht auf die Aufzáhlung dér in
Bándern EX—LXIII. 1930—1933 erschienen Abhandlungen.

Rövidítések — A b k íi r z n n g e n.

Matematikai és Természettudományi Értesít. — Mathematischer
und naturwissenschai'tlicher Anzeiger dér ung. Akademie ti.

Wissensehaften.
Bányászati és Kohászati Lapok.
A Soproni Bánya mérnöki Fiskola bányászati és kohászati
osztályának Közleményei. — Mitteil. d. berg- u. luittenmánni-
schen Abteilung an dér kgl. ung. Hoc'hschule I’. Berg- u. Forst-
wesen zu Sopron.
Acta chemifea, mineralogica et physica. Szeged.
Annales Máséi Nationalis Hnngarici.
Debreceni Szemle.
Természettudományi Közlöny.
Pótfüzetek a Term. Tud. Közlönyhöz.
Földtani Szemle. — Ui garische Rundschau f. Get bgie.
Mathematische u. naturwissenscba ftliche Bériehte ans Ungarn.
M. kir. Föld. Int. Évkönyve. — Annales Inst. Reg. Hung Geologici.
Geologica Hungarica. Series geologica.
Geologica Hungarica. Series paleontologiea.
Hidrológiai Közlöny. — Zeitschrift f. Hydrologie.

a) hazai szerzk munkái. — Artikéi von Inlandischen Verfasser.

Ba I lenegger R.: A Biikk-hegység talajviszonyai. Thjrring-Vigyázó.
Útikalauz. — Die Bodenverlmltnisse <les Biikk-Gebirges. (nur ung.)

Ballenegger R.: A Mátra talajviszonyai. — Die Bodenverhaltnisse
des Mátra -Gehirges. — Barcza.—Vigyázó. Mátrakalaúz 1930. (nur
unigarisch.) 1930.

Ballenegger R.: A szikes talaj és megjavítása. — Die Szikláidén
und ihre Melioration. Földm v. Min. ,,Az öntözés". 1931. p. 1—15.

Ballenegger R. : A rög fizikája — Die Physik dér Bdén. Kis
Akad. könyvi. VII. (nur ungarisch.)

Bandat II.: Die geologisehen Verhaltnisse des Kszeg-Reehnitzer
Schiefergebirges. 9. 1932. T. I. fasc. 2. p. 140—183.

Bányai J.: A Hargita déli részének opál-lerakódásairól. — Die
Opalal ) 1 agerungén d. siidl. Hargita-Gebirges. 1 Bd. 49. köt. p. 196—203.

Berwaldszky E.: Az odvas—konopi gosau-rétegek földtani és

slénytani viszonyai. Budapest, 1933. — Dfe geololgisejhen und
palaontologischen Verhaltnisse dér Odvas—Konoper Gosauschich-
ten. (nur ungarisch.)

Bethlen G. gr.: A bihar-szilágyi Rézhegység északi peremének föld-

tani és slénytani viszonyai, Budapest. — Die geologisehen und
palaontologischen Verhaltnisse des Nordrandes vöm Bihar-Szilágy-
ságer Réz-Gebirge. (nur ungarisch.)

Cliölnoky J.: A mészkhegységek és az ember. — Die Kalkgebirge
und dér Mensch. (nur ungarisch ) 5. 1933. Bd. III. kötet, Heft 2. 1,

Csegezy G.: A tilianyi félsziget talajvízviszonyai, különös tekintet-

tel az újabban létesített mélyfúrásra. — L‘ eau souterraine de la

presciu‘ile de Tihany et le sondage actuel 13. T. XI. 1931.

1 . =

3. =

4. =
6 . =
8a. —
8b.=
9. --

10. =
1L =
12a.=
12b.=
13. =
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Dudicli E.: Az aggteleki barlang vizeirl. — On the waters of Aggte-
lek-cave. 13. T. X. 1930.

Dudicli E: Biologie d. Aggteleker Tropfsteinhöhle ..Baradla" in Un-
garn. Speliiol. Monograph. T. XIII. p. 1—246.

Einczinger F.: Esztergom melegforrásai. Die Thermalnuellen v.
Esztergom. 13. T. 12. 1932.

Ellik fi y. : Prodinothcrium hungaricum n g. n.. sp. 12/b. 1930. p. 1—23.
k i lüá 1 y I.: Magyarországi eruptív kzetek rádiumtartalniáról.

Radiumgehalt von ungarischen Gesteinen. 1. Bd. 49. kötet, p. 215—221.
I öld vári A. — Papp F.: Újabb rdatck a gellérthegyi szökevény-

források ismeretéhez — Fen ere Daten z. Kenntnis d. Thermal-
Quellenflücbtlinge d. Geüértberges. 13. T. XII. 1932

Földvári A : A piszkei vörös ..márvány" idállósága. Über die
Verwi tterung d i öten , Marmore" von Piszke.

Franzenau A.—Ven dl Mária: Üjabb adatok a magyarországi
kakátok ismeretéhez. — Neue Beitrage zr Kenntnis dér unga-
rischen Kalzite. 1. Bd. 47. kötet, p. 1—21.

Gaál I.: A hódmezvásárhelyi neolitkori telep gerinces maradványai.
- Knochenreste d. neolithisohen Ansiedelung v. Hódmezvásárhely

6. T. XX VII. p. 237—246.

Gaál T.: A debreceni mélyfúrás. — Die Tiefbohrung v. Debrecen. —
A debreceni mélyfúrás eddigi és várható eredményeirl. — Die
bisherigen und die zu erwartenden Resultate d. Tiefbohrung v.
Debrecen, (nur ungarisch.) 5. 1930. p. 87,. p. 302.

Gaál I.: A fajok kihalása. — Das Aussterben d. Arten (mit deutsehem
Auszug.). Állat. Közi. T. XXX. 1933. pí, 1—11,

Gaál I.: A Virológiái korok. — Die geologisehen Zeitalter. (nur unga-
risch.) Kincs, Könyvi 1932.

Gaál I.: A harmadik ba.ióti barlang diluviális faunája. — Die dilu-

viale Fauna d. dritten Bajóter Höhle. 8b. 1930. p. 85.

Gaál I.: A jávorszarvas legrégibb csontmaradványa Magyarországon.
— Dér álteste Knochenrest d. Elches in Ungarn. (nur ungarisch.)
81). 1933. p. 19—22.

Gaál I.: A magyar, s különösen alföldi földigáz-kutatások ered-

ményeinek rövid áttekintése. — Kurze Übersicht d. Ergebnisse d.

ungarischen, besonders d. im Alföld durchgeführten Erdgasfor-
schungen. (nur ungarisch.) 5. 1931. p. 268—277.

Gaál 1.: A neandervölgyi sember els erdélyi csontmaradványa. —
Dér erste Knocjienrest d. Neandertaler Urmensohen aus Sieben-
bürgen. (nur ungarisch.) 8b. 1931. p, 23—31. és 61—71.

Gaál I.: A pézsmatulok Magyarország- diluviális földjén. — Dér
Bisam auf d. diluvialen Bódén Ungarns. (nur ungarisch.) 8b. 1933.

p. 129—131.

Gaál I.: A röntgensugarak használhatósága a földtani kutatásokban.
Die Anwendbarkeit d. Röntgenstrahlen bei d. geoL Forschungen.

(nur ungarisch.)

Gaál I.: A ságvári diluviális faunára vonatkozó néhány újabb meg-
figyelés. — Einige neuere Beobachtungen beziiglich d. diluv. Fauna
v. Ságvár. (mit deutsehem Auszug.) Archcpl. Ért. T. XLV.
p. 242—244. és 248—249.

Gaál I.: A szuhogyi diluviális emls maradványok. 8b.

1933. ápr.—szeptember.
Gaál I.: A ságvári Lukasdomb földtani alkotása. — Dér geologische

Aufbau d. Lukasdomb bei Ságvár. Archeol. Értesít T. XLIV.
p. 215—217.

Folytatjuk — Vortsetzung folgt.



Földtani Közlöny. Tiniül LX IV*. kötet. 1934. Hcft 1—3. füzet.

Tnfel I. tábla.
HOZTjOZSNIK P.:

Adatok Újbánya felsökarbon szániteknjének ismeretéhez.

Beitriige zr Kenntnis dér Oberkarhonmnlde von Újbánya (linia Noua.)

A-B szelvény. Schnilt A-B.
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